KOMPLEKSOWE
USŁUGI LOGISTYCZNE

NIEPOŁOMICE
(Kraków)

Powierzchnie magazynowe
i biurowe do wynajęcia.

PLATINET LOGISTICS PARK
Wodna 4, 32-005 Niepołomice - Kraków

20 500m2

tel: +48 508 009 500 | chris@platinet.eu | www. magazyny.platinet.pl

DOSKONAŁA LOKALIZACJA
DLA LOGISTYKI I BIZNESU

10km

od Krakowa

PLATINET LOGISTICS PARK
Wodna 4, 32-005 Niepołomice - Kraków

Obiekt położony w pobliżu autostrady A4 węzeł „Podłęże”
– zjazd z DW964, Wielicka.
35 km od lotniska Kraków Airport im. Jana Pawła II
20 km od centrum Krakowa.
Odległość do głównych miast od naszego centrum logistycznego:
10 km - Kraków
100 km - Katowice (Śląsk)
300 km - Warszawa
300 km - Lwów (Ukraina)
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POMIESZCZENIA
BIUROWE I PRODUKCYJNE

1 600m2

Pomieszczenia o powierzchni 1600m2
W części północnej budynku znajduje się zaplecze biurowo-socjalne.
Obsługa komunikacyjna w pionie zapewniona przez dwie klatki schodowej, z której jedna ma charakter
klatki ewakuacyjnej. Część biurowo-socjalna zaprojektowana jako open-space, dzielona następnie lekkimi
ściankami z płyt gipsowo kartonowych na mniejsze moduły.

MOŻLIWOŚĆ ADAPTACJI POWIERZCHNI BIUROWEJ
NA LEKKĄ PRODUKCJĘ, USŁUGI, SERWIS.
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MAGAZYN
PARAMETRY TECHNICZNE

18 900m2

Powierzchnia magazynowa i produkcyjna:
Powierzchnia zabudowy: 19000 m2
Kubatura brutto: 228000 m3
Wymiary zewnętrzne magazynu: 147 ,55 x 114,12 m
Wysokość hali magazynowej: 12,41m
Powierzchnia magazynowa: 18900 m2
Powierzchnia biurowa: 1600 m2
Współczynnik przenikalności ciepła ścian: 0,26
Ilość bram i doków magazynowych: 64
Siatka słupów: 26 x 11,2 m
Do pozostałych elementów zagospodarowania należą:
• Oświetlone parkingi i place wyłożone kostką brukową w dobrym stanie
• Stacja transformatorowa o dużym przydziale mocy
• Portiernia z rogatką
• Zbiornik przeciwpożarowy
• Ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych
• Ogrzewanie gaz ziemny
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OPIS
BUDOWLANY

64 bramy i doki
załadunkowe

Hala magazynowa
Hala o konstrukcji żelbetowo-stalowej. Stalowa konstrukcja dachu oparta jest na żelbetowych słupach.
Konstrukcję dachu stanowią stalowe płatwie i podciągi kratowe, na których oparta jest wysoko profilowana
blacha trapezowa. Ściana zewnętrzna hali magazynowej wykonana z płyty warstwowej RUKKI z rdzeniem
poliuretanowym o grubości od 10cm do 20cm. Ściana oddzielająca pomieszczenia biurowe od hali (na
dokami) wykonana z bloczków gazobetonowych.
Podłogi i posadzki
W hali magazynowej posadzka wykonana z betonu B25 z dodatkiem włókien stalowych, zatarta na gładko,
niepyląca oraz odporna na ścieranie. Nośność posadzki w magazynie 50 kN/m2. W części biurowej na piętrze
w pomieszczeniach biurowych wykładzina, w pomieszczeniach socjalnych i toaletach płytki gress. Mycie
posadzki magazynu przewiduje się przez wyspecjalizowaną firmę.
Bramy i doki
Hala magazynowa wyposażona w segmentowe bramy magazynowe z napędem elektrycznym marki Hormann
o wymiarach wysokość 3,2m szerokość – 3,0m z dokami hydraulicznymi marki Hormann o szerokości
podestu 2m.
Instalacja sanitarna
Obiekt wyposażono w następujące instalacje
sanitarne:
• Instalację wodociągową w tym zimnej
i ciepłej wody
• Instalację kanalizacyjną
• Instalację hydrantową
• Instalację kanalizacji deszczowej
• Wentylację mechaniczną części socjalno-biurowej
• Wentylację mechaniczną hali magazynowej
• Klimatyzację pomieszczeń biurowych
• Instalację centralnego ogrzewania pomieszczeń
socjalno biurowych
• Instalację ogrzewania hali magazynowejpromienniki gazowe

Pozostałe
• Doprowadzony do obiektu światłowód NETII
• Monitoring i system dozoru
• Kontrola dostępu w części obiektu
• Przepompownia wód opadowych

Instalacja elektryczna
Obiekt wyposażono w następujące instalacje
elektryczne
• Instalację elektroenergetyczną i elektryczną,
obiekt wyposażony w agregat prądotwórczy
• Instalację odgromową i uziemienia
Instalacja teletechniczna
Obiekt wyposażono w następujące instalacje
teletechniczne:
• Instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru marki
Siemens FC2040
• Instalację, LAN, WLAN
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LOGISTYKA MAGAZYNOWA
OFERTA: SKŁADOWANIE
PALET W REGAŁACH
PAKIET 10 000*

PAKIET 15 000*

10 000 palet/miesiąc

15 000 palet/miesiąc

0,65 PLN netto dobo-paleta

0,64 PLN netto dobo-paleta

Wymiary euro-palety: 80x120cm
Maksymalna wysokość: 170cm
Ciężar składowanej palety: 900kg (maks. brutto)
Koszt obsługi do uzgodnienia zależnie od zakresu prac.
Koszt pracy pracownika magazynowego 38 PLN/h netto + 30 PLN/h netto wózek widłowy.
Lub jednorazowa opłata przyjęcia/wydania palety 4,80 PLN/h netto
Wynajem powierzchni magazynowej od 4 EUR/m2 + eksploatacja.
* Opłata ryczałtowa miesięczna za pakiet.

Dystrybucja elektroniki użytkowej.
Kompleksowa usługa logistyczna.
PLATINET LOGISTICS CENTER
Powierzchnie magazynowe
iWodna
biurowe 4,
do 32-005
wynajęcia.Niepołomice - Kraków
Oferujemy bezpieczne i wygodne
składowanie towarów zarówno
standardowych jednostek paletowych
jak i towarów nietypowych.

KONTAKT

Firma PLATINET co roku
dostarcza 50 milionów sztuk
produktów na rynki europejskie
w 48 godzin. Polska w 24 godziny.

Andrzej Piszczek

Specjalista ds. Administracyjnych
tel: 600 094 932
andrzej.piszczek@platinet.eu

20 000m2
48h

Krzysztof Potok

Prezes Zarządu
tel: 508 009 500
krzysztof.potok@platinet.pl
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