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TRC Parks

Descriere
Beneficiind de o poziționare strategică în apropierea principalelor căi de
acces în orasul Cluj-Napoca, respectiv Aeroportul Internațional Cluj-
Napoca ( 2 km ), șoseaua de centură Apahida-Vâlcele ( 4km ) și în
același timp fiind situat la doar 7 km de centrul orașului, TRC Park
Transilvania este cel mai mare parc logistic privat din Cluj-Napoca.

Oferind o gamă variată de spaţii industriale de închiriat, cu suprafețe
începând de la 300 mp, parcul logistic este unul dintre cei mai
importanţi furnizori de spaţii de depozitare şi producție din Transilvania.
Cu o suprafață totală construită de aproximativ 83.000 metri pătrați și o
suprafață totală de teren de aproximativ 17 ha, Parc Logistic

TRC Park Transilvania 400398 Cluj-Napoca, Str. Orăștiei 10

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,78 € /m /lună
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Depozit disponibil :

6.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 300 m
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De la proprietar

Parc Logistic
Transilvania
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Alexandru Bolog
Transilvania Constructii
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Transilvania oferă întreaga gamă de soluții logistice: de la spații de
depozitare, producție, spații frigorifice la spații de birouri.

În incinta parcului logistic îşi desfăşoară activitatea peste 90 de
companii naţionale şi multinaţionale, societăţi cu care am dezvoltat
parteneriate pe termen lung.

Descrierea localizării
TRC PARK TRANSILVANIA beneficiază de o LOCAȚIE STRATEGICĂ şi
de un acces foarte bun pentru toate tipurile de mijloace de transport
fiind situat la o distanţă de: 
- 2 km față de Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
- 7 km față de centrul orașului
- 4 km față de șoseaua de centură Apahida –Vâlcele.

Poziţionarea strategică în apropierea reperelor menţionate face din
Parc Logistic Transilvania un loc perfect atât pentru sosirea şi plecarea
transporturilor internaţionale şi naţionale, cât şi pentru distribuţia la
nivel local.
Parcul logistic beneficiază şi de potenţialul de dezvoltare economică
excelent oferit de județul Cluj-Napoca, potential conferit de:
- tradiția industrială bogată și de lungă durată
- existența forței de muncă calificată.
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All warehouses of this Owner

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 83137 m

Depozit disponibil : 6.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

300 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 93%

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,78 € /m /lună2
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Servicii

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2008

Anul renovării: -

Chiriași: DPD, Pilkington Automotive, Pipelife
Romania, Autonet Import sunt câțiva
dintre chiriașii parcului TRC Park
Transilvania.

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

file:///calculator-chirie-depozite/trc-park-transilvania


Proprietăți

Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport Dușuri, vestiare
Climatizare Vizibilitate online

Building name:
Building D14
(office spaces)

Warehouse space

Office space
Total space: 385 m

Available space: 193 m
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Building name:
Depozit 37

Warehouse space

Office space
Total space: 400 m

Available space: 400 m

Rental cost: 7.5 €/m /lună + TVA
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Attributes

Building name:
Spațiu depozitare
clădire
administrativă

Warehouse space

Office space
Total space: 71 m

Available
space:

71 m
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Attributes
Producție
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parcare camioane
Acces transport public
Restaurant
Proximitate aeroport
Showroom
Dușuri, vestiare
Food grade
Commercial area

Technical
parameters

Fire protection
Security
Heating system
Water availability
Sprinkler system
CCTV
Ventillation

Birouri
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane
Sală de ședințe
Spațiu pentru manevre
Proximitate aeroport
Dușuri, vestiare
Climatizare

Technical
parameters

Heating system
Security
Fire protection
Water availability
Sprinkler system

Rental cost: 5.5  -  6 €/m /lună +
TVA
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Attributes
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Sală de ședințe
Acces transport public
Proximitate aeroport

Technical
parameters

Water availability
Security
Fire protection
Heating system
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