
10 715 m2

Siatka słupów: 12 m x 22,5 m  
Wysokość: 10 m

Do centrum Warszawy: 9 km 
Do lotniska Okęcie: 6 km   
 
Centrum logistyczno-magazynowe City Logistics 
Warsaw Airport zlokalizowane jest tuż obok węzła 
Opacz łączącego trasy S2 oraz S8, które zapewniają 
idealne połączenie zarówno z centrum Warszawy jak 
i całym krajem. Położenie nieopodal międzynarodowego 
lotniska to kolejny bezsprzeczny atut. 

Nowoczesny park logistyczny w pierwszej 
strefie rynku warszawskiego

City Logistics Warsaw Airport to projekt o wyjątkowo atrakcyjnej lo-
kalizacji w granicach administracyjnych Warszawy, zaledwie 6 km od 
Lotniska Chopina i 9 km od centrum stolicy. Projekt Panattoni to ide-
alne miejsce na siedzibę firmy oraz prowadzenie operacji w obrębie 
„city logistics”. 

City Logistics Warsaw Airport to nowoczesny budynek klasy A 
o łącznej powierzchni 10 715 m². Projekt jest optymalnie dopasowa-
ny do wymogów magazynowych klientów z różnych branż. Oferuje 
możliwość wynajęcia powierzchni przemysłowej zarówno średnim 
jak i większym firmom. Położenie obiektu w obrębie miasta znacz-
nie ułatwia wydajną dystrybucję towarów na końcowym etapie tzw. 
„ostatniej mili”, co jest szczególnie istotne w przypadku operatorów 
logistycznych i firm z branży e-commerce. 

Doskonała lokalizacja logistyczna w obrębie 
Warszawy

Położenie wewnątrz miasta zapewnia możliwość korzystania z do-
skonałej infrastruktury oraz szerokiego zasobu wysoce wykwalifiko-
wanej kadry pracowniczej. 
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10,715 sqm

Column grid: 12 m x 22.5 m  
Clear height: 10 m

To Warsaw city centre: 9 km 
To Warsaw Chopin airport: 6 km   
 
The logistics and warehouse centre City Logistics 
Warsaw Airport is situated right next to the Opacz 
junction, where the S2 and S8 routes intersect, providing 
superb connections to both the city centre of Warsaw 
and the entire country. Its location in the vicinity of 
an international airport is another unquestionable 
advantage. 

Modern logistics park in Warsaw’s industrial 
zone one

City Logistics Warsaw Airport boasts an exceptionally attractive lo-
cation within the administrative city limits of Warsaw, as little as 6 km 
from the Chopin Airport and 9 km from the city centre. This new pro-
ject by Panattoni is the ideal location for business headquarters as 
well as for “city logistics” operations. 

City Logistics Warsaw Airport is a modern class A building totalling 
10,715 sqm. The project is optimally suited to the warehousing needs 
of customers from various industries. It offers industrial space leasing 
opportunities both to medium-sized and larger businesses. Its loca-
tion within city limits greatly facilitates efficient distribution of goods 
along the so-called “last mile”, which is particularly important for lo-
gistics operators and e-commerce businesses. 

Excellent logistics location within Warsaw

Being in the city also provides access to excellent infrastructure and 
the abundant pool of highly qualified employees. 
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