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Opis
Centrum Logistyczne koło lotniska Kraków-Blice oferuje magazyny
klasy A o łącznej powierzchni 50 850 m² do natychmiastowego
wybudowania. Ponad 80 000 m2 zostało już wybudowane i wynajęte. 

Centrum Logistyczne jest idealną lokalizacją na magazyn - w
Modlniczce w pobliżu miasta Kraków, we wschodzącym zagłębiu
logistycznym, łączącym dynamicznie rozwijające się rynki Zachodniej i
Wschodniej Europy.

GLP Kraków Airport Logistics
Centre

32-085 Kraków, Modlniczka, Komandosów 1

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia magazynowa :

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: -

32-085 Kraków, Modlniczka, Komandosów 1

Dostępna powierzchnia magazynowa:

Wynajęty

Informacje o budynku
Kategoria magazynu: Magazyny kategorii A

Status budynku: Istniejący

Całkowita powierzchnia
magazynu :

130850 m

Dostępna powierzchnia
magazynowa :

Wynajęty

Magazyny do wyniajęcia : -

2

Minimalna powierzchnia -
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Usługi

Możliwości: 
- 9 100 m2 powierzchni magazynowej do wynajęcia od zaraz (budynek
nr 7)
- 3 369 m2 powierzchni magazynowej wraz biurami dostępne od zaraz
(budynek nr 4)
- 16 411 m2 powierzchni magazynowej wraz powierzchnią biurową i
socjalną dostępne od IV kw. 2017 roku (budynek nr 4)
- Możliwość dalszej rozbudowy aż do 50 850 m²

- Powierzchnie magazynowe dostępne już od 1 750 m²
- Wysokiej klasy powierzchnia magazynowa w znakomitej lokalizacji
- Idealne miejsce do składowania i dystrybucji towarów oraz lekkiej
produkcji

Opis lokalizacji
- Bezpośredni zjazd z obwodnicy Krakowa (S7) w odległości 300 m od
Centrum Logistycznego
- 1 km od granicy miasta Krakowa
- 4 km od międzynarodowego lotniska Kraków - Balice
- 1 km od autostrady A4 w kierunku Katowic (60 km) i Wrocławia (260
km)
- 87 km od lotniska w Katowicach
- 300 km od Warszawy

magazynowa do wynajęcia :

Dodany faktor: -

Wskaźnik wynajętych
powierzchni:

100%

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 - -

Biura Parking dla samochodów Parking dla ciężarówek Bezpośredni dostęp do
autostrady
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