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Opis
Pomorskie Centrum Logistyczne powstało na terenie dynamicznie
rozwijaja ̨cego sie ̨ Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot). Znajduje się obok
Terminalu Kontenerowego DCT Gdańsk, najwie ̨kszego głe ̨bokowodnego
terminalu kontenerowego na Bałtyku, który w nadchodza ̨cych latach
moz ̇e
podwoić swoje moz ̇liwości przeładunkowe. To idealne miejsce do
realizacji
koncepcji Port-Centric Logistics – ma doskonały doste ̨p do krajowych
i mie ̨dzynarodowych szlaków drogowych, kolejowych i lotniczych.

Pomorskie Centrum
Logistyczne

80-601 Gdańsk, Kontenerowa 21

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia magazynowa :

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 3.000 m2

80-601 Gdańsk, Kontenerowa 21

Dostępna powierzchnia magazynowa:

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 3.000 m2

Informacje o budynku
Kategoria magazynu: Magazyny kategorii A

Status budynku: Istniejący

Całkowita powierzchnia
magazynu :

83263 m

Dostępna powierzchnia
magazynowa :

Wynajęty

Magazyny do wyniajęcia : -
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Co więcej, w najbliz ̇szej przyszłości planowane sa ̨ nowe, dodatkowe
drogi
dojazdowe.
Pierwszy etap inwestycji o powierzchni 67 366 m2 został juz ̇ ukończony
(budynki wynaje ̨to). Obecnie w budowie znajduje sie ̨ 15 897 m2
powierzchni
magazynowej, gotowej do wynaje ̨cia od drugiego kwartału 2017 roku.
Istnieje również możliwość dalszej ekspansji, w ramach centrum
logistycznego, do prawie 450 000 m2 powierzchni magazynowej,
spełniającej specyficzne wymagania biznesowe.
Wszelkie dodatkowe usprawnienia moga ̨ być bezzwłocznie
wprowadzone
w celu dostosowania powierzchni do prowadzonego biznesu. To idealne
miejsce dla kaz ̇dej działalności, od produkcji do magazynowania.

- 15 897 m2 dostępnych do natychmiastowego wynajęcia od II kw. 2017
roku
- Bezpośrednie połączenie z gdańskim Głębokowodnym Portem
Kontenerowym (DCT)
- Wielofunkcyjna (magazyny logistyczne, produkcja, biura) inwestycja
skierowana do 
szerokiej grupy najemców
- Znakomita intermodalna krajowa i międzynarodowa sieć transportowa
- Ponadmilionowe Trójmiasto jako rosnąca baza klientów
- Obszar wykorzystywany przez szereg różnych sektorów, np. przemysł
wysokich technologii,
logistyczny, morski, petrochemiczny, kosmetyczny
- Możliwość wprowadzenia Wolnego Obszaru Celnego

Opis lokalizacji
- 5 km od Portu Północnego będącego częścią morskiego Portu Gdańsk
- 9 km od centrum Gdańska
- Bezpośrednie połączenie z Terminalem Kontenerowym Gdańsk (DCT)
- 16 km od obwodnicy Gdańska (S6)

Minimalna powierzchnia
magazynowa do wynajęcia :

3000 m

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%
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Informacje finansowe
Cena wynajęcia magazynu: -

Opłata serwisowa: -

Min. okres wynajmu: 1 rok

Gwarancja finansowa: -

Kalkulator »

Parking
Rodzaj parkingu Powierzchnia Opłata za parking

Powierzchnia parkingu - -

Podziemny - -
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Usługi

- 23 km do Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
- 25 km od autostrady A1 (łączącej Gdańsk i Katowice)

Biura Parking dla samochodów Parking dla ciężarówek Transport publiczny
Blisko lotniska
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