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Descriere
Dezvoltăm și închiriem spații industriale Clasa A, pentru activități de
logistică, producție ușoară, depozitare, fulfillment, arhivare, cross
docking, asamblare plus birouri, spații tehnice și sanitare.
Oferim suport logistic specialziat cu multiple posibilități de configurare
și acces facil la infrastructura de transport.
Minimum 2 andocări plus un Drive-In la fiecare modul și suprafețe
disponibile începând de la 1.152 m2.
Gridul permite montarea de poduri rulante și linii asamblare.
Configurația spațiilor este ideală pentru activități depozitare logistice,
cu o înălțime utilă de 10 m și un grid de 12 x 24 m. 
Locuri de parcare pentru autoturisme.

Urbano Cluj Vest 407310 Cluj-Napoca, Str. Balastierei, Gilău, Jud. Cluj

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,60 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.150
m
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407310 Cluj-Napoca, Str. Balastierei, Gilău, Jud. Cluj

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 0,60 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.150
m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 16000 m

Depozit disponibil : 4.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1150 m2
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Spații verzi pe 20% din suprafața parcului.
Autorizație ISU și sistem de stingere incendii cu spriklere și hidranți.

Descrierea localizării
Urbano Cluj Vest beneficiază de o locație premium cu acces la DN1 și
Autostrada A3, str. Balastierei, Gilău, jud. Cluj.

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 75%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,60 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: 6 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 mai 2020

Anul renovării: -

Chiriași: Englmayer România Schuller Eh'klar
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Servicii

Proprietăți

România

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Sală de ședințe
Acces direct autostradă

Dușuri, vestiare Climatizare Cross dock Depozitare vrac
Alimentar

Building name:
1700 m2
depozitare
disponibili acum

Column grid size: 288
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Clear height: 10 m

Floor loading: 5 t/m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 1

2

Warehouse space
Total space: 16000 m

Available space: 1700 m
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Office space
Total space: 1300 m

Available space: 300 m
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Attributes
Producție
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Sală de ședințe
Manouvering area
Acces direct autostradă
Dușuri, vestiare
Climatizare



Cross dock
Depozitare vrac
Alimentar
Online visibility

Technical
parameters

Fire protection
CCTV
Sprinkler system
Water availability
Light production
Ventillation
Heating system
Security
Power supply
Standby generator
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