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NADARZYN
Panattoni Park

54 432 m2

Siatka słupów: 12 m x 22,5 m  
Minimalny moduł: 1 800 m2 
Wysokość: 10 m

Do centrum Warszawy: 25 km 
Do lotniska Okęcie: 28 km

Park położony jest przy trasie S8 między węzłami 
„Siestrzeń” i „Młochów” dzięki czemu zapewnia 
idealny dostęp do sieci drogowej całej Polski 
oraz Europy.
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Świetna lokalizacja w pobliżu Warszawy 
i doskonałym połączeniem z resztą kraju

Panattoni Park Nadarzyn to kolejna inwestycja Panattoni Europe na 
południowo-zachodnich obrzeżach Warszawy. Idealna lokalizacja 
parku bezpośrednio przy drodze ekspresowej S8 stwarza optymalne 
warunki dla dystrybucji na rynek Polski Centralnej, a także całej 
Europy. 

Panattoni Park Nadarzyn to jeden nowoczesny budynek magazynowy 
klasy A o powierzchni  ponad 54 000 m² . Park oferuje najwyższą 
jakość przestrzeni magazynowo-biurowej, dostosowanej do potrzeb 
klientów z różnych branż. Hale dysponują nowoczesnymi dokami 
rozładunkowymi, bramami z poziomu „0” oraz szerokimi placami 
manewrowymi, a także przestronnymi biurami z możliwością 
indywidualnej aranżacji. Projekt spełnia kryteria certyfikatu BREEAM 
na poziomie „Good”. 

Nowoczesna inwestycja w pobliżu węzła S8

Idealna lokalizacja centrum dystrybucyjnego jest niewątpliwie 
jednym z głównych atutów parku, dzięki któremu gwarantuje on 
szybką i efektywną logistykę. Niewielka odległość od centrum miasta 
zapewnia dostęp do komunikacji miejskiej pracownikom parku, 
a także możliwość otwarcia biura firmy w niewielkiej odległości 
od stolicy. 

54 432 m2

www.panattonieurope.com
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NADARZYN
Panattoni Park

54,432 sqm 

Column grid: 12 x 22.5 m  
Min. unit: 1,800 sqm  
Clear height: 10 m

To Warsaw city centre: 25 km 
To Okęcie Airport: 28 km

The park is situated near the S8 route, between the 
“Siestrzeń” and “Młochów” junctions, and therefore 
provides excellent accessibility to the road network  
of all of Poland, and Europe. 
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Outstanding location near Warsaw with 
excellent connections to the rest of the 
country

Panattoni Park Nadarzyn is another investment by Panattoni Europe 
in the south-western suburbs of Warsaw. The excellent location of the 
park in the immediate vicinity of the S8 expressway creates optimal 
conditions for distribution in Central Poland, as well as across Europe. 

Panattoni Park Nadarzyn features a single modern class A warehouse 
building in excess of 54,000 sqm. The park offers superior quality 
of warehouse and office space, suitable for customers representing 
various industries. The units have modern unloading docks, ground 
level access gates and wide service yards, as well as spacious 
offices, which can be arranged to suit individual needs. The project 
fulfils the criteria of BREEAM certification with a Good rating.  

State-of-the-art facilities, in the vicinity of 
S8 junctions

The excellent location of this distribution centre is without a doubt 
one of its key advantages, guaranteeing fast and effective logistics. 
The relative proximity of the city centre ensures good access to 
public transport for the employees of the park, and means that you 
can open your business premises on the doorstep of the capital city. 
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