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Descriere
HALA B
b2 - in curs de renovare 2016
- Suprafaţă = 10128 mp
- Structură rezistenţă = beton, pereti BCA
- Distanţe între stâlpi = 9m x 12(15)m
- Inalţime utilă (înălţime depozitare) = 6,5(8) m
- Destinaţie actuală = depozitare, producţie
- Închideri exterioare (pereţi) = zidărie
- Invelitoare si termoizolaţie = beton + 6cm PIR/tabla trapezoidală + 10

Hala pentru depozit sau
productie

300036 Timișoara, Timisoara

Cost chirie depozite (m  / lună)

3  -  3.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

10.128 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 349 m
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300036 Timișoara, Timisoara

Cost chirie depozite (m  / lună)

3  -  3.5 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

10.128 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 349 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 10128 m

Depozit disponibil : 10.128 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

349 m2
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cm vată bazaltică
- Hidroizolaţie acoperiş = membrană PVC
- Trape fum = 1% din suprafaţa pardoseală, deschidere pneumatică
Pardoseală = beton + quartz; rezistenţa 5 tone/m2 + motostivuitor 5
tone/axa
- Egalizatoare rampa = posibil conform layout
- Instalaţie electrică = nedefinit, realizare conform cerinţe destinaţie
finală spaţiu
- Instalaţii PSI = hidranţi interiori, hidranţi exteriori
- Instalaţii HVAC = nedefinit, realizare conform cerinte destinatie finala
spaţiu.
- Diverse = posibilitate pod rulant 5-15 tone pe 1 travee, acces
autocamion in hala
posibilitate spaţii birouri cu acces din hală.

Descrierea localizării
Parcul industrial are o suprafaţa de aproximativ 290.000 mp este situat
în partea de nord-est a municipiului Timişoara, la marginea oraşului, în
mijlocul unei zone
industriale de aproximativ 70 de hectare, cunoscută ca cea mai mare
locaţie industrială
a orașului, înainte de 1990.
Locaţia se afla la aproximativ 5 km nord-est de centrul orașului, la 2 km
nord-est de gara Timişoara Est, la aproximativ 2 km de drumul national
E70 si la aproximativ
9 km de Aeroportul International Traian Vuia din Timişoara.
Parcul industrial şi logistic este conectat la retelele municipalităţii de
apă, electricitate, gaz, canalizare, linii telefonice şi transport în comun.
dispune de toate utilităţile necesare funcţionării atât în regim de
depozite logistice cât şi pentru eventuale unitătii de producţie. În plus,
ca parte a unuia dintre cele mai mari zone industriale ale orașului,
proprietatea beneficiază de o infrastructură impresionanta de utilități
industriale,
care includ: transformator propriu, linii de înaltă/joasă tensiune, retea de

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: -

Informații financiare
Cost chirie depozite: 3  -  3.5 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

24 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

file:///calculator-chirie-depozite/Hala-pentru-depozit-sau-productie


Servicii

Proprietăți

alimentare si statie de gaze industriale și retea de alimentare cu apă
industrială.
Parcul industrial şi logistic , beneficiază de propriului transformator de
putere de 02/1216 MW la 110/10 KV, situat în partea de nord a
platformei. Infrastructură existentă de alimentare cu energie de înaltă
tensiune are o limită superioară de 11,43 MW, care ar putea fi crescută
în cazul în care infrastructura existentă este modernizată. În acest
moment, din totalul de 11,43 MW, este utilizată o putere de cca. 3 MW
restul de putere de cca 8,43 MW fiind disponibilă pentru noile
construcţii inclusiv eventuale
depozite frigo. Parcul industrial&logistic este alimentat cu cca 75mc/h
apă industrială din care doar o treime este fur nizată de AQUATIM, în
timp ce r estul este asigurat prin
foraje proprii.

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Parcare camioane
Spațiu pentru manevre Acces transport public Proximitate aeroport Dușuri, vestiare
Spălătorie auto

Building name: B1 Building name: B2 Building name: B3



Column grid size: 9*12 (15 )

Clear height: 6.5 (8) m

Floor loading: 5 t/m2

Warehouse space
Total space: 2847 m

Available space: 2847 m

Rental cost: 3.3  -  3.5 €/m /lună
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Office space
Total space: 5000 m

Available space: 5000 m

Rental cost: 3  -  3.2 €/m /lună
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Column grid size: 9*12 (15)

Clear height: 6.5 (8) m

Floor loading: 5 t/m2

Warehouse space
Total space: 2496 m

Available space: 2496 m

Rental cost: 3.3  -  3.5 €/m /lună
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Office space

Attributes
Cold
Cross dock

Technical

Column grid size: 9*12(15)

Clear height: 6.5(8) m

Floor loading: 5 t/m2

Warehouse space
Total space: 2477 m

Available space: 2477 m

Rental cost: 3.3  -  3.5 €/m /lună
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Office space

Technical
parameters

Security
Fire protection
Power supply
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Attributes
Cold
Cross dock
Bulk space

Technical
parameters

Fire protection
Security
Heating system
Ventillation
Standby generator
Water availability

parameters
Security
Fire protection
Water availability

Building name: B4

Column grid size: 9*12 (15)

Clear height: 6.5 (8) m

Floor loading: 5 t/m2



Warehouse space
Total space: 1235 m

Available space: 1235 m

Rental cost: 3.3  -  3.5 €/m /lună
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Office space

Attributes
Cross dock

Technical
parameters

Security
Ventillation
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