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Descriere
Depozitul cu temperatura controlată se afla in proximitatea orașului
este un depozit nou renovat cu panotaje de 15 cm a camerelor
frigorifice, Instalatie frigorifica noua de tip CO2 performanța de noua
generație temperatura de la +4 C pana la -24 C. Cu acces pe 9 porți de
docare/ încărcare descărcare,
Are spații de producție cu temperatura controlată si spații de depozitare
individuală de tip boxa sau camera frigorifica cu suprafețe începând de
la 75 mp pana la 240 mp. Acces individual cu monitorizare individuală
pe boxa, o parte dintre ele sant dotate cu rafturi de tip „drive in „.

A - Depozit frigorific până la -
24°C

410561 Oradea, str. Depozitelor nr.2

Cost chirie depozite (m  / lună)

9  -  10 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

4.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 50 m
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De la proprietar

Rafael Gherdan
Depofrig
+07 28 223 266
+07 28 223 266

Trimiteți email

Geodate
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După caz se pot încheia contracte pentru depozitarea paleților, activități
de picking, distribuție locală sau regională .

Cost chirie depozite : 9 – 10 €/m2/lună + TVA

Costuri servicii: 1,50 €/m2/lună + TVA

Perioada minimă de închiriere: 1 lună

Garanție financiară: 2 luni

Descrierea localizării
Depozitul se afla in zona de est / sud a orașului Oradea cu acces din
centura orașului Oradea, intr-o zona de depozite lângă gara de est si
liniile ferate, acces direct din strada Depozitelor nr 2 , strada asfaltata,
acces cu tirul fără licențe speciale de acces.
Distribuția se poate face cu ușurintă , majoritatea centrelor comerciale
si de retailer fiind situate la centura orașului in zona de est , sud-est a
orașului in proximitatea Depozitului.

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 4000 m

Depozit disponibil : 4.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

50 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: 9  -  10 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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Servicii

Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 ianuarie 2019

Chiriași: -

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Spațiu pentru manevre Proximitate aeroport Dușuri, vestiare Climatizare
Frigorific Cross dock Vizibilitate online
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