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Descriere
Remax XUX va ofera spre inchiriere hala industriala in zona Vest, Sibiu,
pretabila atat pentru activitati de productie, cat si ca spatiu de
depozitare, cu suprafata totala de 630 mp.
Putem asigura aditional spatii pentru birouri, magazii vestiare ,grupuri
sanitare, in functie de durata contractului si investitiile necesare. 
Aceasta hala dispune de multiple beneficii, dintre care amintim:
- acces facil catre autostrada
- pereti din cofraj metalic
- luminatoare
- fundatie
- tamplarie termopan

Hala de inchiriat Sibiu 550062 Sibiu, Zona de Vest

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 360 m
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550062 Sibiu, Zona de Vest

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 360 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1700 m

Depozit disponibil : 600 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

360 m2
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Servicii

- locuri de parcare
- usa pietonala
- acces TIR
- rampa incarcare/descarcare marfa
- incalzire cu Termo Suflante 
- posibilitate compartimentare.

! Spatiul dispune de alte hale, modulabile intre 360-600 de mp in functie
de necesitatile clientului, dar si de un birou pe 2 nivele in suprafata de
145 mp!
Hala se inchiriaza cu 3.5E/mp iar birourile cu 5E/mp.
Pentru mai multe informati va stau la dispozitie!

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 65%

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

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

2

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Birouri Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Acces transport public
Proximitate aeroport
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