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Descriere
Centru Logistic localizat pe drumul DN1/E81 la 23 km distanta fata de
Cluj-Napoca cu acces foarte rapid (11 km) la A3.

Descrierea localizării
564/5000
• 200 m (1 minut) la drumul expres E81;
• 4,3 km (7 minute cu mașina) pe autostrada A3;
• 23 km (26 de minute cu mașina pe E81) spre orașul Cluj-Napoca, a

First Property Tureni 407560 Cluj-Napoca, Str. PRINCIPALA, NR. 4i,
Tureni, Cluj

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.3  -  6 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

8.575 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 990 m
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407560 Cluj-Napoca, Str. PRINCIPALA, NR. 4i,
Tureni, Cluj

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.3  -  6 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

8.575 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 990 m
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Preț vânzare: 4M €

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 8575 m

Depozit disponibil : 8.575 m
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în creștere rapidă centru economic local, și numai 5 km la
șoseaua de centură a orașului;
• 11 km (11 minute pe E81) spre Turda;
• Zona este o locație-cheie pentru centrele logistice în special
pentru cele mai mari lanțuri de comerț cu amănuntul (Profi, Kaufland,
Penny, Lidl, Carrefour) sau facilități de producție;
• Locația ideală (acces + proximitate la piețele cu amănuntul cheie)
pentru distribuitorii FMCG, furnizorii de servicii logistice și internetul
comercianții cu amănuntul.

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

990 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.3  -  6 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iulie 2007
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Servicii

Proprietăți

Anul renovării: -

Chiriași: -

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Proximitate aeroport Climatizare Frigorific

Building name:
Warehouse Tureni

Column grid size: TBD

Clear height: 12 m

Floor loading: 5 t/m2
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Dock doors (nr): 12

Drive in doors (nr): 12

Warehouse space
Total space: 8575 m

Available
space:

8575 m

Rental cost: 3.3  -  3.5 €/m /lună +
TVA
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Office space
Total space: 573 m

Available space: 573 m

Rental cost: 5  -  6 €/m /lună + TVA
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Attributes
Production
Birouri
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Sală de ședințe
Manouvering area
Public transport on site



Direct highway access
Proximitate aeroport
Climatizare
Frigorific
Port logistics

Technical
parameters

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