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Descriere
Capacitati importante de stockare in toate regimurile de temperatura

Alaturi de partenerii nostri din Romania si diverse locatii din Europa, ne
ocupam de toate operatiunile de depozitare, incepand de la receptia
marfii, manipulare, depozitare, pana la livrare. Avem o experienta mare
in zona serviciilor de logistica si depozitare lucrand pentru clienti de
anvergura. Misiunea noastra este sa va punem la dispozitie cele mai
bune solutii personalizate de depozitare.

Intelegem care sunt principalele cerinte in materie de depozitare.
Oferim soluții complete pentru lanturile de aprovizionare si vanzare
adaptate nevoilor individuale ale clienților noștri. Ascultam fiecare
client, folosim principii si tehnologie moderna si oferim o soluție pentru
a satisface fiecare nevoie și buget. Serviciile de depozitare complete,
includ coordonare si manipulare de marfuri pana la depozitare,
management si administrare de stocuri realizate prin sisteme de lucru
performante.

Hopi 27000 București, Parcul logistic P3, str. Italia, nr. 1-7,
Depozit 6,

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m
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De la proprietar

HOPI RO
LOGISTICS SRL
+40 75 805 2430

Trimiteți email
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Clasa clădirii de depozite: Depozite verzi

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4000 m

Depozit disponibil : 4.000 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -
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Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare
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