
• Kompleksowa obsługa logistyczna
• Wynajem powierzchni biurowej
• Wynajem powierzchni magazynowej
• Sprzedaż magazynu
• Sprzedaż biura

INFORMACJE OGÓLNE:
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MOŻLIWA ROZBUDOWA
ETAP II 7000 m2
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MOŻLIWA ROZBUDOWA
ETAP I 
(ISTNIEJĄCE POZWOLENIE NA BUDOWĘ) 

7000 m2

Specyfikacja magazynu:
-  Powierzchnia użytkowa: 11 540  m2 (w tym 465 m2 części socjalno-biurowej, 967 m2 antresola nad dokami)
-  Powierzchnia zabudowy: 10 173 m2 (możliwość całkowitej rozbudowy istniejącej powierzchni magazynowej o ok.  13 500 m2)
-  Kubatura magazynu: 119 860 m3

-  Magazyn w pełni przygotowany do prowadzenia działalności logistycznej
-  Magazyn wyposażony w regały wysokiego składowania obsługiwane przez
    wózki systemowe wysokiego składowania, regały półkowe oraz pola odkładcze
-  Bramy z ochronnymi kołnierzami, doki rozładowcze z hydraulicznymi podnośnikami
-  Rampy najazdowe umożliwiające dostęp do wnętrza magazynu samochodem dostawczym, 
    jak również komunikację wózków widłowych pomiędzy placem manewrowym, a magazynem
-  Wysokość składowania: 10 m
-  Siatka kolumn: 13,2 x 30,47 m w nawie głównej i 13,2 x 23,7 m w nawach skrajnych
-  Nośność posadzki: 5 T/m2

-  Powierzchnia utwardzona (ciągi pieszo- jezdne, parkingi) 8000 m2

-  Ilość miejsc parkingowych:  84 miejsca
-  Przydział mediów zgodnie z potrzebami klienta
-  Zaawansowany system telekomunikacyjny
-  Naturalne doświetlenie poprzez świetliki dachowe – ok 11 % powierzchni dachu;
-  Sztuczne oświetlenie magazynu- ok 150 - 200 lx
-  Teren ogrodzony z niezależnym wjazdem i budynkiem wartowniczym



Specyfikacja biurowca:
- Nowoczesne pomieszczenia biurowe o wysokim standardzie zlokalizowane na parterze
   i piętrze z zapleczem socjalnym oraz nowoczesnym archiwum
- Reprezentacyjna strefa wejścia z recepcją
- Kubatura biurowca: 16 899 m3

- Powierzchnia zabudowy: 1 481,5 m2

- Powierzchnia użytkowa: 2 570,00 m2

- Wysokość kondygnacji 350 cm
- Naturalne doświetlenie poprzez ścianę fasadową i okna
- Sztuczne doświetlenie lampami o natężeniu światła 500 lx
- Budynek wyposażony w instalacje:

   - klimatyzacji,
   - wentylacji mechanicznej,
   - ogrzewania: powietrznego (własna kotłownia gazowa),
   - wodociągowo-kanalizacyjną,
   - hydrantową,
   - sieci teleinformatycznej,
   - monitoringu (strefa wejścia).

- Budynek kompletnie umeblowany (każde stanowisko pracy wyposażone w instalację elektryczną i teleinformatyczną)
- Istnieje możliwość dostosowania umeblowania pod indywidualne potrzeby klienta (obiekt jest wyposażony w podłogę techniczną)
- Budynek posiada gabinety i sale konferencyjne (niezależny system klimatyzacji, rzutnik)
- Ilość miejsc parkingowych - 100 miejsc (w tym 25 bezpośrednio przy biurowcu)



Lokalizacja w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej:
- rozwinięta logistyka - szybki, tani 
  i bezpośredni transport towarów na Wschód - 
  linia kolejowa LHS
- przyjazne otoczenie biznesowe
- korzystna lokalizacja do współpracy z kontrahentami 
   Europy Południowo-Wschodniej
- rezerwy kadrowe i pracownicze
- różnorodne formy kooperacji z istniejącymi 
   przedsiębiorcami
- dobrze przygotowane i uproszczone procedury 
   lokowania  nowych inwestycji
- przyjazne samorządy, wspierające 
   lokalną przedsiębiorczość

Lokalizacja w Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej:

ME Logistics Sp. z o. o.
ul. Strefowa 15
39-442 Chmielów
woj.  podkarpackie 

e-mail: biuro@melogistics.pl
www: www.melogistics.pl
tel: 15 830 25 00
GSM: 501 561 882





Zapraszam 
do współpracy

Rafał Teter
tel: 501 561 882

e-mail: rafal.teter@melogistics.pl

ME Logistic Sp. z o.o.
ul. Strefowa 15

39-442 Chmielów
tel: 15 830 25 00
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