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Descriere
Indiferent dacă sunteți producător, comerciant sau furnizor de servicii,
aveți nevoie de logistică.
Noi suntem Craiss Logistik si avem ca obiect de activitate logistica de
contract ce include o gama larga de servicii, de la preluarea
marfii,receptia,cantarirea,sortarea,etichetarea,depozitarea,ambalarea,reambalarea,
evidenta prin scanare ,gestiunea stocurilor, pana la livrarea marfii.
Detinem flota proprie de peste 500 de autovehicule.Oferim si solutii de
transport intern sau international.
Nu ezitati sa ne contactati.

Centrul Logistic CRAISS 550018 Sibiu, str.Berna nr.4

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

-
Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m2

550018 Sibiu, str.Berna nr.4

Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10000 m

Depozit disponibil : -

Depozite de închiriat : -

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -
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Descrierea localizării
Suprafata Centru Logistic: 25 000 mp.
Suprafata depozit: 10 000 mp.
Suprafata cladire birouri: 2000 mp.

Depozit
-capacitate de depozitare:23 000 de locatii
-rafturi mobile,rafturi fixe
-zona de cross-docking
-zona de packaging cu linii de ambalare
-zona de maxima siguranta
-vestiare cu dus
-bucatarie cu sala de mese
-temperatura ambientala 18-25 grade C
-platforma WMS - compatibila EDI,interconectabila,user online cu
posibilitatea gestiunii stocurilor in timp real
-autorizare DSV
-ISO 9001,TAPA FSR 2020

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 iunie 2018

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii
Benzinărie Echpă de management parc în

incintă
Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Sală de ședințe

Spațiu pentru manevre Acces transport public Acces direct autostradă Proximitate aeroport
Dușuri, vestiare Climatizare Cross dock Alimentar
Vizibilitate online
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