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Informacje ogólne:
Diamond Business Park Stryków położony jest
w pobliżu skrzyżowania autostrad A1 i A2, zaledwie
15 km od Łodzi. Centralna lokalizacja stwarza doskonałe
warunki do dystrybucji w Polsce i Europie oraz do
prowadzenia wszelkiej produkcji lekkiej. Dogodny
dojazd komunikacją miejską do centrum Łodzi,
niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej
i dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry
pracowniczej to kolejne atuty Diamond Business
Park Stryków.
AIG/Lincoln Polska, jeden z liderów na rynku
parków biznesowych w Europie Środkowej,
wybudował w Polsce pięć parków klasy A
„Diamond Business Park” (obiekty magazynowe
oraz lekkiej produkcji z zapleczem biurowym)
w Piasecznie, Warszawie, Strykowie, Łodzi oraz
Gliwicach.
AIG/Lincoln Polska, one of the leaders in the
business park sector in the CEE region, has built
five class-A business parks (warehouses and light
production buildings with office space) under
the “Diamond Business Park” brand name, with
locations in Piaseczno, Warsaw, Stryków, Łódź
and Gliwice.
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Diamond Business Park Stryków is located
near the A1 and A2 highway junction, just 15 km
from Łódź. This central location creates excellent
conditions for distribution in Poland and Europe and
to running all light production activities. Easy access to
the Łódź city center via city transportation, low cost of
conducting business and access to highly qualified labor are
all benefits of Diamond Business Park Stryków.
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AIG/Lincoln Polska Sp. z o.o., ul. Grzybowska 5a, 00-132 Warszawa, tel.: +48 22 564 50 00, +48 22 324 50 00, fax: +48 22 564 50 85
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• I faza parku magazynowo-produkcyjnego z częścią
biurową, zlokalizowana na powierzchni 10.6 hektarów,
cztery budynki o całkowitej powierzchni 38 400 m²
• II faza parku magazynowo-produkcyjnego z częścią
biurową, zlokalizowana na powierzchni 11 hektarów,
cztery budynki o całkowitej powierzchni 54 000 m²
• III faza parku magazynowo-produkcyjnego z częścią
biurową, zlokalizowane na powierzchni 17 hektarów,
siedem budynków o całkowitej powierzchni 79 200 m²
• Minimalna powierzchnia najmu – od 1 150 m2
• Całodobowa ochrona
• Możliwość budowy obiektu pod klucz, zgodnie
z wymogami klientów
• Nowoczesne pomieszczenia biurowe zlokalizowane
na parterze i/lub antresoli
• Profesjonalne zarządzanie nieruchomością

Warszawa

General information:
• I phase of warehouse and light-production park with
office space, located on a 10,6-hectare site, 4 buildings
with total lease area 38 400 sqm
• II phase of warehouse and light-production park with
office space, located on a 11-hectare site, 4 buildings with
total lease area 54 000 sqm
• III phase of warehouse and light-production park with
office space, located on a 17-hectare site, 7 buildings with
total lease area 79 200 sqm
• Minimum lease area – from 1 150 sqm
• 24h security
• Possibility of built-to-suit, according to client’s needs
• High-quality modern office facilities available on the
ground floor and/or mezzanine level
• Professional Property Management services

Phase II
Phase III

Specyfikacja techniczna:
• Opcjonalne przygotowanie do prowadzenia działalności produkcyjnej
• Bramy z ochronnymi kołnierzami, doki z hydraulicznymi podnośnikami
• Rampy najazdowe umożliwiające dostęp do wnętrza magazynów samochodom dostawczym, jak również komunikację wózków
widłowych pomiędzy placem manewrowym a magazynem
• Place manewrowe – 18 m
• Wysokość składowania – 10 m
• Siatka kolumn 12 m × 25 m
• Podłoga 6T/m² wykończona posadzką bezpyłową
• Przydział mediów zgodnie z potrzebami klientów
• Zaawansowany system telekomunikacyjny
• Konstrukcja hali umożliwiająca wykorzystanie różnych systemów składowania i indywidualne rozplanowanie linii produkcyjnej
• Naturalne oświetlenie przez świetliki umieszczone w dachu – 3% powierzchni dachu
• Sztuczne oświetlenie lampami sodowymi w magazynie – 150 lx
• Nowoczesne pomieszczenia biurowe i zaplecze socjalno-sanitarne o wysokim standardzie, realizowane w oparciu o faktyczne
potrzeby użytkownika
• Biura zlokalizowane na parterze i/lub antresoli

Phase I
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Technical specification:
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• Optional preparation for running production activities
• Dock doors with rubber dock shelters and hydraulic dock levelers
• Ramps and drive-in doors providing access to warehouse floor for vans and smaller cargo vehicles, as well as
communication fork lifts between maneuvering area and warehouse
• Maneuvering areas – 18 m
• Warehousing height – 10 m
• Column grid – 12 m × 25 m
• Up to 6T/sqm. floor with anti-dust finishing
• Full site amenities and infrastructure (to client’s specifications)
• Advanced telecommunication system
• Floor plan design to allow flexibility for various logistic, racking and production layouts
• Natural light provided through sky lights – 3% of roof space
• Artificial light provided by high-pressure sodium lights – 150 lx
• High-quality modern office facilities and social areas, realized according to actual user’s need
• Offices available on the ground and/or mezzanine level
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