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Constructie p+2+m in oras
Potcoava, judetul Olt

7000 Slatina, cimentarilor 3, oras Potcoava, jud
Olt, Oltenia, Romania
Cost chirie depozite (m2 / lună)

Depozit disponibil :

-

4.003 m2

Costuri servicii: -

Spațiu depozit minim de închiriat: 500
m2

7000 Slatina, cimentarilor 3, oras Potcoava, jud
Olt, Oltenia, Romania
Depozit disponibil:

4.003 m2
Spațiu depozit minim de închiriat: 500 m2

Descriere
nu suntem agentie -suntem proprietari! nu postati cereri decat daca
sunteti interesati in mod exclusiv de aceasta proprietate

Geodate
Clasa clădirii de depozite:

Depozite clasa C

Status clădire:

Existentă

Spațiu total de depozite :

4003 m2

Depozit disponibil :

4.003 m2

Depozite de închiriat :

-

An constructie : 1994

Destinatie: constructii industriale si edilitare

Spațiu depozit minim de
închiriat :

500 m2

Coeficient Add-on:

-

Grad ocupare:

0%

Suprafata Totala (teren ocupat imobil si curte libera): 5,000.00 mp

Amprenta Imobil: 951.00 mp

Suprafata Totala Desfasurata Imobil:4,003.00 mp

Imobil compus din:

Parter , Etaj 1 , Etaj 2, Pod Util

Prezentare Imobil

Parter

Suprafata : 951.18 mp

Compus din:

Informații financiare
Cost chirie depozite:

-

Costuri servicii:

-

Perioada minimă de
închiriere:

1 lună

Garanție financiară:

-

Calculator Chirie »

Parcare
Tip parcare

Spații

Cost parcare

Parcare suprafață

-

-

Subsol

-

-

doua birouri, doua depozite, doua holuri, spatiu productie,grup
sanitar.

Etaj 1

Suprafata : 952.00 mp

Compus din:

doua birouri, doua depozite, sectie croitorie, grup sanitar.

Etaj 2

Suprafata : 1,049.40 mp

Compus din:

sapte dormitoare, camera de zi, bucatarie, doua bai, sala sport, hol,
atelier, doua depozite si grup sanitar.

Pod Util

Suprafata : 1,050.48 mp

Descrierea localizării
Căi de comunicare:
Drumul național DN65 Pitești-Craiova se află la aproximativ 10 km
de centrul localității;
Drumul județean DJ703C, care face legătura între localitățile
Scornicești şi Icoana, parcurge întreaga localitate pe o distanţă de
aproximativ 10 km intersectându-se cu 2 drumuri judeţene,
respectiv DJ657D (drum care face legătura cu comuna Negreni) şi
DJ546B (drum care face legătura dintre Potcoava si Movileni,
bifurcându-se în DJ546C Potcoava-Perieți);
Calea ferată Craiova-Pitești; există două gări: Potcoava si Sinești.

Servicii

Producție

Birouri

Parcare pentru autovehicule

Parcare camioane
Sală de sport
Vizibilitate online

Spațiu pentru manevre
Centru de odihnă

Supermarket
Dușuri, vestiare

Acces separat pentru personal
birou
Acces transport public
Depozitare vrac

