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Descriere
Logistic Park, hale de inchiriat, in care se pot derula activitati industriale
(de productie) sau de depozitare.

Descrierea localizării
RGI parc este situat in judetul Hunedoara , în partea de nord a Orăștieei ,
la 1 km de centrul orasului . Situat strategic are acces direct la drum
european E68 , de la est la vest . Cel mai apropiat aeroport este la 85 km
distanță , în Sibiu , la 10 km de cea mai importanta cale ferată care

RGI Logistic Park 34755 Deva, Judetul Hunedoara, Comuna Turdas,
Sat Pricaz

Cost chirie depozite (m  / lună)

1 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,20 € /m /lună
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Depozit disponibil :

8.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 512 m
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34755 Deva, Judetul Hunedoara, Comuna Turdas,
Sat Pricaz

Cost chirie depozite (m  / lună)

1 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 0,20 € /m /lună
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Depozit disponibil:

8.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 512 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 8000 m

Depozit disponibil : 8.000 m

Depozite de închiriat : -
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Servicii

leagă toata tara și la 20 km de Deva , la intersecția principală de
drumurile principale catre marile orașe din România.
Locația poate fi folosita in diferite feluri : industrial business
(producție), industria metalurgica , exploatarea lemnului sau industria
usoara, activități de colectare a deșeurilor, feroase si neferoase,
horticultură și legume, sau orice alt tip de afacere, beneficiaza si de
cladiri de birouri cu toate facilitățile necesare. Forta de muncă existentă
în Hunedoara și o rată ridicată a șomajului induce o rată scăzută a forței
de muncă acestea sunt două puncte puternice in favoarea sa .

Spațiu depozit minim de
închiriat :

512 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 1 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 0,20 € /m /lună

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

file:///calculator-chirie-depozite/RGI-Logistic-Park


Proprietăți

Building name:
Hala B

Column grid size: 12

Clear height: 3m m

Floor loading: 30 t/m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 5000 m

Available space: 5000 m
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Building name:
Hala D

Column grid size: 12

Clear height: 12 m

Floor loading: 30 t/m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 1175 m

Available space: 1175 m
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Building name:
Hala E

Column grid size: 12

Clear height: 10m m

Floor loading: 30 t/m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 512 m

Available space: 512 m
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Office space
Total space: 2500 m

Available space: 2500 m
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Attributes
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

Technical
parameters

Security
Water availability

Office space

Attributes
Echpă de management parc în incintă
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

Technical
parameters

Security
Water availability

Office space

Attributes
Echpă de management parc în incintă
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane

Technical
parameters

Security
Water availability
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