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Descriere
Construită pe o suprafaţă de teren de 16,600 mp (deschidere de 59 m,
295 m adâncime), proprietarea Logos cuprinde două clădiri de birouri
(structură de beton armat), S + P +2 şi un depozit (structură metalică cu
pereţi tip sandwich), P + 1. Proprietatea, de asemenea, beneficiază de o
platformă de încărcare de 170 mp şi o platformă betonată de 3.200 mp.
Din suprafaţa de 16.600 mp, există un teren de rezervă de circa 7.000
mp care poate fi utilizat pentru construirea unui depozit sau a unei
unităţi de producţie/servicii.

Logos Otopeni Otopeni, Str. Horia, Closca si Crisan 17-19

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

1.799 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -

2

Otopeni, Str. Horia, Closca si Crisan 17-19

Depozit disponibil:

1.799 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: warehouse

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 3585 m

Depozit disponibil : 1.799 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Servicii

Proprietăți

Descrierea localizării
Proprietatea este excelent situată pe Soseaua de Centură a
Bucureştiului în Otopeni, la 6 km de Aeroportul Internaţional H. Coandă,
la 6 km de aeroportul A. Vlaicu, la 1 km est de pasarela de trecere a
Soselei de Centură din Otopeni şi 12 km de centrul Bucureştiului. Locul
de amplasare oferă un acces uşor atât în centrul Bucureştiului cât şi la
drumurile principale în partea de vest, nord şi est a ţării prin A1, A2, DN1
şi DN2. Zonă: dealeri auto (BMW, MAN, Subaru, Suzuki),
logistică/distributie (KH Dietrich, Top Brands), industrie (Philip Morris),
furnizori de servicii (OPS), tipografie (Infopress).

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

-

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Birouri Parcare pentru autovehicule

file:///calculator-chirie-depozite/Logos-Otopeni


Building name: 1

Dock doors (nr): 4

Warehouse space
Total space: 1799 m

Available space: 1799 m

2

2

Office space

Technical
parameters

Power supply

Building name: 2

Warehouse space

Office space
Total space: 1786 m

Available space: 1786 m

2

2
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