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Descriere
Abator,construit din caramida si grinzi de beton ,acoperit cu tabla,detine
o sala de sacrificare ,sali de productie si depozitare ,cu faianta si
paviment specific, 4 tunele frigorifice dintre care unul de congelare
,anexe pentru receptia animalelor si grajd ,vestiare ,dusuri pentru
angajati ,8 birouri generoase ,cu geamuri tip Velux la mansarda ,sala de
mese,acces prin doua scari spre parter. 
Cladirea a fost modernizata si extinsa ,lucrarile fiind finalizate in
2010.Detine toate utilitatile :apa ,canalizare ,gaz metan ,curent trifazic.
Terenul este imprejmuit cu gard de beton si are o deschidere la strada
de 42 metri patrati.

Depozit Frigorific Roman 6110 Roman, Str Bogdan Dragos nr111

Cost chirie depozite (m  / lună)

1 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil :

1.856 m
Spațiu depozit minim de închiriat: -
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6110 Roman, Str Bogdan Dragos nr111

Cost chirie depozite (m  / lună)

1 €/m  + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA
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Depozit disponibil:

Închiriat

Preț vânzare: 400000M €

Geodate
Clasa clădirii de depozite: Depozite clasa C

Status proprietate: Existentă

Spațiu total de depozite : 1856 m

Depozit disponibil : 1.856 m

Depozite de închiriat : -
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Servicii

Descrierea localizării
Cladirea este situata la strada ,la iesirea din Roman spre Vaslui ,intr-o
zona comerciala in dezvoltare ,in vecinatate fiind un depozit frigorific
mare si un hypermarket al unui cunoscut brand international.

Spațiu depozit minim de
închiriat :

-

Coeficient Add-on: -

Grad ocupare: 0%

Informații financiare
Cost chirie depozite: 1 €/m /lună + TVA

Costuri întreținere: 1 € /m /lună + TVA

Perioada minimă de
închiriere:

1 an

Garanție financiară: 5 luni

Calculator Chirie »
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Parcare
Tip parcare Spații Cost parcare

Parcare exterioară - -

Subsol - -

Producție Birouri Parcare pentru autovehicule Acces separat pentru personal
birou

file:///calculator-chirie-depozite/depozit-frigorific-roman


Sală de ședințe Supermarket Dușuri, vestiare Frigorific
Alimentar Spălătorie auto Zonă comercială
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