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Descriere
Este cel mai mare si mai modern depozit cu temperatură controlată din
Timișoara, finalizat în noiembrie 2014.

Temperatura este controlată printr-un sistem de monitorizare, depozitul
îndeplinind atât funcția de refrigerare cât și de congelare, putând fi
setată de la -20 C la +20 C.

Oferim clienților siguranța că produsele lor sunt stocate in condiții
optime și la un preț corect. 

Panoul de comanda este electronic, cu funcție complet automatizată

Depozit frigorific Timisoara 300523 Timișoara, Str. Polona Nr. 1

Cost chirie depozite (m  / lună)

-
Costuri întreținere: -

2 Depozit disponibil :

2.500 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa A

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2500 m

Depozit disponibil : 2.500 m

Depozite de închiriat : -

2
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2
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afișează continuu atât temperatura din depozit cât si modul de lucru al
instalației. Avertizarea in cazul eventualelor avarii etc. este asigurată.
Instalația este programată sa funcționeze in regim automat, fără
personal de supraveghere.

Accesul este facil si manevrarea mărfii este ușoară, datorită spațiului
generos din împrejurimea depozitului.

Accesul este garantat permanent, 24/24. 
Descărcarea mărfii ( 6 rampe) se face prin racordarea la nivelul
platformei construcției cu platforma auto printr-un sistem automatizat.
Un ascensor face legatura intre acestea si subsol.

Depozitul respectă normele europene și se inscrie în categoria A++.
Spațiul are urmatoarea alcatuire: 6 rampe de acces auto cu posibilitatea
de descarcare la nivelul platformei prin racordarea platformei
construcției cu platforma auto printr-un sistem automatizat, birouri
recepție, două grupuri sanitare, două vestiare, sală de mese, spațiu X-
docking 500 mp2.
Înălțimea utilă este de 7m.

Panourile ce imbracă celula de refrigerare respectă toate normele
igienico-sanitare in vigoare, nu absorb miros, nu permit dezvoltarea de
microorganisme, in contact accidental cu produsele nu dau reactii
chimice daunatoare.
Fabricație: Brucha, Austria. 

Izolație pardosea 5x2 polistiren estrudat cu celulă întreruptă marca
Austroterm.

Descrierea localizării
Depozitul se află în zona Freidorf, strada Polonă, zonă industrială a
orașului.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

5 ani

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: 1 noiembrie 2014

Anul renovării: -

Chiriași: -
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Servicii

Proprietăți

Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

Parcare camioane
Spațiu pentru manevre

Acces transport public Centru de odihnă

Building name:
Depozit frigorific

Clear height: 7 m m

Floor loading: 20 t/m

Dock doors (nr): 4

Drive in doors (nr): 6
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Warehouse space
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Warehouse space
Total space: 2600 m

Available space: 2600 m

Rental cost: 5  -  8 €/m /lună
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Office space
Total space: 300 m

Available space: 300 m

Rental cost: 3 €/m /lună

2

2

2

Attributes
Climate controlled
Cold
Cross dock
Bulk space
Online visibility

Technical
parameters

Ventillation
Heating system
Fire protection
Water availability
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Technical
parameters
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Power supply
Security

Power supply
Security
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