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Descriere
Imobilul oferit spre inchiriere este situat in partea de est a orasului
Braila, beneficiind de acces facil la centrul orasului (2,8 km) si de
asemenea la drumul principal DN22B care leaga Braila de Galati.

Proprietatea este dotată cu toate facilitățile necesare activității de
producție: sistem de ventilație cu trei faze, sistem de încălzire, spații
multiple de depozitare și facilități pentru angajați, cum ar fi dulapuri,
sanitare cu dușuri, bucătărie și mese în hol.

Clădirea este P + 1, parterul are un spațiu de producție, multe spații de
depozitare, vestiare, băi cu dușuri, birouri, camere tehnice și la etaj:
birouri mari, sală de conferințe, bucătărie și sufragerie, toalete cu
dușuri.

Suprafata totala este de 3080 mp, suprafata construita: 2053mp si
1000sqm curte cu acces la platforma de beton, depozitare externa.

Detalii despre proprietate

Sector: Braila
Oraș: Braila
Tip tranzacție: chirie

Specificații și echipament

Spatii industriale si birouri
Braila

Braila, braila

Cost chirie depozite (m  / lună)

3 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

2.054 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m
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Braila, braila

Cost chirie depozite (m  / lună)

3 €/m  + TVA
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Depozit disponibil:

2.054 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 1.000
m

2
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2054 m

Depozit disponibil : 2.054 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de 1000 m2
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Calitatea finală: terminată
Sistem de încălzire: sistem de încălzire propriu
Utilități generale: gaz, electricitate trifazată, apă, canalizare
Cu contoare: contor de gaz, contoare de apă, contor de încălzire,
termostate de cameră individuale
Securitatea clădirilor: alarma, camere de supraveghere
Acces: TIR, TIR în clădire, auto în interiorul clădirii

caracteristici

Suprafață totală: 3080 mp
Suprafața curții: 1000 mp
Suprafață construită: 2054 mp
Etaje: P + 1
Nr. Parcare: 20
Posibilitatea repartiției: Da
Birouri: 6
Băi nr: 3

închiriat :

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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