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Descriere
Strategic localizat, in imediata vecinatate a Centurii Bucurestiului, zona
Vest, va punem la dispozitie spatii moderne de depozitare, manipulare
marfa si logistica, conform ultimelor standarde din industrie si a
reglementarilor legale la zi:

-depozitare cu posibilitate de procesare marfa si pregatire comenzi;
-descarcare/incarcare cu motostivuitorul;
-stivuire pe inaltime:vrac sau in rafturi specializate;
-spatii de birouri;
-spatii comune (platforme de lucru betonate, utilitati, alei rutiere,
vestiare, toalete, etc)
Depozitul nostru este dotat cu:
Usi industriale automatizate;
Iluminat conform normelor;
Incalzire;
Pereti despartitori din panouri cu izolatie 10cm grosime;
Autorizare ISU/Pompieri pentru orice incarcare foc;
Sistem de securitate 24/7;
220V/380V;
Sapa elicopterizata;
Grupuri sanitare.

Nu ezitati sa ne contactati in vederea obtinerii celei mai bune oferte de
pe piata!

DEPOZIT si LOGISTICA 087151 Giurgiu, Str. Avicolei,nr.2, Intrarea nr.7, sat
Bacu, comuna Joita, judetul Giurgiu

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

900 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m
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087151 Giurgiu, Str. Avicolei,nr.2, Intrarea nr.7, sat
Bacu, comuna Joita, judetul Giurgiu

Depozit disponibil:

900 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1200 m

Depozit disponibil : 900 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 25%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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