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Descriere
Proprietatea industrială de clasă A la cheie, care este dezvoltată
utilizând materiale / metode de construcție eficiente din punct de
vedere energetic și include, în general, podele industriale, porți
secționale, încălzire, ventilație, sistem de iluminat și distribuție electrică
în zona de răcire / încălzire.
Compania de securitate pentru întreaga zonă industrială.
1: Specificația principală standard a clădirii:
- înălțimea liberă a grinzilor este de 12,00 m
- placa de beton armat în zona depozitului, cu un amestec uscat și cu
etanșare minerală, cu o capacitate de încărcare de 5 tone / mp
- ușile și docurile secționale deasupra capului

Cefin Real Estate 077055 București, A1 Business Park, Autostrada
Bucuresti Pitesti km 13

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

15.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 2.400
m
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077055 București, A1 Business Park, Autostrada
Bucuresti Pitesti km 13

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

15.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 2.400
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 18000 m

Depozit disponibil : 15.500 m

Depozite de închiriat : -
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- Iluminare LED
- luminatoare de acoperiș pentru min. 1,5% din zona acoperișului
- pentru birouri: încălzire și răcire
- sistem de aspersoare, hidranți interiori și exteriori
- drumuri și platforme din beton armat - BcR 4.5

Descrierea localizării
Depozitul este situat în cadrul A1 Business Park
(www.a1businesspark.ro). Întinzându-se pe un teren de 70 de hectare,
A1 Business Park este primul proiect care vizează clienții mici și mijlocii
care caută depozite de calitate, spații industriale, comerciale și de
birouri
Situat in cea mai buna zona logistica din Bucuresti, la doar 2 km de
soseaua de centura a orasului, A1 Business Park beneficiaza de
infrastructura excelenta a zonei, cu legatura directa cu principala ruta
de transport a Romaniei (autostrada A1), ofera vizibilitate si acces usor
atât în București, cât și în restul țării. Aceste caracteristici fac ca zona
să fie interesantă pentru o gamă largă de companii, de la companii
industriale ușoare și de distribuție până la furnizori de servicii.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

2400 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,85 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2018

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-depozite/cefin-real-estate


Servicii

Chiriași: -

Producție Birouri Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Restaurant Acces direct autostradă
Proximitate aeroport Dușuri, vestiare Climatizare Cross dock
Alimentar Vizibilitate online
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