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Descriere
Societate comerciala închiriază clădire ce cuprinde hala de producție cu
suprafața de 410 mp si cu înălțime minima 7,5m (cu posibilitatea de
extindere pe orizontal prin construirea unui pod metalic) si birouri cu
suprafața de 85 mp. 
Clădirea deține curte betonata cu o suprafața de 2000 mp, cu grătare de
scurgere a apelor pluviale si 20 locuri de parcare minim . Este
înconjurata de gard si spatii verzi.
Inainte de intrarea pe drumul privat si inainte de intrarea in curte este
montata o bariera automata. Deschiderea de poarta acces camioane

Bolintin Deal – Giurgiu fara
costuri comune

087015 București, Str Independentei ,nr 1, km 23
Autostrada București-Pitești, Bolintin Deal

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Cost chirie depozite (m  / lună)

3.4 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Localizare: Militari

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 600 m

Depozit disponibil : 600 m

Depozite de închiriat : -
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este telecomandată.
Recent a fost instalat gaz metan si 2 centrale pentru incalzirea halei si a
birourilor 
Exterior este iluminata de 4 becuri HPS de iluminat industrial. De
asemeni este iluminata si poarta de intrare.
Clădirea deține puț propriu pentru alimentarea cu apa , este alimentata
cu curent alternativ si trifazic cu tablou electric individual.
Are 2 intrări cu uși ISOPAN, una plianta vertical ce are o lungime de 5m
si o înălțime de 5m destinata intrării autocamioanelor dar si a
personalului, iar cea dea doua ușa este destinata folosirii doar de către
personalul angajat. Ambele uși acces clădire sunt echipate pe interior
cu dispozitiv de deschidere rapida, evacuare clădire.
De jur împrejur sunt amplasate geamuri termopan acționate electric .
Clădirea deține pardosea industriala vopsita cu rășini epoxidice iar pe
cele 2 laterale sunt amplasate grile de scurgere a apei.
Iluminatul halei de producție este realizat cu 3 lămpi HPS de iluminat
industrial.
Clădirea este compusa din :
Parter: Spatiu pentru productie /depozitare/birouri/sala de mese/2
toalete si un vestiar prevăzut cu dus si cabina de dus
Etaj: 3 birouri/1 birou recepție-secretariat/ 1 sala de ședințe /1 baie. Tot
la etaj exista si racul de distribuție rețea Internet si LAN.
Birourile dețin 2 aparate de aer condiționat si in fiecare dintre ele este
instalat un aparat de încălzit electric.
Sunt vopsite modern cu vopsea lavabila, iar pardoseala este din gresie.
Baia este moderna cu gresie si faianța de calitate, cu aparat de încălzit
propriu, geam termopan si uscător de par .
Toate ușile sunt dotate antifoc .
Cele doua intrari in hala de productie, cat si in birourile de la etaj, sunt
securizate folosindu-se sistemul touch CO.
Clădirea este nou construita (anul 2010).

Descrierea localizării
Clădirea este situata la km 23 Autostrada București-Pitești in Parcul

Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 octombrie 2010
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Servicii

Industrial din localitatea Bolintin Deal Strada Independentei nr 1, la 11
km fata de Carrefour Militari. De la ieșirea din Autostrada sunt 500 m de
drum industrial betonat pana in fata clădirii.

Anul renovării: 1 ianuarie 2018

Chiriași: The total rental price (production
hall + offices) is 1650 euros
negotiable. The contract is at least 1
year and the 3-month guarantee.

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces direct autostradă
Dușuri, vestiare Climatizare


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Bolintin Deal – Giurgiu fara costuri comune
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate
	Descriere

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Parcare
	Informații suplimentare
	Descrierea localizării
	Servicii

	Your choice regarding cookies on this site


