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67.000
24
500

négyzetméter ipari terület
kilométerre Budapest belvárosától

méterre az M1-es autópályától

A parkról

Elhelyezkedés

A Prologis Park Budapest-M1 egy modern logisztikai központ, melynek öt épülete 67.000
négyzetméternyi ipari területet foglal magába. A park kivételes elhelyezkedése mellett
teljesíti napjaink leggyakrabban felmerülő ügyféligényeit, mint például a professzionális
üzemeltetés, modern telekommunikációs rendszer és a 24 órás biztonsági szolgálat.

A Prologis Park Budapest-M1 Budapest nyugati folyosóján a város központjától 24 kilométerre
délkeletre, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől 42 kilométerre található. A park közvetlenül
kapcsolódik a Győr, Pozsony és Bécs felé vezető M1-es autópályához.

Előnyök
+

Stratégiai helyszín

Tömegközlekedés a park közelében

Kamerás megﬁgyelés

Az M1-es autópálya mellett

Számos parkolóhely

A Prologis elkötelezett üzemeltetési csapata
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4 706 m²

DC 2

25 330 m²

DC 5

15 848 m²

DC 3

15 880 m²

DC 4

7 340 m²

bejárat

Az épületek előnyei

10 méteres tiszta belmagasság

Széles rakodóudvar

5 t/m² padlóterhelhetőség

Szintbeli behajtó kapuk

ESFR sprinkler rendszer

Műszaki szolgálat a parkban

Kb. 2.000 nm egységek
elérhetőek

Prologis Essentials Marketplace

ESSENTIALS

Gyors raktárkonﬁguráció és hatékony üzletmenet
Bemutatkozik a Prologis Essentials Marketplace
Raktárak üzembehelyezésekor ránk mindig számíthat!
A Prologis Essentials Marketplace szállítja Önnek az üzembe állításhoz és működéshez
szükséges összes eszközt és berendezést, hogy az indulás költséghatékony, gyors és
problémamentes legyen.
Már ügyfelünk? Nagyszerű. A Prologis Essentials Marketplace kínálata a cseréhez,
korszerűsítéshez és átmeneti megoldásokhoz is segítséget nyújt, amely megkönnyíti
a folyamatokat, és értékes időt takarít meg az Ön számára.

Kulcsfontosságú termékeink kínálatát folyamatosan fejlesztjük a hatékony raktári
működés elősegítése érdekében.
Folyamatosan fejlesztjük termékkínálatunkat, hogy az ön raktárai még hatékonyabban
tudjanak működni.
Targoncák: nekünk köszönhetően gyorsan felszerelheti, bővítheti vagy
modernizálhatja ﬂottáját.
Állványrendszerek: rugalmas megoldásaink segítenek raktárának felállításában vagy
átrendezésében a még nagyobb hatékonyság érdekében.
LED világítás: a könnyen telepíthető és karbantartható lámpák világos és biztonságos
munkahelyet biztosítanak.

A témával kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra

TARGONC K
Világszínvonalú partnereinktől származó
előre konﬁgurált targoncák, emelőkocsik
és raklapszállítók egyszerű és
költséghatékony beszerzése.

WWW.PROLOGISCE.EU/PROLOGIS-ESSENTIALS

LLV NYRENDSZEREK
Az egyedi igényekhez igazított polcrendszer
– gyors és egyszerű szolgáltatás, amely
megkönnyíti a polcrendszerekkel
kapcsolatos feladatokat.

L D
VILÁGÍTÁS
Hatékony és megbízható. Korszerűsítse
világítási rendszerét, hihetetlenül alacsony
költségen, mozgás- és napfényérzékelővel
ellátott „intelligens" világításra.

Közlekedés
A munkahelyre való ingázás megkönnyítése
érdekében számos megoldást biztosítunk
ügyfeleink számára. Ide tartoznak a különböző
tömegközlekedési lehetőségek, valamint
Magyarországon egy ingyenes autómegosztó
szolgáltatás is. Egyes parkjainkban elektromos
autótöltő állomások is találhatók, míg más
helyszíneken biciklitárolók állnak
rendelkezésre a kerékpárral közlekedők
számára.

Szolgáltatásaink

Környezet

Jólét

A Prologis Parkok tulajdonjogát mindvégig
megőrizzük, így mi gondoskodunk a
helyszínek és épületek feliratozásáról és a
parkosított területek, valamint a járdák
karbantartási munkálatairól. Ezen felül
elvégezzük az általános takarítási
szolgáltatásokat is annak érdekében, hogy
biztonságos és vonzó helyszínt biztosítsunk.
Egyes parkjainkban éttermek és büfékocsik
szolgálnak változatos menüvel az ott
dolgozók számára.

Az egészséges életmód és jólét elkötelezett
támogatójaként parkjaink tervezésénél
rekreációs helyszíneket is kialakítunk a
munkavállalók számára, ahol szabadtéri
aktivitásokra, piknikezésre, vagy akár egy sűrű
napon szünet beiktatására is lehetőség nyílik.
Egyes közép-európai parkunkban grillezési
területtel kiegészülő kispályás focipálya is
ügyfeleink rendelkezésére áll, amely vállalati
rendezvényekhez, vagy egyszerűen csak a
munka közbeni vagy utáni pihenéshez biztosít
helyszínt.

Biztonság

Munkaközösség

Ügyfeleink biztonsága és kényelme elsődleges
fontosságú számunkra, így gondoskodunk
arról, hogy a legjobb intézkedéseket és
szolgáltatásokat alkalmazzuk minden Prologis
Parkban. A helyszíneken portaszolgálatot, 24
órás helyszíni biztonsági felügyeletet, valamint
mozgóképet rögzítő kamerás
megﬁgyelőrendszert biztosítunk, legtöbb
parkunk pedig kerítéssel is körbekerített.
Emellett rendszámtábla-leolvasó rendszer
segíti az automatikus beléptetés ellenőrzését
Lengyelországban, Csehországban,
Szlovákiában, és hamarosan Magyarországon
is.

Célunk, hogy szilárd és őszinte kapcsolatokat
alakítsunk ki ügyfeleinkkel és a közösségekkel,
ahol tevékenységünket végezzük.
Lengyelországban iskolai látogatásokat
szervezünk, Magyarországon, Szlovákiában és
Csehországban pedig sportbajnokságokat
biztosítunk ügyfeleink számára. Az évente
megrendezett Prologis IMPACT Day napján
munkavállalóink a világ különböző pontján
önkéntes programokban vesznek részt, hogy
tevékenységükkel közvetlenül segítsék azokat a
közösségeket, ahol élünk és dolgozunk.

Szolgáltatásaink
Több, mint egy modern raktár

Közép-Európa
A Prologisnál a raktárépületek falain túl is ügyfeleink szolgálatában állunk. Célunk, hogy
kiemelkedő színvonalú munkakörnyezetet teremtsünk a számukra. Tulajdonosként a
Prologis Parkok üzemeltetési és karbantartási feladatait is mi végezzük, így ügyfeleink
számos, kifejezetten az üzleti működésük támogatására kialakított, egész parkra kiterjedő
szolgáltatást igénybe vehetnek. Ezen szolgáltatások az alapjai új PARKlife
koncepciónknak, amelyet első körben öt közép-európai parkunkban indítottunk el. A
következő években fokozatosan terjesztjük ki a programot a régió további parkjaira.
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Közlekedés
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Lépjen kapcsolatba velünk
Zsuzsanna Hunyadi

Prologis Park Budapest-M1

T +36 70 933 92 07
E zhunyadi@prologis.com

Szent József u. 4.
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