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Descriere
InterEast este o companie de logistică ce are în spate mai mult de 25 de
ani în domeniul transporturilor si opereaza cu filiale in Suedia, Romania,
Turcia și Polonia. De-a lungul timpului am dezvoltat parteneriate cu
firme din domenii precum automotive, fashion, industria prelucratoare
sau FMCG.
Experiența și stabilitatea serviciilor noastre ne recomandă ca partener
pentru servicii individuale de transport sau depozitare, dar și ca furnizor
de pachete complete personalizate pentru externalizarea logisticii.
In locatia noastra din Focsani avem in prezent spatiu disponibil in care

Depozit logistic Estul
Romaniei - InterEast

620104 Focsani, Antrepozite 11

Cost chirie depozite (m  / lună)

3.5 €/m  + TVA

Costuri întreținere: -
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Depozit disponibil :

600 m
Spațiu depozit minim de închiriat: 100 m
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Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa B

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 2000 m

Depozit disponibil : 600 m

Depozite de închiriat : -
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Spațiu depozit minim de
închiriat :

100 m2
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putem oferi urmatoarele sevicii: 
• Depozitare mărfuri generale
• Depozitare în spațiu cu temperatură controlată
• Depozitare specializată pentru industria modei, de la materii prime
până la confecții pe umerașe
• Managementul transporturilor interne si internationale
• Posibilități de colectare/ distributie variate
• Servicii de picking, ambalare si etichetare
• Gestiunea stocurilor
• Reprezentare fiscală și reprezentare în vamă
• Servicii de fulfillment pentru e-commerce
• Raportare KPI
• Raportare Intrastat 
• Antrepozit vamal

Descrierea localizării
Spațiul nostru se află în zona industrială a orașului și a fost amenajat
pentru prestarea de servicii logistice
- Structura din beton, pereți din beton cu invelitoare din tablă, uși
metalice;
- Fundație înaltă (1.10m), rampe continue pentru manipularea marfurilor
pe 2 laterale ale clădirii;
- 6,1m inălțime la streașină, 6.7m înălțime maximă;
- Încălzire pe gaz;
- Conexiune Internet;
- Acces camioane, curte împrejmuită de gard;
- Motostivuitoare șI operatori.

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 70%

Informații financiare
Cost chirie depozite: -

Costuri întreținere: -

Perioada minimă de
închiriere:

3 luni

Garanție financiară: -

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Informații suplimentare
Anul construirii: -

Anul renovării: 1 aprilie 2020

Chiriași: -
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Servicii
Birouri Parcare camioane Climatizare Cross dock
Depozitare vrac
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