
назва інвестиції
ЛОГІСТИЧНИЙ ОБ'ЄКТ В МІСЦІ ДРУКАРНІ РЕЧІПОСПОЛИТОЇ 

(OBIEKT LOGISTYCZNY PO DRUKARNI RZECZPOSPOLITEJ)

адреса інвестицій
KONINKO, UL. DRUKARSKA 1

тип будівлі
ОФІСНО - СКЛАДСЬКА - ВИРОБНИЧА

форма власності
ПОВНЕ ВОЛОДІННЯ З ЗАПИСОМ В РЕЄСТРІ





Території розширення логістичних 

парків. 

Розташування в межах інтенсивно 

розвиненої логістичної локації 

міста Познань / в безпосередній 

близькості від таких компаній, як 

Raben, DHL, Prologis, Pekaes, 7R, 

Panatonni, MLP Group та Dachser/. 

Вигідне розташування для 

поширення в різних напрямках. 



Об'єкт на 

продаж



Продається нерухомість в місці 

колишньої друкарні, після 

капітального ремонту, 

проведеного в 2022 року, вище 

середнього постачання 

комунальних послуг.

Об'єкт, призначений для 

виробництва, монтажу, логістики, 

промисловості, складування, 

серверних кімнат тощо.

Можливість розбудови - актуальне 

PNB 



Офісно-виробничо-складський 

об’єкт загальною площею бл.  2834 

м2, 5 вхідних воріт

Двоповерхова офісна будівля -

понад 600м2

Зовнішній склад площею 362 кв.м, 

в'їзні ворота - вис. 4,7м.

Будівля прохідної 37 кв.м., 

Будівля станції trafo 157 кв. м., 

Загальна площа бл. 4000 кв.м.

Підлога промислова - середня 

вантажопідйомність 5 т/м2.



Земельна ділянка площею: 19.950 

кв.м.

Для території діє Зонування земель 

(MPZP), призначення DG-P/S, 60% 

забудови   https://tiny.pl/9v1lg

Територія обгороджена, освітлена, 

з моніторингом, у формі 

трикутника.

Внутрішні дороги покриті 

асфальтом і вимощені бруківкою 

«pozbruk», пішохідні доріжки 

вимощені бруківкою.

Територія під постійним наглядом 

охоронного агентства.  

В'їзні ворота з цілодобовою 

прохідною.

https://tiny.pl/9v1lg


Будівля з  

боку Panattoni



Нерухомість обладнана комунікаціями:

 Електрика - 400 кВА / потужність 300 кВт

 Власне водопостачання - насоси Grundfos

 Водоочисна станція

 Тиск води - 8 атм / витрата води 30 м3/год

 Вантажопідйомність підлоги - в середньому 5 
Т/кв.м.

 Чиста висота залу 5,6 м - 18 м

 Гідранти в залах / 6 атм

 Газове опалення - власна котельна

 Світлодіодне освітлення

 Козловий кран 5 тонн

 Вантажний ліфт - вантажопідйомність 3250 кг

 Телетехнічна - оптоволокно

 Дощові води - біологічне очищення стічних вод

 протипожежний захист - сучасний блок 
сигналізації

 Цілодобова охорона



Трансформатор 

власна 
трансформаторна 
станція 400 кВА з 
потужністю 300 кВт



Трансформатор

15 / 04 кВ

2000 кВА

Натисніть, щоб додати 
текст



Установка 

опалення 

газова



В'їзні ворота  

з цілодобовою 

прохідною;



Інтер'єр залу

вис. 18 м



Інтер'єр залу

Козловий кран 5Т



Інтер'єр залу



Вантажний ліфт

вантажопідйом
ність 3250 кг



Офіс-перший 
поверх

Відкритий 
простір (Open
space)

- пов. 300м2



Інтер'єри 
офісів

Другий поверх

Відкритий 
простір (Open
space)

300m2



Інтер'єри 
офісів

Другий поверх



Головний вхід



Коридор

Другий поверх 
офісної 

будівлі



Перший 
поверх -
коридор



Зовнішній 

складський зал

пов. 362 м2



Зовнішній зал

В'їзні ворота

вис. 4,70m



Будівля 

 трансформато
рна підстанція

 гідрофорнія

 насоси 
Grundfos



Приклади 

санітарно-
побутових 
приміщень

Sanitariaty





Контактна інформація:

Ewa Ruszkiewicz

(Ева Рушкевич) тел. 602 784 398

Jarosława Ejsymont

(Ярослава Ейсимонт) тел. 606 359 171


