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Descriere
Zona industriala Brazi, 5 minute distanta fata de centura orasului
Ploiesti si fata de Parcul Industrial Ploiesti. Vecinatati: combinatul
petrochimic Brazi – Petrom, baza Car-Trans, Grupul Feroviar Roman,
TCIND, autostrada Bucuresti-Brasov.
Compus din : 
1)Teren 1200 mp (suprafata betonata) 
2) Hala industriala, suprafata 740 mp, an constructie 2008, amenajata in
2011 ca unitate de productie produse de brutarie si panificatie
Dotari: - proiectata si amenajata dupa ultimele standarde in domeniul

Depozit de inchiriat Brazi
Industrial Park

107080 Ploiești, Brazi

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.8 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

740 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m
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107080 Ploiești, Brazi

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.8 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

740 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 10 m
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Preț vânzare: 300000M € + TVA

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 740 m

Depozit disponibil : 740 m

Depozite de închiriat : -
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alimentatiei 
publice
- instalatie forta 380 V
- toate utilitatile: apa, gaze, canalizare, energie electrica
- post transformare propriu
- grupuri sanitare si vestiare
- depozite compartimentate
- sistem de incalzire pe gaze
- ventilatie pe toata suprafata de productie
- pardoseli placate
- birouri mobilate complet, cu conexiune si retea internet
- sala de mese mobilata complet
- chiosc amplasat la poarta, cu deschidere la drumul judetean
- porti incarcare electrice industriale Hormann
- iluminat exterior
- structura rezistenta: metal
- inchideri panouri sandwich
- deschidere la doua strazi asfaltate 
- acces TIR
- acces cale ferata la aprox. 400 m
- gard exterior
Pretabil pentru activitati de depozitare/productie.
Pretabil pentru orice activitate de alimentatie publica (carmangerie,
abator, laborator cofetarie, etc).
PRET INCHIRIERE: 1.000 euro fara TVA 
PRET VANZARE : 300.000 euro fara TVA

Descrierea localizării
Zona industriala Brazi, 5 minute distanta fata de centura orasului
Ploiesti si fata de Parcul Industrial Ploiesti. Vecinatati: combinatul
petrochimic Brazi – Petrom, baza Car-Trans, Grupul Feroviar Roman,
TCIND, autostrada Bucuresti-Brasov.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

10 m

Coeficient Add-on: -

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

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: -

file:///calculator-chirie-depozite/depozit-de-inchiriat-brazi-industrial-park


Servicii

Chiriași: Car-Trans, Grupul Feroviar Roman,
TCIND

Producție Birouri Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Acces direct autostradă
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