Fabrică de procesat carne,
loc. Cârcea, jud.Dolj

Prezentarea Activului
•

Fabrica este amplasată la periferia oraşului Craiova
la doar 3 km de acesta în Com. Cârcea , str. Pacii,
nr. 4-6, Jud. Dolj, în zona agroindustrială.

•

Zona are acces facil la mijloace de transport în
comun şi puncte de interes public, o zonă mixtă în
care s-au construit numeroase proprietăţi
industriale, precum Selgros, Metro, Dedeman;

•

Terenul aferent imobilului este de 3.779 mp, cu
front stradal de cca. 40 ml. Terenul este plan, cu
utilităţi: energie electrică, apă-puţ propriu forat,
canalizare-fosă septică, staţie epurare;

•

Construcţia este pe fundaţie din beton, cu pereţi
din panouri tip sandwich, cu acoperiş metalic,
tâmplărie exterioară: PVC cu geam termopan;

•

Fabrică produse din carne P+1E parţial:
Sc(sol)=1.904 mp, Su=2.333,75 mp(Su Hala=1.740,72
mp şi birouri = 592,73 mp), Scd=2.569 mp, fosa
septică Sc=205 mp, puţ forat s=6 mp;

•

Fabrica a fost construită în anul 2010, fiind
achiziţionată de Lactag SA în anul 2013;

•

Descriere
Fabrica are în componență echipamente tehnologice specifice unei unei fabrici de procesare carne,
aparatuă electronică, utilaje și accesorii caracteristice acestui tip de activitate;

•

Fabrica are o capacitate de producţie de 20 tone pe zi. Se pot produce 10 tone de mezeluri şi 10 tone de
carne proaspată tranşată.

•

Cele peste 100 de produse din carne care fac parte din portofoliul companiei sunt: mezeluri fiertafumate, specialităţi, afumături, produse semi-uscate, produse de sezon, şuncă afumată, cârnaţi
afumaţi, cremwursti, parizer, etc;

Amplasament
Fabrica este amplasată la periferia
oraşului Craiova la doar 3 km de
acesta, în Com. Cârcea , str. Pacii, nr. 46, Jud. Dolj, în zona agroindustrială;

Coordonate GPS
44.287769, 23.863647

Pentru mai multe informații vă rog să
ne contactați telefonic sau pe mail.

Ovidiu Brăilă
Area Sales Manager

E: ovidiu.braila@citr.ro
T: +40 213 266 014/15
M: +40 744 548 507

