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Depozit de inchiriat | Deposit for rent 

 

  

Pret: 300 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

 Complexul de cladiri formate din spatii pentru depozitare sau productie este situat in zona de nord-est 
a Bucurestiului cu acces foarte facil din Soseaua Bucuresti-Pitesti 
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* cladiri constructie 2012-2013 

* depozit pe structura metalica cu inchideri din elemente izolante din panouri 

* 9,5 – 10,5 m inaltime depozit 

* sistem de prevenire si stingere a incendiilor prevazut cu hidranti 

* bazine de retentie a apei pentru situatii de urgenta 

* usi sectionale 3,50m x 3m cu actionare electrica 

* toate utilitatile disponibile (apa, canalizare, gaze naturale, 380V-630KVA) 

* platforma betonata/parcare 

* acces TIR 

 

 

 

Pret: 300 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

* cladiri constructie 2009-2010 

* depozit pe structura metalica cu inchideri din elemente izolante din panouri 

* 10,5 – 11,7 m inaltime depozit 
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* sistem de prevenire si stingere a incendiilor prevazut cu hidranti 

* bazine de retentie a apei pentru situatii de urgenta 

* usi sectionale 4,00m x 3m cu actionare electrica 

* toate utilitatile disponibile (apa, canalizare, gaze naturale, 380V-630KVA) 

 

Pret: 250 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Depozitul situat aproape de capatul bucurestiului langa autostrada Pitesti,are o suprafata totala 
de: 15.900 m2 

* sistem de prevenire si stingere a incendiilor prevazut cu hidranti 

* bazine de retentie a apei pentru situatii de urgenta 

* toate utilitatile disponibile  

* acces TIR 
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Birouri de inchiriat | Office For Rent 

 

 
Pret: 250 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă totală disponibilă:300 mp 

Tip imobil:Cladire de birouri 

Clasa birouri:A 

Regim înălţime:1S+P+5E 

An construcţie:2013 
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Pret: 300 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă totală disponibilă:500 mp 

Tip imobil:Cladire de birouri 

Clasa birouri:A 

Regim înălţime:1S+P+5E 

An construcţie:2010 
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Pret: 200 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă totală disponibilă:300 mp 

Tip imobil:Cladire de birouri 

Clasa birouri:A 

Regim înălţime:1S+P+5E 

An construcţie:2008 
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Pret: 
350 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă totală disponibilă:600 mp 

Tip imobil:Cladire de birouri 

Clasa birouri:A 

Regim înălţime:1S+P+5E 

An construcţie:2014 
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Teren de inchiriat | Land for rent  

 

 
Pret: 400 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă teren:17.429 mp 

Front stradal:60 m 

Nr. fronturi:2 

Utilităţi : Apa 

Canalizare 

Gaz 

Curent 

Utilitati in zona 
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Pret: 250 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă teren: 1.500 mp 

Front stradal:30 m 

Nr. fronturi:1 

Utilităţi : Apa 

Canalizare 

Gaz 

Curent 

Utilitati in zona 
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Pret: 300 Lei 

Tip Tranzactie: Inchiriere 

Suprafaţă teren:1.654 mp 

Front stradal:40 m 

Nr. fronturi:2 

Utilităţi : Apa 

Canalizare 

Gaz 

Curent 

Utilitati in zona 
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Va multumim! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


