
Segro LogiSticS Park Poznań

250   000 m2 / 250,000 sq m

Park WieLkicH MoŻLiWoŚci 
SPace For groWing BUSineSS

koMorniki, PLeWiSka



Segro LogiSticS Park Poznań 
• centrum logistyczne strategicznie usytuowane bezpośrednio przy autostradzie Berlin–Moskwa 
• 53,5 ha terenu inwestycyjnego  
• Docelowo 250 000 m² powierzchni magazynowej, logistycznej (cross-docking) i produkcyjnej 
• Ponad 135 000 m² powierzchni istniejącej 
• Moduły dostępne od 750 m² 
• teren Parku zapewnia dogodny system komunikacyjny, na który składają się szerokie drogi wewnętrzne, 

place manewrowe oraz parkingi dla pracowników i klientów

gŁÓWni kLienci Segro W PoznaniU
arJoHuntleigh Polska, cnoS garden, colquímica, DPD, eurocash, eurocash Serwis, Flexlink engineering,  
gefco, good Food, iLS, Universal express Distribution, Volkswagen, Żabka Polska

Segro LogiSticS Park Poznań
• Logistics centre strategically located directly at the Berlin–Moscow motorway
• 53.5 ha of investment area 
• Up to 250,000 sq m of warehouse, logistics (cross-docking) and light industrial space
• over 135,000 sq m of existing space
• Minimum units starting from 750 sq m
• Park area providing convenient communication system with internal roads, manoeuvring areas 

and parking for trucks and cars

Main Segro cLientS in Poznań
arJoHuntleigh Polska, cnoS garden, colquímica, DPD, eurocash, eurocash Serwis, Flexlink engineering, 
gefco, good Food, iLS, Universal express Distribution, Volkswagen, Żabka Polska

SPecyFikacJa tecHniczna
• Wysokość netto 10 m 
• Siatka słupów 12 m x 22,5 m
• nośność posadzki 5 ton/m2 
• instalacja tryskaczowa w systemie eSFr 
• oświetlenie 200 lux 
• Świetliki i klapy dymowe 
• Bramy wjazdowe, doki przeładunkowe 

z rampami elektrycznie sterowanymi 
• Pełna obsługa parku wraz z 24-godzinną 

ochroną

tecHnicaL SPeciFication
• clear height 10 m 
• column grid 12 m x 22.5 m 
• Floor loading 5 t/sq m 
• eSFr sprinkler system 
• 200 lux lighting 
• Skylights and smoke vents 
• Drive-in doors, loading doors 

with adjustable dock levellers 
• Full site amenities and infrastructure 

including 24h security



Specyfikacja techniczna
• Wysokość netto 10 m 
• Siatka słupów 12 m x 22,5 m
• nośność posadzki 5 ton/m2 
• instalacja tryskaczowa w systemie eSfR 
• Oświetlenie 200 lux 
• Świetliki i klapy dymowe 
• Bramy wjazdowe, doki przeładunkowe 

z rampami elektrycznie sterowanymi 
• pełna obsługa parku wraz z 24-godzinną 

ochroną

technicaL SpecificatiOn
• clear height 10 m 
• column grid 12 m x 22.5 m 
• floor loading 5 t/sq m 
• eSfR sprinkler system 
• 200 lux lighting 
• Skylights and smoke vents 
• Drive-in doors, loading doors 

with adjustable dock levellers 
• full site amenities and infrastructure 

including 24h security



BUdynek / BUiLding m2 / sq m

a&B 50 250 

c 24 700 

D&e&f 60 300

G 32 000

h&i&j 54 400

zeStaWienie pOWieRzchni
aRea ScheDULe



Segro.com/pl

Segro Poland sp. z o.o., Plac andersa 5, 61-894 Poznań
t: +48 61 850 53 00, poland@Segro.com

Wrocław 170 km 
Łódź 215 km
Berlin 250 km
Warszawa 300 km
Gdańsk 300 km
katowice 320 km 
Moskwa 1  100 km

Main DiStanceS 
Wroclaw 170 km 
Lodz 215 km
Berlin 250 km
Warsaw 300 km
Gdansk 300 km
katowice 320 km 
Moscow 1  100 km

GŁÓWne ODLeGŁOŚci

all paper used in this brochure is cyclus print, made from 100% post consumer 
reclaimed material.

papier cyclus print wykorzystany w niniejszej broszurze został wyprodukowany 
w 100% z włókien pochodzących z recyklingu.

SeGRO LOGiSticS 
paRk pOznaŃ
Segro Logistics park poznań zlokalizowany 
w zachodniej części polski, położony jest 
zaledwie 10 km od centrum miasta  
(650 tys. mieszkańców).

Wjazd do parku znajduje się jedynie 1,2 km 
od autostrady a2, która połączy Berlin 
z Moskwą, prowadząc przez poznań, Łódź 
i Warszawę. Dodatkowym atutem jest 
bliskość drogi krajowej nr 5 prowadzącej 
do Wrocławia.

Segro Logistics park poznań is located 
in the western part of poland, just 10 km 
from the city centre (with 650 thousand 
inhabitants). 

the entrance to the park is located only 
1.2 km from a2 motorway, with future 
connection Berlin–Moscow via poznan, 
Lodz and Warsaw. additional advantage is 
the proximity of national road no 5 leading 
to Wroclaw.


