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Descriere
Prezentare

Teren in suprafata de 7049mp.
Hala de productie in suprafata la sol de 2.880 mp, suprafata
desfasurata 4206,6 mp
Lungimea constructiei este de 120,74 m., latime 25,10 m., inaltime 8,20
m.
Acoperisul constructiei este in doua ape.

Structura halei este din stalpi si grinzi realizate din profile metalice
galvanizate, tip KONTI. Inchiderile vertical realizate din panouri
termoizolante cu spuma poliuretanica.

Constructia este compusa din parter si etaj partial.

La parter constructia contine:
– camera portar, 17,63 mp.
– hol scara, 39,58 mp.
– grup sanitar femei, 6,26 mp.
– grup sanitar barbate, 5,40 mp.
– patru birouri in suprafata totala de 173 mp.
– grup sanitar 1, 4,65 mp.
– grup sanitar 2,10,05 mp.
– hol scara, 55 mp.
– camera tehnica, 47 mp.

– HALA PRODUCTIE, 2495 mp.

Depozit Transilvania 1234 Târgu Mureș, -

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

2.495 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

1234 Târgu Mureș, -

Depozit disponibil:

2.495 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m

2

2

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2495 m

Depozit disponibil : 2.495 m

Depozite de închiriat : -

2

2

Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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La etaj constructia cuprinde:
– doua apartamente de serviciu, in suprafata totala de 108 mp.
– grup sanitar cu dus femei, 28,20 mp.
– grup sanitar cu dus barbati, 28,20 mp.
– loc de luat masa, 193 mp.
– vestiare femei/barbati, 40 mp.
– sase birouri cu suprafata de 38, 17 mp. Fiecare.
– magazine de prezentare, 152, 40 mp.
– grup sanitar magazin, 13,10 mp.
– hol scara acces magazine, 19 mp.
– trei grupuri sanitare, a cate 6 mp. Fiecare

Constructia a fost finalizata in anul 2005.
Constructia este dotata cu rampa de incarcare cu acces autocamion.
Constructia este racordata la curent electric, apa, canalizare, gaz metan,
telefon internet.
Constructia este dotata cu aer conditionat, atat pentru birouri cat si
pentru hala de productie.
Incalzirea se realizeaza cu centrala termica proprie ( doua cazane
Viessman).

Pe terenul proprietatea societatii exista doua parcari pentru 45 de
autovehicule.
In apropierea societatii exista statie de autobus, la aproximativ 50 m, si
statie CFR, la aproximativ 500m.

Constructia este dotata cu sistem de suprevaghere impotriva efractiei
(video si senzori de miscare ), sistem de alarmare la incendiu
(Siemens).

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -
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