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Descriere
Parc Industrial si de Afaceri este cu siguranta, unul dintre cele mai
reprezentative parcuri industriale si de birouri din Sibiu.
Dezvoltat pe o suprafata de teren de 20 000 mp, parcul industrial si de
afaceri ofera celor care isi desfasoara activitatea aici toate facilitatile
necesare organizarii si desfasurarii activitatilor de tip comercial, logistic
sau de productie.

Amplasare
Parcul Industrial si de Afaceri Sibiu este situat in zona industriala –
comerciala a orasului Cisnadie, pe strada Transilvaniei, nr. 5 si 11, str.
Uzinei, nr. 19 la mai putin de 5 minute distanta fata de centrul orasului
Cisnadie si la 20 minute de centrul orasului Sibiu.

Localizarea parcului industrial si de afaceri permite un acces usor catre
mai multe cai de transport cum ar fi:
- Acces imediat catre drumuri europene si nationale, intrarea direct pe
autostrada ( 3 km ) Sibiu – Sebes – Nadlac I Sibiu – Rm. Valcea –
Pitesti – Bucureti I Sibiu – Brasov – Bucuresti
- Foarte aproape de Centrul Comercial al orasului Sibiu
- O distanta de 10 km de Aeroportul International Sibiu

Descrierea localizării
Parcul Industrial si de Afaceri Sibiu este situat in zona industriala –

Parc Indusrtial si de Afaceri
Sibiu

2400 Sibiu, Cisnadie, Transilvaniei, 5

Cost chirie depozite (m  / lună)

2  -  3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

15.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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Depozit disponibil:

15.000 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 30000 m

Depozit disponibil : 15.000 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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comerciala a orasului Cisnadie, pe strada Transilvaniei, nr. 5 si 11, la
mai putin de 5 minute distanta fata de centrul orasului Cisnadie si la 20
minute de centrul orasului Sibiu.

Localizarea parcului industrial si de afaceri permite un acces usor catre
mai multe cai de transport cum ar fi:
- Acces imediat catre drumuri europene si nationale, intrarea direct pe
autostrada ( 3 km ) Sibiu – Sebes – Nadlac I Sibiu – Rm. Valcea –
Pitesti – Bucureti I Sibiu – Brasov – Bucuresti
- Foarte aproape de Centrul Comercial al orasului Sibiu
- O distanta de 10 km de Aeroportul International Sibiu

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

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

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 februarie 1997

Anul renovării: 1 februarie 2015

Chiriași: 90 % din sptii sunt inchiriate

file:///calculator-chirie-depozite/parc-indusrtial-si-de-afaceri-sibiu


Servicii

Proprietăți

Benzinărie Producție Birouri Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane Supermarket Acces transport public
Acces direct autostradă Proximitate aeroport Sală de sport

Showroom Centru de odihnă Dușuri, vestiare Depozitare vrac
Alimentar Zonă comercială

Building name:
PARC
INDUSTRIAL SI
DE AFACERI

Column grid size: 6

Clear height: 4 m

Floor loading: 10000 t/m2



Dock doors (nr): 4

Drive in doors (nr): 2

Warehouse space
Total space: 20000 m

Available
space:

20000 m

Rental cost: 2.5  -  3 €/m /lună +
TVA
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Office space
Total space: 20000 m

Available
space:

18000 m

Rental cost: 2.5  -  3 €/m /lună +
TVA
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Attributes
Benzinărie
Producție
Birouri
Parcare pentru autovehicule
Parcare camioane
Acces transport public



Acces direct autostradă
Proximitate aeroport
Sală de sport
Dușuri, vestiare
Depozitare vrac
Zonă comercială
Port logistics

Technical
parameters

Light production
Heating system
Ventillation
Water availability
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