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Descriere
REMAX XuX Sibiu ofera spre vanzare Teren Industrial - 6300mp si
Constructie - 4458mp, situata in Selimbar - Parc Industrial
In apropiere Autostrazii A1 si E81, Sibiu -> Rm. Valcea 

Proiectul se preteaza pentru activitati atat de Productie (proiect -
fabrica), cat si ca spatiu pentru Depozitare / HUB (proiect depozit) 
- sau Cladire Birouri - Centru Afaceri / Incubator Micro si IMM -1.800
Locuri - sali de conferinta - receptie - birouri individuale, etc.

Beneficiile acestui imobil (viitorului proiect) sunt multiple si amintim:
- Regim Inaltime P + E ( Etajul = doar pe suprafata de 751mp )
- POT = 58.83 %
- CUT = 0.7
- 11 H - inaltimea maxima ( 6 - 11 M inaltime )
- 40 - 60 Locuri de Parcare Private 
- strunctura cladiri este deja ridicata ( stalpi, fundatie, placa )
- acces TIR in interiorul curtii + acces marfa depozit 5-6 usi.
- apropierea de autostrada (2 km) - si 400 m distanta pana la E81
- posibilitatea amenajarii unor spatii de birouri la etaj dar si la parter
(1.175 mp )
- posibilitatea amenajarii spatiilor de depozitare sau productie (module)
(3.706 mp )

Hala in Sibiu -
Productie/Depozitare - De
vanzare / Inchiriere

550316 Sibiu, Selimbar

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5  -  4 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 4.458
m2

550316 Sibiu, Selimbar

Cost chirie depozite (m  / lună)

2.5  -  4 €/m  + TVA
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2

Depozit disponibil:

Închiriat
Spațiu depozit minim de închiriat: 4.458
m2

Preț vânzare: 400000M €

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: În construcție

Spațiu total de depozite : 4458 m

Depozit disponibil : Închiriat
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Teren 6300 mp cu posibilitatea de marire atat in spate cat si pe lateral -
(aproximativ 11.000 mp)
Vrem sa va aducem la cunostinta ca un mare avantaj de care dispune
Parcul Industrial Selimbar:
- Nu se plateste Impozit pentru Imobil!
- Drumul va fi amenajat la finalizarea Imobilului de catre Conducerea -
Parcului Industrial Selimbar

OFER COMISION pentru colaborare in vederea vanzarii! - Pentru agentii
imobiliari/colaboratori.

Pentru mai multe informati va stau la dispozitie! 

Fleseriu Cristian: 0731 914 081

Descrierea localizării
Selimbar - Parc Industrial

Depozite de închiriat : -

Spațiu depozit minim de
închiriat :

4458 m

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 100%
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Informații financiare
Cost chirie depozite: 2.5  -  4 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 ani

Garanție financiară: 2 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 ianuarie 2018

file:///calculator-chirie-depozite/hala-in-sibiu-productie-depozitare-de-vanzare-inchiriere


Servicii

Proprietăți

Anul renovării: -

Chiriași: -

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Sală de ședințe Spațiu pentru manevre Acces transport public
Acces direct autostradă Climatizare Depozitare vrac Vizibilitate online
Port logistic

Building name:
Hala Selimbar

Column grid size: /

Clear height: 11 m

file:///media/cache/19/default_full/uploads/media/default/0001/54/f6c32e1cb1991f15ed0e5027374a9145d9579f7b.jpeg 


Floor loading: 3702 t/m

Dock doors (nr): 5

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 4458 m

Rental cost: 3  -  6 €/m /lună + TVA
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Office space
Total space: 4458 m

Rental cost: 2.5  -  3 €/m /lună + TVA
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Attributes
Producție
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Sală de ședințe
Spațiu pentru manevre
Acces transport public
Acces direct autostradă
Climatizare
Transload
Depozitare vrac



Vizibilitate online

Technical
parameters

Light production
Water availability
Sprinkler system
Ventillation
Fire protection
Heating system


	This site uses cookies to store information on your computer.
	Hala in Sibiu - Productie/Depozitare - De vanzare / Inchiriere
	Descriere
	Necessary Cookies
	Analytics
	Geodate

	Marketing
	Social Sharing Cookies
	Informații financiare
	Descrierea localizării
	Parcare
	Informații suplimentare
	Servicii
	Proprietăți


	Building name: Hala Selimbar
	Warehouse space
	Office space
	Attributes
	Technical parameters
	Your choice regarding cookies on this site



