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Descriere
Dotari: 
- Productie
- Birouri
- Parcare pentru autoturisme
- Acces separat pentru personal birou
- Curte îngrădită
- Parcare camioane
- Dușuri, vestiare
- Spațiu pentru manevre

Parametri tehnici:

ULVAN Warehouse 061101 București, B-dul Iuliu Maniu 441-445

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m

2

2

061101 București, B-dul Iuliu Maniu 441-445

Depozit disponibil:

500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m

2

2

De la agent

Razvan Ulmeanu
Ulvan Consignment
Stock
+07 22 235 778
+02 1 303 3571
+07 22 235 778

Trimiteți email

Geodate
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- Pază permanentă
- Generator de rezervă
- Protecție incendiu(alarma, senzori de fum, trape de fum)
- Sistem hidranti interiori si exteriori
- Sistem de încălzire
- incarcare pardoseala 10t/mp
- Alimentare apă
- Inălțime liberă: 8.5 m
- Încărcare pardoseală: 10 t/m2
- Uși andocare: 4
- Uși acces: 4
- CCTV
- Grad rezistaenta la foc III
- Categoria de pericol de incendiu C

Descrierea localizării
Ulvan Warehouse este situat in partea de vest a orasului Bucuresti, la
inceputul autostrazii A1 in imediata vecinatate a Șoselei de centură.
Distanta fata de autostrada A1 este de 50 de metri.
Zona este accesibilă și prin mijloacele de transport în comun: la o
distanță de 3000 de metri se află stația de metrou Pacii,iar stația RATB
pentru autobuzele 62,137 si 236 este la o distanta de 350 de metri .

Astfel, Ulvan Warehouse, prin poziționarea sa, este accesibil atât pentru
transportul de mărfuri (rutier sau pe calea ferată), cât și pentru
personalul angajat.

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1000 m

Depozit disponibil : 500 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

12 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-depozite/ULVAN-Warehouse


Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2000

Anul renovării: -

Chiriași: - Xerox Romania Echipamente si
Servicii - RomTeamSolutions -
Lecom Birotica

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces direct autostradă Dușuri, vestiare

Building name:
ULVAN

Building name:
ULVAN



Column grid size: 19

Clear height: 8.5 m

Floor loading: 10 t/m

Dock doors (nr): 4

Drive in doors (nr): 4

2

Warehouse space
Total space: 3000 m

Available space: 1000 m

Rental cost: 6.5  -  8 €/m /lună

2

2

2

Office space
Total space: 125 m

Available space: 125 m

2

2

Warehouse space

Office space

Attributes
Climate controlled
Transload
Hazmat
Bulk space
Online visibility

Technical
parameters

Power supply
Standby generator
Security
Fire protection
CCTV
Water availability
Light production
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Rental cost: 6.5  -  8 €/m /lună2

Attributes
Climate controlled
Cross dock
Transload
Hazmat
Bulk space
Online visibility

Technical
parameters

Power supply
Standby generator
Security
Fire protection
CCTV
Water availability
Light production
Ventillation

Ventillation
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