POINT OF VIEW - PIASECZNO
WYNAJEM POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH Z OBSŁUGĄ
WAREHOUSE LEASE WITH COMPREHENSIVE LOGISTIC SERVICES
Magazyny POV w Piasecznie to nowoczesne centrum
logistyczne klasy A. Zlokalizowane są w przemysłowo –
usługowej części Piaseczna.

POV warehouses in Piaseczno are a modern logistic centre of
class A. They are situated in the industrial and commercial
part of the town.

Nasza nieruchomośd to 2 ha ogrodzonego terenu oraz ponad
11,5 tyś. m. kw. powierzchni magazynowej, produkcyjnej i
biurowej.

Our property comprises of two hectares of fenced area with
more than 11,500 sqm of warehouse, production and office
space.

Nieruchomośd dysponuje parkingiem z placem manewrowym.
Posiada duży przydział energii elektrycznej, wodę oraz
kanalizację miejską. Cały teren jest ogrodzony, z całodobową
ochronę oraz stały monitoring telewizji przemysłowej.

There is a parking lot with vehicle manoeuvre area there.
The property is connected to a large capacity electricity grid
and a local sewage system. The whole area is fenced and
there is 24 hour security as well as industrial CCTV there.

Magazyny wyposażone są w certyfikowane regały wysokiego
składowania o wysokiej nośności. Magazyn ma pojemnośd ok.
15 tyś. miejsc paletowych, a sposób składowania zapewnia
najwyższą jakośd przechowywania towaru.

Our warehouses are equipped with certified high storage
racks and can accommodate 15 thousands of pallets while
ensuring the highest standards of storage.

Magazyn jest wyposażony w przeciwpożarową instalację
tryskaczową zgodną z przepisami NFPA oraz spełnia wymogi
przechowywania towaru w klasie I do IV.

There is a sprinkler system installed in the warehouse
according to NFPA regulations and the warehouse itself
complies with all the rules and regulations of goods storage
in class I-IV.

Od lat świadczymy kompleksowe usługi logistyki
magazynowej. Posiadamy doświadczenie we współpracy
z międzynarodowymi firmami a także certyfikat systemu
jakości PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie usług
magazynowych.

We have a long standing experience in providing
comprehensive logistics services and have successfully
cooperated with many international companies. Point of View
has a quality certificate PN-EN ISO 9001:2009 in warehouse
service

Lokalizacja:
Location:
Powierzchnia mag. i
biurowa :
Total warehouse and
office space:
Powierzchnia całkowita:
Total area:
Wysokość hal:
Height:
Ilość bram:
Number of gates:
Rampa:
Loading bay:

Piaseczno

11 500m2

2 ha
max. 11,5m
2 bramy z poziomu „0”
2 gates from „0” level

tak
yes

Posadzka:
Type of flooring:
Przydział mocy:
Power:
Ogrzewanie:
Heating:
Parking:
Parking:
Telekomunikacja:
Telecommunications:
Zabezpieczenia:
Protection:

niepyląca, 25T/m2
concrete, 25T/m2
250 kW
tak
yes
tak
yes
telefon, internet
telephone lines, broadband
ochrona 24/7, monitoring,
telewizja przemysłowa
24/7security,monitoring,
industrial CCTV

KONTAKT/CONTACT:
Point of View
ul. Julianowska 37
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 756 41 10
fax +48 22 273 97 90
e-mail: biuro@pov.com.pl

strona www: www.pov.com.pl

