MINI-MAGAZYN / SELF-STORAGE
MINI-MAGAZYN – Bezpieczne Przechowywanie Twoich Rzeczy
SELF-STORAGE – Safe Storage of Your Belongings
Potrzebujesz wynająd małą powierzchnię magazynową?

Do you need to rent a small storage space?

Nasza oferta skierowana jest dla osób indywidualnych oraz
dla firm – każdego kto potrzebuje niedużej powierzchni
magazynowej.
Na zamkniętym terenie naszego Centrum Magazynowego w
Kawęczynie (gm. Konstancin Jeziorna) przeznaczyliśmy jeden
magazyn o łącznej powierzchni 2000m² do podziału na małe
boksy o powierzchniach już od 30m².
Co można przechowywad?

Our offer is aimed at individuals and businesses – everyone
who needs small storage space.
We have dedicated one of our warehouse buildings located
in Kawęczyn Warehouse Center (Konstancin- Jeziorna
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municipality) to be divided into small boxes of 30 m and
more.

Zbędne meble, materiały, dekoracje, sprzęty domowe i
sportowe, akcesoria samochodowe, przedmioty użytkowe i
osobiste, materiały reklamowe, dokumenty archiwizowane,
zbędne sprzęty biurowe maszyny i inne urządzenia –
PRAKTYCZNIE WSZYSTKO CO ZALEGA W TWOIM BIURZE
LUB DOMU I NIE MASZ CO Z TYM ZROBID, a nie jest
niebezpieczne i szkodliwe.

Unwanted furniture, decorations, houseware, sports
equipment, car accessories, utensils, personal belongings
and paraphernalia, promotional materials, archived
documents, unnecessary office equipment, etc. –
LITERRALLY EVERYTHING THAT IS NO LONGER NEEDED IN
YOUR OFFICE OR HOME AND YOU HAVE NO IDEA WHERE
TO PUT IT, provided it is not dangerous or harmful.

Dlaczego warto przechowywad u nas?

Why chose us?

OSZCZĘDNOŚD I KOMFORT - Wynajęcie magazynu u nas jest
po prostu taosze niż utrzymywanie dodatkowych
powierzchni biurowych i zagracanie domu zbędnymi
rzeczami i meblami
BEZPIECZEOSTWO – zamknięty, chroniony teren, budynek
monitorowany z kontrolą dostępu, ochrona 24/7.
ELASTYCZNOŚD – magazyn jest czynny 24/h a czas wynajmu
możliwy już od 1 miesiąca.
Potrzebujesz dodatkowe usługi?
 Pomożemy przewieźd Twoje rzeczy
 Pomożemy Ci je rozładowad bądź załadowad
 U nas zakupisz materiały niezbędne do
zabezpieczenia i spakowania Twoich rzeczy (kartony,
folia, taśmy klejące, kłódki, łaocuch, linki, markery,
etc.

SAVINGS AND CONVENIENCE- It is cheaper to rent storage
space with us than to maintain additional office space or
clutter house with unwanted staff and furniture.
SECURITY – closed, protected area with CCTV and access
control.
FLEXIBILITY – our warehouse is opened 24/7, rental period
form one month.

What can be stored?

Do you need value added services?
 We can help you with transport
 We can help you load or unload your stuff
 We also offer materials necessary for the protection
and packaging of your stuff such as cardboard, foil,
adhesive tape, padlocks, chains, markers, etc.

MINI-MAGAZYN: NA CZYM TO POLEGA? / SELF-STORAGE: HOW IT WORKS?
WPROWADZASZ SWÓJ TOWAR DO NASZEGO MAGAZYNU/WAREHOUSE DELIVERRY
 Dostarczasz towar do naszego magazynu

 Goods delivery to the warehouse

 Powierzchnie od 30m2

 Storage space from 30m2

 Możliwa regulacja wielkości boksu w
zależności do Twoich potrzeb

 Option to change the unit size according to
your needs

 Każdy boks posiada oświetlenie i
bezpośredni dojazd do drzwi

 Lighting and direct access to the door for
each unit

ZARZĄDZASZ WŁASNYM BOKSEM/UNIT MANAGEMENT
 Dostęp do boksu 24/7
 Możliwośd nabycia opakowao dla Twoich
rzeczy
 Dostarczasz i zabierasz swoje rzeczy kiedy
chcesz

 24/7 access
 Option to buy boxes, containers and
packaging
 Delivery and pick-up at your convenience

 Sam decydujesz na jak długo potrzebujesz
magazyn

 Rental term to fit your needs

 Dowolnie możesz zwiększad i zmniejszad
wynajmowaną powierzchnię

 Option to change the size of your unit

WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI ZYSKUJESZ/COOPERATING WITH US YOU GAIN
 Indywidualne warunki zawarcia umowy

 Individual terms and conditions

 Atrakcyjne warunki cenowe

 Competitive price

 Bezpieczeostwo – ochrona, alarmy,
monitoring

 Protection – security, alarms, CCTV

 Fachową pomoc

 Professional assistance

 Stałą kontrolę nad swoją własnością

 Permanent control over your belongings

JEŚLI BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ/IF NECESSARY WE WILL
 Przywieziemy za Ciebie Twoje rzeczy

 Deliver your stuff

 Pomożemy Ci je rozładowad bądź
załadowad

 Help you load and unload it

 Możesz skorzystad z wózków widłowych
oraz pomocy magazynierów

 Make our forklift trucks with operators
available

 Zakupisz u nas opakowania, folie, taśmy i
inne niezbędne materiały

 Provide you with boxes, packaging,
adhesive tape and other necessary materials

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

