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CTPark Sibiu- depozite de inchiriat

Descriere
Locație premium pentru orice tip de afaceri: logistica, producție,
depozitare cu temperatura controlata sau ambientala. Spatii flexibile
disponibile pentru inchiriere, cu suprafete incepand de la 500 mp.

CTPark Sibiu este construit la standardele BREEAM privind
accesibilitatea și infrastructura. Parcul industrial ofera costul optim de
ocupare pentru companii, indiferent de dimensiunea spatiilor ocupate,
beneficiind de specificatii tehnice unice in piata, care asigura cele mai
mici costuri cu utilitatile. 

CTPark Sibiu– spații flexibile
de la 500 mp

557085 Sibiu, E68, Romania

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

19.820 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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557085 Sibiu, E68, Romania

Cost chirie depozite (m  / lună)

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

19.820 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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De la proprietar

Oana Tautu
CTP Romania
+40 74 059 5794
+0 219 149

Trimiteți email

All warehouses of this Owner
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Standardul depozitelor de inchiriat CTP include: 

• Pardoseala industriala elicopterizata cu intaritor de quartz; 
• Usi si rampe industriale; 
• Incalzire centralizata pe baza apa calda; 
• Sistem de iluminat LED (in trei trepte);
• Autorizatii ISU in place; 
• Fatada: anvelopa de vata minerala; 
• Se pot face costumizari: temperatura controlata, ADR, spatii de
productie, etc.

Locatia excelenta permite accesarea fortei de munca disponibile in
Sibiu, CTPark Sibiu oferind in plus o calitate foarte buna a vietii pentru
angajatii care isi desfasoara activitatea aici.

Rezervă spatiul ideal pentru ca businessul tau sa creasca.

Descrierea localizării
CTPark Sibiu este situat la echidistanta intre Bucuresti (267 km) si
granita cu Ungaria (268 km). Parcul este situat în vecinătatea a două
rute europene E68 și E81 și chiar lângă autostrada A1, care merge din
orașul Sibiu până la granița cu Ungaria.

Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 24909 m

Depozit disponibil : 19.820 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

2

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: 0,30 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

file:///calculator-chirie-depozite/ctpark-sibiu-spatii-flexibile-de-la-500-mp


Servicii

Proprietăți

Subsol - -Tip parcare Spații Cost parcare

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 octombrie 2018

Anul renovării: -

Chiriași: -

Benzinărie Producție Echpă de management parc în
incintă

Birouri
Parcare pentru autovehicule

Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Acces transport public
Acces direct autostradă Proximitate aeroport Reciclare

Showroom Dușuri, vestiare Climatizare Frigorific
Cross dock Depozitare vrac Alimentar Spălătorie auto

Building name:
Modul A



Column grid size: 12 X 24

Clear height: 12 m

Floor loading: 5 t/m

Dock doors (nr): YES

Drive in doors (nr): YES
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Warehouse space
Total space: 50000 m

Available space: 8000 m
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Office space
Total space: 140 m

Available space: 140 m

Rental cost: 8.5 €/m /lună + TVA
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Attributes
Benzinărie
Producție
Echpă de management parc în incintă
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Manouvering area
Acces transport public
Acces direct autostradă
Proximitate aeroport
Dușuri, vestiare
Climatizare
Frigorific
Cross dock
Depozitare vrac
Spălătorie auto

Technical
parameters

Standby generator
Sprinkler system
Fire protection
Heating system
Light production
Ventillation
Water availability
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