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Descriere
Hala este construita pe un teren de 1500 mp cu deschidere la 2 strazi
asfaltate (deschidere de 15m. )

Hala are in total 400 mp. Inaltime hala la strasina 3,70 m iar la coama 4
m.
Este construita din panouri sandvis de 10 cm atat peretii cat si
acoperisul. 
Pardoseala este din beton elicopterizat ( pardoseala f. fina)

Dispune de toate utilitatile: canalizare, curent electric, apa

Hala noua Cristian, jud Sibiu 557085 Sibiu, Cristian, Jud Sibiu

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: -

557085 Sibiu, Cristian, Jud Sibiu

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5 €/m  + TVA

2
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Depozit disponibil:

Închiriat

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 400 m

Depozit disponibil : Închiriat

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -
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Este structurata in 3 parti: 1. Depozit 85 m, spatiu productie 215m,
spatiu administrativ restul.

Spatiul administrativ cuprinde: 3 WC, birou, vestiar, oficiu ( sala de
mese, sala de cafea etc), spatiu pentru centrala ce cuprinde si un spatiu
de depozitare lemne

Este dotata cu centrala pe lemne cu pufar Beneficiaza de sistem
supraveghere video.

In fata halei este prevazuta o parcare cu aproximativ 10 locuri. In
spatele halei terenul liber poate fi folosit ca spatiu de depozitare.

Descrierea localizării
Hala este construita in localitatea Cristian, jud Sibiu, la 9 Km de Sibiu

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 decembrie 2014

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport
Dușuri, vestiare

Building name:
Hala industriala

Warehouse space
Total space: 400 m2

Office space
Total space: 400 m2
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