HALA BANU CONSTRUCT
Zona Industrială Calea Şagului, Timişoara
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Specificaţiile locaţiei
•Clădire semi-industrială, într-o zonă strategică
a oraşului Timişoara şi a graniţelor cu Ungaria
şi Serbia. Accesul se face de pe Calea Şagului DN 59, într-o zonă aflată în plină expansiune
comercială şi industrială.
•Oraş cu o populaţie de peste 400.000 locuitori,
Timişoara este un puternic centru economic,
cultural, universitar pe harta României
•Mulţi investitori din toată Europa au ales
Timişoara pentru a-şi dezvolta afacerile în
România
•Zona dispune de o infrastructura bine
dezvoltată, reţele feroviare .
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Timişoara, oraş european
Timişoara este situată mai aproape
de Vienna(523 km) decât de
Bucureşti (578 km) capitala
Romaniei. Oraşul Timişoara se află la
15 km de autostrada A1 şi doar la 93
km de Mako de unde se poate face
legătura prin autostrada M43 cu
restul Europei.

Distanţe aproximative:
• Arad .............................53 km
• Bucuresti.....................576 km
• Budapest(H)……………..326 km
• Viena(A)……………………551 km
• Beograd(SRB)……………170 km
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Poziţionare hală Banu Construct

Hala Banu
Construct
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Descrierea proiectului
Pe un teren în suprafaţă totală de 12.317 mp,
situat in Timişoara în imediata vecinătate a DN
59- Calea Şagului, cu acces din sensul giratoriu
zona comercială Auchan, firma Banu Construct
Timişoara dezvoltă un spaţiu industrial la
cheie, care va avea o suprafaţă utilă totală de
6.035 mp şi o suprafaţă de 849 mp cu
destinaţie birouri, la etaj.
Hala în suprafaţă totală de 6.035 mp este
dispusă pe 3 module.
Fiecare modul are o suprafaţă utilă de 2.011
mp. Pentru fiecare modul, la etaj sunt
proiectate spaţii de birouri în suprafaţă de 283
mp.
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Descrierea proiectului
Construirea şi închirierea se poate face la cerere, doar pentru unul sau două dintre cele 3
module, iar spaţiul destinat birourilor poate fi amenajat funcţie de cerinţele clienţilor.
Datorită poziţionării spaţiile propuse pentru închiriere se pretează atât pentru depozitare cât şi
pentru logistică.
Proiectul oferă soluţii personalizate de amenajare a spaţiilor de birouri şi vestiare, după nevoile
fiecarui client intr-o locaţie cu acces facil pe un drum betonat din Calea Şagului.
Fiecare modul poate fi construit şi atent supervizat de fiecare client garantând astfel respectarea
calităţii, a termenului de livrare.
Banu Construct deţine toate avizele necesare începerii lucrărilor de construcţii.
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Detalii tehnice
•Suprafaţa totală teren -12.317 mp

•Suprafaţa totală închiriabilă - 6.035 mp
•Suprafaţă închiriabilă parter -5.187 mp
•Suprafaţă de birouri la etaj- 848 mp

•Suprafaţa minimă divizabilă – 2.011 mp
•Suprafaţă platforme şi drumuri – 3.145 mp
•Clădirea propusă va fi realizată pe o structura din beton armat prefabricată cu grinzi

•Înălţimea interioară minimă (de la pardosea la partea inferioară a celei mai joase grinzi hală) 10 m
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Detalii tehnice şi de închiriere
Planşeul intermediar este realizat din prefabricate din beton de tip “π” suprabetonat.

In planul acoperisului sunt prevăzute benzi de luminatoare din policarbonat, care asigură
iluminatul natural în spaţiul de depozitare.
Pardoseala se va realiza din beton armat drişcuit mecanizat.

Spaţiile de producţie vor fi prevăzute cu console pe stâlpii de beton armat, astfel incât în functie
de nevoi să se poată monta căi de circulatie pentru poduri rulante de maxim 10 t.
Clădirea este prevazută cu şase porţi de andocare 3.00 x 3.00 m trei dintre ele cu tampon termic
şi rampă egalizare dispuse pe faţadă vestică

ÎNCHIRIERE
•Preţ pentru închiriere hală - 4 euro/mp/lună +TVA
•Preţ pentru închiriere birouri – 5 euro/mp/lună +TVA
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Despre Banu Construct
Banu Construct este o companie română cu capital privat ce activează în domeniul construcţiilor.

Acţionarii principali sunt doi binecunoscuţi oameni de afaceri din Timişoara: Florentin şi Daniel
Banu. De-a lungul timpului aceştia au dezvoltat afacerea Joe napolitane; lanţul de supermarketuri Artima R.I.C.; Banuinvest care include afacerile Banu Sport; Banu Construct, Interpart
Production. Succesul mărcii JOE a atras atenţia gigantului alimentar NESTLE care a achiziţionat
JOE IBC, în anul 2001. Artima a reprezentat a doua marcă de succes pe piaţa din România, o
afacere construită de la zero pe un teren dominat de marile lanţuri de magazine. În 2005 Artima
a fost preluată de fondul polonez de investiţii PEF iar în 2007 de Grupul Carrefour – magazinele
devenind Carrefour Expres. Banu Construct a luat fiinţă în anul 2005, la Timişoara şi s-a afirmat
prin calitatea şi funcţionalitatea proiectelor realizate : vile şi blocuri.
Prin firma Banu Construct, în calitate de antreprenor general sau constructor au fost edificate
18 hale cu destinaţia comerţ şi retail, industrială.

Banu Construct srl
Str. Ghe. Ivănescu, nr. 5357, sc.7, ap.3
Tel.
0720/440722
0256/220548
Email
office@banuconstruct.ro
www.banuconstruct.ro
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