TRANSGOURMET

OŻARÓW
10 200 sqm

LOGISTIC SPACE

A CASH & CARRY CHAIN
PANATTONI EUROPE, LEADING
DEVELOPER OF INDUSTRIAL
SPACE, HAS COMPLETED
THE CONSTRUCTION OF A
WAREHOUSE FACILITY FOR
TRANSGOURMET.
A new build-to-suit (BTS) project has emerged,
commissioned by TransGourmet – a cash & carry
chain offering comprehensive supplies for professional
customers, e.g. restaurants, caterers, hotels and
retailers. The facility developed in Ożarów totals 10,200
sqm of space. In line with the business concept pursued
by TransGourmet, 9,000 sqm has been earmarked for
warehouse space, including a 1,500-square-metre freezer
warehouse and 800-square-metre cold storage, while office
space takes up 1,200 sqm.
The facility for TransGourmet enjoys one of the best
locations in Poland. The centre can boast the proximity to
Warsaw and major transport routes – it is right next to the
national road 92, linking Rzepin with Poznań and Warsaw,
and also not far from the European route E30.

Total space 10 200 sqm
Warehouse space 9 000 sqm
Freezer warehouse 1 500 sqm
Cold store 800 sqm
Office space 1 200 sqm
Height 10 m
Indoor and outdoor LED lighting

www.build-to-suit.eu

TRANSGOURMET

OŻARÓW
10 200 m2

OBIEKT LOGISTYCZNY

SIEĆ HURTOWNI
PANATTONI EUROPE, LIDER
POWIERZCHNI PRZEMYSŁOWYCH,
ZREALIZOWAŁ BUDOWĘ OBIEKTU
MAGAZYNOWEGO DLA FIRMY
TRANSGOURMET.

Na zamówienie TransGourmet - sieci hurtowni oferujących
pełne zaopatrzenie dla osób prowadzących działalność
gospodarczą m. in. w gastronomii, cateringu, hotelarstwie
czy handlu detalicznym - powstała inwestycja o charakterze
build-to-suit (BTS). Realizowany w Ożarowie obiekt osiągnie
łączną powierzchnię 10 200 m2. Ze względu na charakter
działalności TransGourmet na magazyn przeznaczono
9 000 m2, z 1 500 m2 mroźni i 800 m2 chłodni, zaś
powierzchnia biurowa zajmie 1 200 m2.
Obiekt dla TransGourmet to jedna z najlepszych lokalizacji
w Polsce. Centrum położone będzie niedaleko Warszawy
i usytuowanie w pobliżu ważnych traktów komunikacyjnych
- tuż przy drodze krajowej 92, łączącej Rzepin z Poznaniem
i Warszawą, a także w niedalekiej odległości od trasy
europejskiej E30.

Powierzchnia całkowita 10 200 m2
Powierzchnia magazynowa 9 000 m2
Mroźnie 1 500 m2
Chłodnie 800 m2
Powierzchnia biurowa 1 200 m2
Wysokość w świetle 10 m
Wewnętrzne oraz zewnętrzne oświetlenie LED

www.build-to-suit.eu

