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Descriere
Soluții de depozitare moderne, în condiții de siguranță, în centrul țării

Indiferent dacă ești producător, furnizor, distribuitor sau comerciant, îți
punem la dispoziție camere frigorifice pentru produse congelate,
refrigerate și depozit uscat pentru produse care nu au nevoie de
temperatură controlată. Totodată, asigurăm servicii de gestionare a
mărfurilor, realizate cu un suport tehnic modern de către un personal cu
experiență, în condiții de igienă exigente, în conformitate cu normele
UE.

Ești în căutarea unui loc sigur în care să îți poți depozita mărfurile pe

Depozit Frigorific Mures 547215 Târgu Mureș, Ernei 459

Cost chirie depozite (m  / lună)

18.6  -  58.9 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

1.100 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m
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547215 Târgu Mureș, Ernei 459

Cost chirie depozite (m  / lună)

18.6  -  58.9 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

1.100 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2200 m

Depozit disponibil : 1.100 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

1 m2
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termen scurt sau lung?

CARNE
LACTATE
FRUCTE și LEGUME

Descrierea localizării
DEPOZIT FRIGORIFIC situat la 10 km de Târgu Mureş, localitatea Ernei
nr. 459, jud. Mureş, în inima Transilvaniei, România

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 18.6  -  58.9 €/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 octombrie 2005

Anul renovării: 1 martie 2021

Chiriași: Producători, procesatori, distribuitori
de produse din: carne, lactate (lapte,
brânzeturi, lapte praf, zer praf),
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Servicii

Proprietăți

fructe şi legume.

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Acces transport public
Dușuri, vestiare

Climatizare Frigorific Cross dock Depozitare vrac
Alimentar Vizibilitate online

Building name:
ALEX AGROCOM
IMPEX SRL -
FRIGODEPO -
DEPOZITARE
FRIGORIFICA



Column grid size: 2

Clear height: 4.3 m

Floor loading: 4 t/m

Dock doors (nr): 2

Drive in doors (nr): 2
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Warehouse space
Total space: 2200 m

Available
space:

1100 m

Rental cost: 18.6  -  58.9 €/m /lună +
TVA
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Office space
Total space: 103 m

Available
space:

10 m

Rental cost: 10  -  15 €/m /lună +
TVA
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Attributes



Birouri
Parcare pentru autovehicule
Acces separat pentru personal birou
Parking for trucks
Meeting room
Manouvering area
Acces transport public
Airport proximity
Dușuri, vestiare
Frigorific
Cross dock
Vizibilitate online

Technical
parameters

Water availability
Ventillation
Standby generator
Power supply
CCTV
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