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Prologis Park Teresin
Teresin

160 000
metrów kwadratowych powierzchni magazynowej
square meters of industrial space
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O parku

About the park

Prologis Park Teresin składa się z trzech budynków
o łącznej powierzchni blisko 160 000 metrów
kwadratowych. Ten nowoczesny kompleks ma własną
bocznicę kolejową i połączenie z drogą krajową DK92 oraz
autostradą A2 (Węzeł Wiskitki). Centrum oferuje idealne
warunki do dystrybucji krajowej i międzynarodowej.

Prologis Park Teresin consists of three buildings
totalling nearly 160,000 square meters of industrial
space. This modern distribution complex has its own
railway siding and access to the DK92 and A2
motorway (Wiskitki Junction). It offers ideal conditions
for domestic and international distribution.

Lokalizacja

Location

Prologis Park Teresin zlokalizowany jest na terenie gminy
Teresin, około 40 kilometrów na zachód od centrum
Warszawy, przy drodze krajowej DK92 oraz 15 kilometrów
od autostrady A2 (Węzeł Wiskitki). Własna bocznica
kolejowa zapewnia bezpośrednie połączenie z linią
kolejową prowadzącą z Europy Zachodniej do krajów
bałtyckich i Rosji. Bliskość ważnych szlaków
komunikacyjnych drogowych i kolejowych umożliwia
naszym obecnym i przyszłym klientom sprawną logistykę
na terenie kraju, jak i zagranicę, co pozytywnie wpływa na
rozwój ich biznesu.

Prologis Park Teresin is located in the Teresin
municipality area approximately 40 kilometers west
of Warsaw city centre at the DK92 and 15 kilometers
from A2 motorway (Wiskitki Jinction). With its own
railway siding, the park has direct access to the
railway connecting western Europe with the Baltic
countries and Russia. The proximity of important road
and rail routes provides efficient logistics in this
country and abroad to both our current and future
customers. This in turn positively affects the
development of their business.

kilometrów do centrum Warszawy
kilometers to Warsaw city center

Udogodnienia

1

Advantages

kilometr do drogi krajowej DK92
kilometer to DK92 road

Tuż przy drodze krajowej DK92
By DK92 road

Liczne miejsca parkingowe
Ample parking spaces
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2 bramy wjazdowe
2 entrance gates

Telewizja przemysłowa
CCTV

Komunikacja publiczna w sąsiedztwie
Public transport by the park

Bocznica kolejowa
Railway siding

kilometrów do autostrady A2
kilometers to A2 motorway

N

Cechy parku
Advantages
Wysokość w świetle 10 m
Clear height 10 m

Instalacja tryskaczowa, system ESFR
ESFR sprinkler system

Bramy wjazdowe z poziomu "0"
Drive-in doors

Nośność posadzki 5T/m²
Floor loading capacity 5T/m²

Szerokie place manerowe
Wide manoeuvering truck court

Obsługa techniczna na terenie parku
Technical support on site

Zdalny system odczytu mediów
Smart Metering System
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Opis zawarty w niniejszej broszurze to jedynie ogólne wytyczne, które nie stanowią w całości lub w części,
oferty ani umowy.
The details contained in this brochure are intended as a general guideline only and do not constitute, nor
constitute part of, any offer or contract.
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