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Descriere
� Amplasament: incinta Parcului Industrial ARC PARC DEJ, Str.Henri
Coanda, nr. 1, mun. DEJ, jud. Cluj, ;
� Suprafața totala parcela teren aferenta constructiei : 40.120 mp ; 
� Suprafata totala spatii logistice : 19.201 mp
� Cai de comunicatii - accese: terenul are acces la drumul ce leaga
parcul Industrial de DN1C si acces la drumul de incinta al parcului.

Descriere tehnica :

Parc Logistic TRANSILVANIA
ARC PARC DEJ

405200 Cluj-Napoca, E576 (DN1), Str. Henri Coanda
1

Cost chirie depozite (m  / lună)

4.6  -  4.8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -

2

2

Depozit disponibil :

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 3.000
m
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4.6  -  4.8 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

10.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 3.000
m

2
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De la proprietar

GEORGIANA
PRICOP
ARC PARC
INDUSTRIAL S.R.L.
+40 72 633 3337
+07 26 333 337
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� Investiţia consta intr-o clădire/hala modulara , compusa din 6 module,
fiecare modul avand o suprafata de aproximativ 3.000 mp, cu zona
destinata depozitarii sau productiei, zonă tehnico-sociala şi spaţii
administrativ-sociale (vestiare, birouri, GS, sală de mese, etc).
� Regim de inaltime: parter in zona halelor si P +1E in zona birourilor;
- Dimensiuni in plan: 61 x 49 m, cu o inaltime la atic : 10 m si inaltime
maxima la coama : 12 m; 
� Infrastructura - fundatii izolate tip pahar;
� Suprastructura: structura de rezistenta de tip cadru cu stalpi de beton
armat prefabricat si grinzi din beton armat prefabricat pretensionat;
� Pardoseala - din beton armat elicopterizat de 20 cm grosime 
� Incalzirea halei se realizeaza cu ventiloconvectoare electrice.
� Hala este racordata la toate utilitatile existente: apa, canalizare
menajera si pluviala, curent electric.
� Spatiile sunt echipate cu instalatii și echipamente sanitare, curent
electric, încălzire cu aeroterme electrice.
� Hala este dotata cu sistem antiincendiu prevazut cu hidranti;

Disponibilitate - primul modul va fi disponibila incepand cu trimestrul 4
al anului 2018.

Descrierea localizării
Hala de productie este localizata in incinta Parcului Industrial Privat
ARC PARC DEJ.

Parcu Industrial este localizat in mediul urban - intravilanul Municipiului
Dej, Judetul Cluj, ROMANIA.

Este pozitionat pe tronsonul situat pe E576, care face legatura cu
Autostrada Transilvania si la doar 47 Km fata de Aeroportul
International Cluj-Napoca

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 10000 m

Depozit disponibil : 10.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

3000 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 4.6  -  4.8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 3 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
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Servicii

Proprietăți

Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2010

Anul renovării: -

Chiriași: -

Benzinărie 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 transport public Restaurant Proximitate aeroport

Dușuri, vestiare Climatizare Depozitare vrac Vizibilitate online
Spălătorie auto Port logistic

Building name:
PARC LOGISTIC

Building name:
PARC LOGISTIC



TRANSILVANIA
ARC PARC DEJ

Column grid size: 10

Clear height: 10 m

Floor loading: 3 t/m

Drive in doors (nr): 6

2

Warehouse space
Total space: 10000 m

Available
space:

10000 m

Rental cost: 4.6  -  4.8 €/m /lună +
TVA
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Office space
2

TRANSILVANIA
ARC PARC DEJ

Column grid size: 10

Clear height: 11 m

Floor loading: 5 t/m

Dock doors (nr): 4

Drive in doors (nr): 7

2

Warehouse space
Total space: 10000 m

Available
space:

10000 m

Rental cost: 4.6  -  4.8 €/m /lună +
TVA
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Total space: 700 m

Available
space:

700 m

Rental cost: 4.6  -  4.8 €/m /lună +
TVA
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Attributes
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 transport public
Restaurant
Dușuri, vestiare
Climatizare
Cross dock
Depozitare vrac
Vizibilitate online

Technical
parameters

Security
Heating system
Fire protection
Light production
Ventillation
Water availability

Office space
Total space: 346 m

Available
space:

346 m

Rental cost: 4.6  -  4.8 €/m /lună +
TVA
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Attributes
Producție
Echpă de management parc în incintă
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Sală de ședințe
Spațiu pentru manevre
Acces transport public
Dușuri, vestiare
Climatizare
Depozitare vrac
Vizibilitate online
Spălătorie auto
Port logistic

Technical
parameters

Ventillation
Heating system
Water availability



Standby generator
Power supply


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Parc Logistic TRANSILVANIA ARC PARC DEJ
	Necessary Cookies
	Analytics
	Descriere

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


	Building name: PARC LOGISTIC TRANSILVANIA ARC PARC DEJ
	Building name: PARC LOGISTIC TRANSILVANIA ARC PARC DEJ
	Warehouse space
	Warehouse space
	Office space
	Office space
	Attributes
	Attributes
	Technical parameters
	Technical parameters
	Your choice regarding cookies on this site



