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Descriere
-Constructie realizata din panouri sandwich
-Pardoseala sapa neteda finisata cu cuart, armata cu doua straturi de
plasa de sarma pentru preluarea încărcărilor date de rafturile de
depozitare, echipamente, camioane, stivuitoare
-Iluminat lampi, lumina naturala
-Inaltime spatiu : 8 m la coama ; 6 m utila
-Usi sectionate actionate electric : usa pietonala =4,5 mx 4 m ; usa
rampa =3 m x 3 m (prevazuta cu usa de incendiu conform normativelor
in vigoare)
-Infrastructura birouri in suprafata de 110 mp (4 birouri mobilate) + 28
mp hol prevazute cu Instalatie de climatizare

Depozit Trust 617200 Piatra Neamt, Piatra Neamt, DN Piatra-
Neamt - Roman, Km2

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5  -  2.8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

5.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 3.000
m
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617200 Piatra Neamt, Piatra Neamt, DN Piatra-
Neamt - Roman, Km2

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5  -  2.8 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 5000 m

Depozit disponibil : 5.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 3000 m2
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-rampa de incarcare / descarcare prevazuta sistem de degivrare si lift
pentru reglarea inaltimii => posibilitate incarcare/ descarcare direct din
camion
-curte asfaltata, imprejmuita cu gard, cu iluminat nocturn, cu o
suprafata de 4.200 mp
-parcare cu 20 de locuri pentru automobile si 8 locuri pentru TIR
-sistem de incalzire cu centrala gaz si incalzire prin pardoseala
industriala, sistem ce asigura o economie foarte mare pentru incalzirea
spatiului de depozitare,
-contorizare individuala a consumului de energie electrica
-2 grupuri sanitare, vestiar si loc de luat masa

Descrierea localizării
Spatiul este localizat la iesirea din Piatra Neamt spre Roman, km.2, intr-
o zona ce beneficiaza de acces facil, fiind conectat, prin intermediul DN
la drumul European E85. Spatiul nu necesita investitii ulterioare avand
posibilitatea desfasurarii unor activitati de depozitare si/ sau productie.
Exista posibilitatea extindere depozit cu inca 70.000 mp

închiriat :

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2.5  -  2.8 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

6 luni

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2002

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Spațiu pentru manevre

Dușuri, vestiare

Building name:
TRUST

Clear height: 6 m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 6000 m

Available space: 5000 m

Rental cost: 2 €/m /lună
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Office space
Total space: 110 m

Available space: 110 m

Rental cost: 2  -  2.5 €/m /lună
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Attributes
Climate controlled
Port logistics

Technical
parameters

Heating system
Security
Water availability
Ventillation
Fire protection
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