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Descriere
Depozitul tip A conform normelor de clasificare este dotat la cele mai
inalte standarde. Se desfășoară pe un singur nivel, cu coloane si spațiu
între coloane de 9 m, avand un procent de ocupare din suprafață
terenului de 80%. Tavanele sunt la 10 m înălțime ceea ce permite
instalarea de racuri pe mai multe niveluri.
Clădirea dispune de sistem de ventilație, alarmă de incendiu și sisteme
automate de protecție la foc, alarmă de securitate și supraveghere
video.
Suprafața platformei logistice este îngrădita, bine iluminata și
organizata având parcare pentru mașini de tonaj greu și autoturisme si
spațiu manevre pentru camioane.

GOKBORA ROMANIA 084015 București, Bolintin Deal, str. Industriilor 1

Cost chirie depozite (m  / lună)

4  -  7 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

3.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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De la proprietar

Mihai Pascal
Gokbora International
Transport
+07 28 084 692
+07 28 084 692
+03 72 088 713
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Deasemenea în cadrul compatimentului exista spații de birouri dotate
cu sistem control acces personal, telecomunicații prin firbră optică și
furnizare autonomă de electricitate și încălzire.

Descrierea localizării
Autostrada Bucuresti- Pitesti, Km 23, Strada Industriilor, Nr. 1, Bolintin
Deal, Jud. Giurgiu

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4000 m

Depozit disponibil : 3.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 4  -  7 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -
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Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 mai 2011

Anul renovării: -

Chiriași: -

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces direct autostradă Dușuri, vestiare

Building name:
GOKBORA
ROMANIA



Column grid size: 9

Clear height: 10 m

Dock doors (nr): 6

Drive in doors (nr): 4

Warehouse space
Total space: 5000 m

Available space: 4000 m

Rental cost: 4  -  7 €/m /lună
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Office space
Total space: 1000 m

Available space: 100 m
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Attributes
Break-Bulk
Cross dock
Bulk space
Food grade
Online visibility

Technical
parameters

Sprinkler system
Standby generator
Security
Fire protection
CCTV
Water availability
Power supply
Ventillation
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