




Całkowita powierzchnia 

najmu powyżej 9 300 m2





Dostępny do wynajęcia

od I kwartału 2022

Objęta miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego, 

zlokalizowana w Bielanach Wrocławskich

działka o powierzchni 2ha z pozwoleniem na 

budowę tzw. parku

„Small Business Units”.
Teren przygotowany pod inwestycję, z dostępem 

do wszystkich mediów oraz infrastruktury. 









Elastyczne

powierzchnie

magazynowe, biurowe

i ekspozycyjne.

Lokale od 305 m2 do 

994 m2 powierzchni 

magazynowej bez 

wewnętrznych elementów

konstrukcyjnych z 

towarzyszącą  przestrzenią 

biurową i ekspozycyjną.

Możliwość łączenia lokali.
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Dla każdegomodułu* Powierzchnia Showroom możliwa do zmiany na powierzchnię 

biurową na żądanie. 

*
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Natężenie oświetlenia:

Wysokość hali w świetle: 8,5 m (do elementów konstrukcyjnych)

Biuro / showroom – 500 lx  

Magazyn – 200 lx

Wysokość budynku: 11 m 

Nośność posadzki w hali: 5 t/m2

 Oświetlenie elewacji, dróg, parkingów

 Rooftop z wbudowanym modułem pomp ciepła

 Wentylacja z odzyskiem ciepła

 Ogrzewanie części biurowej przy pomocy pomp ciepła powietrze – woda

 Dostępny światłowód

 Bezpośredni dostęp z nowobudowanej drogi (koniec budowy: połowa 2021)

 Witryna w części biurowej / showroomie

 Dedykowane miejsce na logo najemcy

 Nawierzchnia przystosowana do ruchu ciężarowego KR 3





Frontier Estates to europejski deweloper działający od ponad dwóch dekad w Wielkiej

Brytanii, zarejestrowany i aktywny w Polsce od 2017 roku. Budujemy tam, gdzie panują

sprzyjające warunki rynkowe, oraz współpracujemy z określonymi najemcami w celu

realizacji indywidualnych projektów. Frontier Estates ma rozpoznawalną pozycję na rynku w

zakresie dostarczania nowych projektów Small Business Unit (SBU), terenów przemysłowych

i dużych magazynów dystrybucyjnych. Realizowaliśmy inwestycje dla wielu znanych

najemców, w tym Electrolux, Aston Martin, Domino’s Pizza i Toyota.

Frontier Estates Polska Management sp. z o.o.

ul. Chmielna 19

4 piętro  

00-021 Warszawa

KONTAKT:

Jakub Świć
+48 690 502 666
jakub.swic@frontier-estates.pl

frontier-estates-europe.com

wroclawpark@frontier-estates.pl


