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Descriere
Key Logistic Center (KLC) este o dezvoltare logistică situată pe Sos. de
Centura la nr. 13A. Două clădiri separate (20.792 m²) și o clădire de
birouri (2.250 m²) sunt construite pe un teren de 44.422 mp. 
Fiecare clădire este dotată cu sistem de sprinclere și racuri custom-
made pentru servirea furnizorilor - cheie de servicii logistice precum și
alți chiriași cu servicii logistice. 
Design-ul este cunoscut ca asigurând găzduire eficientă chiriașilor,
ușurință de manevră și posibilitati de extinere ulterioara.
Una dintre cladiri include si un depozit frigorific de 1000 mp.

Key Logistic Center 77040 București, Sos. de Centura 13A

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 680 m2

77040 București, Sos. de Centura 13A

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 680 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 23050 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

680 m2
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Descrierea localizării
Unul dintre principalele avantaje ale KLC Center este locatia sa
strategica. Centrul are acces direct la Soseaua de Centura a
Bucurestiului și se află la cateva sute de metri de autostrada Bucuresti-
Pitesti. KLC este situat la distanta de mers pe jos de hipermarketul
Carrefour din Militari.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

2 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2005

Anul renovării: -

Chiriași: Dr. Oetker, FrieslandCampina, Royal
Canin, Editura Litera, Admiral
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Servicii

Proprietăți

Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Dușuri, vestiare
Zonă comercială

Building name:
KLC3

Warehouse space
Total space: 5000 m2

Office space

Building name:
KLC4

Warehouse space
Total space: 5000 m

Available space: 2000 m
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Building name:
KLC5

Warehouse space

Office space
Total space: 2250 m2
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Technical
parameters

Sprinkler system
Fire protection
Water availability
Security
Power supply
Ventillation
Heating system
Standby generator
Scissor lift

Office space

Technical
parameters

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

Available space: 1875 m

Rental cost: 5  -  6 €/m /lună
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Attributes
Climate controlled

Technical
parameters

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