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Opis
Goodman Poznań III Logistics Centre to 38 000 m2 w istniejącym
budynku, do natychmiastowego wynajmu. Zróżnicowana wysokość hali
(od 3,2 m do 10,6 m), moduły dostępne już od 2 000 m2. Możliwość
budowy dwóch nowych hal magazynowych o łącznej powierzchni
do 74 000 m2 i dostosowania ich do wymogów klienta metodą built-to-
suit
w standardzie klasy A. To idealna przestrzeń dla każdego rodzaju
działalności, od produkcji do magazynowania.
Nowa infrastruktura drogowa w okolicach i na terenie Poznania

GLP Poznań Janikowska
Logistics Centre

61-070 Poznań, Janikowska 33

Cena wynajęcia magazynu (m  / Miesiąc)

-
Opłata serwisowa: -

2 Dostępna powierzchnia magazynowa :

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do
wynajęcia: 2.000 m2

61-070 Poznań, Janikowska 33

Dostępna powierzchnia magazynowa:

Wynajęty
Minimalna powierzchnia magazynowa do wynajęcia: 2.000 m2

Informacje o budynku
Kategoria magazynu: Magazyny kategorii A

Status budynku: Istniejący

Całkowita powierzchnia
magazynu :

112000 m

Dostępna powierzchnia
magazynowa :

Wynajęty

Magazyny do wyniajęcia : -
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Usługi

zapewnia nam idealne miejsce na logistycznej mapie Wielkopolski.
Goodman Poznań III Logistics Centre znajduje się w działającej już
strefie
przemysłowej, blisko obwodnicy i autostrady A2. Gwarantuje to szybką,
bezpośrednią komunikację z centrum miasta oraz łatwy dostęp
do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Specyfikacja
- Moduły od 2 000 m2
- 3,2-10,6 m wysokości w świetle
- Nośność posadzki 5 kN/m2
- Liczba doków dostosowana o potrzeb klienta
- Liczba bram wjazdowych dostosowana do potrzeb klienta
- Powierzchnia biurowa i socjalna na z ̇yczenie klienta
- Parkingi dla samochodów cie ̨z ̇arowych i osobowych
- Dostępność 24/7
- Dwa oddzielne wjazdy na teren obiektu

Opis lokalizacji
- 10 km do centrum Poznania
- 20 km do autostrady A2
- 20 km do S11
- 21 km do S5
- 2 km do drogi krajowej 92

Minimalna powierzchnia
magazynowa do wynajęcia :

2000 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 - -

Biura Parking dla samochodów Parking dla ciężarówek Plac manewrowy
Transport publiczny
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