POINT
OF VIEW - PNIEWY
Pniewy
WYNAJEM POWIERZCHNI MAGAZ YNOWYCH Z OBSŁUGĄ
WAREHOUSE LEASE WITH COMPREHENSIVE LOGISTIC SERVICES

Nowy magazyn w Pniewach to 14 500 m
nowoczesnej powierzchni magazynowej.
Centrum podzielone jest na trzy moduły,
wyposażone w regały paletowe wysokiego
składowania, antresolę z regałami
półkowymi,
zaawansowany
system
automatyki magazynowej i taśmociągami
oraz linie produkcyjne do akcji copackingowych.
Dogodna
lokalizacja
(bezpośrednia przy trasie nr. 50 między
Grójcem a Mszczonowem) pozwala na
rozszerzenie wolumenu naszej działalności
i optymalizację dostaw oraz dystrybucji
towarów. Magazyn posiada pozytywną
opinie Sanepidu do składowania i obsługi
produktów spożywczych, jak również
certyfikat HACCP w zakresie usług
kompletacyjnych
dla
produktów
spożywczych oraz kosmetyków.

New warehouse in Pniewy is 14 500 sqm of
modern warehouse space. Center - divided
into three modules - is equipped with high
storage pallet racks, shelves racks,
automatic warehouse solutions such as
conveyors and advanced production lines
for co-packing. Convenient location (direct
route on 50’ between Grojec and
Mszczonow) gives huge possibilites for
growth of our business as well as for
deliveries and distribution optimalisation.
The warehouse has positive opinion for
FMCG storage and handling and HACCP
certificate for confectioning of food
products and cosmetics.

Lokalizacja / Location:
Powierzchnia mag. i biurowa /
Total warehouse and office space:

Powierzchnia całkowita / Total area:
Wysokość hal / Height:

Posadzka/
Type of flooring:

niepyląca, 5T/m2
concrete, 5T/m2

Przydział mocy/
Power:

180 kW

Ogrzewanie/
Heating:

tak /
yes

3,5 ha

Parking/
Parking:

tak /
yes

max. 10 m

Telekomunikacja/
Telecommunications:

telefon, internet /
telephone lines, broadband

Zabezpieczenia/
Protection:

ochrona 24/7, monitoring,
telewizja przemysłowa
24/7security,monitoring,
industrial CCTV

Pniewy

14 500m

2

Ilość bram /
Number of gates:

11 z poziomu „+1”
11 from „+1” level

Rampa/
Loading bay:

tak
yes
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