WAIMEA LOGISTIC PARK
Port Morski Szczecin

Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin to centrum logistyczne o łącznej planowanej powierzchni zabudowy ok. 48 000 mkw. W jego skład wejdą obiekty zaprojektowane zgodnie z wymaganiami nowoczesnej
gospodarki magazynowej i logistycznej. Kompleks będzie składał się z trzech hal przeznaczonych do szeroko
pojętej aktywności gospodarczej, a ze względu na położenie związanej z obsługą portów morskich, składów,
firm logistycznych i transportowych. Park będzie oferował powierzchnie z możliwością adaptacji na potrzeby magazynowania, lekkiej produkcji oraz powierzchnie biurowo-socjalne. Waimea Logistic Park Port Morski
Szczecin to doskonałe miejsce do prowadzenia działalności z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb poszczególnych najemców. Lokalizacja na zurbanizowanym terenie, w centrum stolicy Pomorza Zachodniego
zapewnia dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, odpowiedniej zarówno dla potrzeb zakładów produkcyjno-przetwórczych, jak i centrów logistycznych. Otoczenie Parku stanowi Port Szczecin, który oferuje
przeładunki drobnicowe, kontenerowe, obsługę ładunków roll-on roll-off oraz ładunków ponadgabarytowych
i niebezpiecznych. Uzupełnieniem oferty jest Wolny Obszar Celny, w którym można składować i przetwarzać
towary spoza Unii Europejskiej bez ponoszenia cła i opłat importowych. Port Szczecin wraz z Portem w Świnoujściu zapewnia dostępność uniwersalnej gamy usług przeładunkowych i możliwości organizacji składowania i transportu. Roczne obroty Zespołu Portów wyniosły w 2015 roku ponad 23 mln ton.
(Źródło: strona internetowa Port Szczecin-Świnoujście)

www.waimeaholding.pl

Lokalizacja
Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin powstanie na działce o powierzchni ok. 9,5 ha, na terenie miasta
Szczecin, pomiędzy ulicami Hryniewieckiego i Kujota. Park jest zlokalizowany w obszarze portu morskiego,
w bezpośrednim sąsiedztwie centrum aglomeracji szczecińskiej.

Dostępność transportowa
Waimea Logistic Park Port Morski Szczecin dysponuje dobrze rozbudowanym układem komunikacyjnym.
Autostradą A6 połączony jest z europejskim systemem autostrad, a poprzez drogę krajową nr 3 (E-65)
z południem Polski i krajami Europy Środkowej. Dostępność usług portowych oraz dogodne połączenia kolejowe poprzez magistralę odrzańską zapewniają nieograniczone możliwości transportu i ekspedycji na cały
świat. Niezaprzeczalnym atutem położenia Parku jest możliwość wykorzystania żeglugi śródlądowej, uznanej przez Unię Europejską jako najbardziej przyjazną środowisku. Dostępność do systemu szlaków wodnych
ma szczególne znaczenie dla obsługi rynku niemieckiego, a także Europy Zachodniej. Transport barkowy
dociera tam bowiem bezpośrednio do wielu znaczących centrów gospodarczych i regionów przemysłowych.

Specyfikacja techniczna:
- Nowoczesne magazyny klasy A
- Wysokość składowania: 10 m netto
- Nośność posadzki bezpyłowej: 5T/m²
- Siatka słupów 22,5 m x 12 m
- Doki wyposażone w rampy hydrauliczne
- Bramy wjazdowe z poziomu „0” (opcjonalnie)
- Ogrzewanie: ciepło-miejskie
- Zasilanie elektryczne o mocy dopasowanej do indywidualnych potrzeb Najemcy
- Powierzchnie biurowe klimatyzowane
- Systemy ochrony przeciwpożarowej
- Dostępność nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych
- Teren parku ogrodzony i chroniony 24h / 7 dni w tygodniu
- Parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych
- Parking dla TIR z dozorem 24 godzinnym
- Obszerne place manewrowe
- Dostępność bocznicy kolejowej (bezpośrednio przy granicy Parku od strony ul. Kujota)
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