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Descriere
Hala industriala de inchiriat in Talmaciu. Sibiu
Situata localitatea Talmaciu la 16KM de Sibiu si 7 km Autostrada A1
Proprietatea se preteaza atat pentru activitati de productie, cat si ca
spatiu de depozitare, suprafata totala de 921 mp.
Putem asigura aditional spatii pentru Birouri, magazii vestiare ,grupuri
sanitare etc. in suprafata totala de 570 mp .
Putem asigura motostivuitor Mofet pentru locatie
Teren 2500 mp cu posibilitatea de marire.
Vrem sa va aducem la cunostinta ca un mare avantaj pe care il prezinta

Hala Productie / Depozitare
Talmaciu

555700 Sibiu, Talmaciu

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

921 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 400 m
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555700 Sibiu, Talmaciu

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

921 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 400 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 921 m

Depozit disponibil : 921 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

400 m2
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localitatea Talmaciu este forta de munca disponibila

Aceasta cladire dispune de multiple beneficii, dintre care amintim:

-pardoseala elicopterizata
-pereti izolati cu vata bazaltica
-acoperis izolat cu vata minerala
-luminatoare
-structura zincata
-tamplarie termopan
- 10 locuri de parcare
- 2 usi acces TIR - depozit 
-usa pietonala
- acces TIR
-rampa incarcare/descarcare marfa
- curent trifazic
- incalzire cu Termo Suflante 
- posibilitate compartimentare
-supraveghere video
-hidrant exterior la 100 m

! Spatiul beneficiaza atat de gara si statii de autobuz in apropiere, cat si
de locuri de parcare proprii !

Pentru mai multe informati va stau la dispozitie!

Descrierea localizării
Situata localitatea Talmaciu la 16KM de Sibiu si 7 km Autostrada A1
Strada Gheorghe Lazăr, Tălmaciu, Cod Postal: 555700

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 2  -  3 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 1 lună

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 august 2009

Anul renovării: 1 februarie 2018

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

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 Alimentar
Vizibilitate online

Building name:
Hala Productie /
Depozitare
Talmaciu

Column grid size: -

Clear height: - m
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Floor loading: - t/m

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 921 m

Available
space:

921 m

Rental cost: 2.5  -  3 €/m /lună +
TVA
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Office space
Total space: 100 m

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



Technical
parameters

Heating system
Water availability
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