POINT OF VIEW - KAWĘCZYN
MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA, CENTRUM OBSŁUGI E-COMMERCE
I MINI MAGAZYNY
HIGH STORAGE WAREHOUSE, E-COMMERCE CENTRE & SELF-STORAGE FACILITY
Magazyny Point of View Kawęczyn k/Konstancina-Jeziorny
zlokalizowane są w bliskiej odległości od południowej
Warszawy, w połowie drogi nr 724 między Górą Kalwarią a
Konstancinem- Jeziorną.
W Kawęczynie mamy do zaoferowania 18 tys. m.kw.
powierzchni magazynowej i biurowej. Nieruchomośd
dysponuje parkingiem z placem manewrowym, własną stacją
transformatorową 400 kW, posiada wodę miejską oraz
kanalizację i gaz. Teren jest ogrodzony oraz strzeżony
i monitorowany 24 h/dobę systemem telewizji przemysłowej.
Nasze magazyny wyposażone są również w system kontroli
dostępu.
Magazyn w Kawęczynie specjalizuje się w obsłudze projektów
e-commerce w tym m.in. sklepów internetowych
i programów lojalnościowych. Drugą ważną usługą
świadczoną w tej lokalizacji jest usługa Mini magazyn.
Od lat świadczymy kompleksowe usługi logistyki
magazynowej i mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze
międzynarodowych firm.
Posiadamy certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2009
w zakresie usług magazynowych

Point of View Kawęczyn Warehouse is located in close vicinity
of south Warsaw, by road No.724 and half-way between Góra
Kalwaria and Konstancin-Jeziorna.

We hold a total of 18,000 sqm of warehouse and office space
in Kawęczyn. There is a parking lot, 400kW transformer
station, gas and local water and sewage system. The area
is fenced, equipped with industrial CCTV and security
protected 24 hours a day. There is also an access control
system in our warehouses.
Kawęczyn warehouse specializes in providing services for
various e-commerce projects among others internet shops
and loyalty programs. Other important service provided
in that location is our Self-storage service.
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 services.

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

niepyląca, 25T/m2
concrete, 25T/m2

Kawęczyn

Posadzka:
Type of flooring:

18 000m2

Moc prądu:
Power:
Ogrzewanie:
Heating:
Parking:
Parking:
Telekomunikacja:
Telecommunications:

[…] ha
5– 10m
4 bramy z rampy i 4 z poziomu
„0”
4 gates from the loading bay
level and 4 gates from „0” level

tak
yes

Zabezpieczenia:
Protection:

400 kW
tak
yes
tak
yes
telefon, internet
telephone lines, broadband
ochrona 24/7, monitoring,
telewizja przemysłowa,
kontrola dostępu
24/7security,monitoring,
industrial CCTV, access
control

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

