
DO WYNAJÊCIA
2ok. 13,5 tys. m  powierzchni produkcyjno-us³ugowej oraz biurowo-socjalnej 

w projektowanych budynkach A1, A2, A3
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W ramach trzech budynków produkcyjno-us³ugowych 
z zapleczem biurowo-socjalnym o ³¹cznej powierzchni 

2
u¿ytkowej ok. 13,5 tys. m  przewiduje siê:

2 -    ok. 11,5 tys. m  powierzchni produkcyjno-us³ugowej,
2      w tym 4 modu³y o pow. ok. 2100 m  ka¿dy i 2 modu³y 

2      o pow. ok. 1550 m  ka¿dy;

2
 -    ok. 1,5 tys. m  powierzchni 
      biurowo-socjalnej,  zaplanowanej 
      do wynajmu w 6 modu³ach 

2
      o pow. ok. 245 m  ka¿dy.

DOSKONA£A LOKALIZACJA

Kraków, ul. Nad Drwin¹ 10;

W centrum przemys³owym i logistyczno-magazynowym 
miasta; w s¹siedztwie Urzêdu Celnego;

W obrêbie funkcjonuj¹cego obszaru dzia³alnoœci 
produkcyjnej i magazynowej,, bêd¹cego w³asnoœci¹ 
MARR S.A. - strefie aktywnoœci gospodarczej o ³¹cznej 
powierzchni 22,5 ha; 

W odleg³oœci ok. 200 m - wschodnia obwodnica miasta 
wraz z wêz³em “Przewóz” (czêœæ trasy ekspresowej S7); 

Ok. 2,5 km – autostrada A4 i wêze³ „Bie¿anów”.
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Lokalizacja  projektowanych obiektów 
na terenie Business Parku Nad Drwin¹
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Ma³opolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
Departament Inwestycji i Zarz¹dzania Nieruchomoœciami
Business Park Nad Drwin¹

  

ul. Nad Drwin¹ 10, 30-741 Kraków
tel./ faks: +48 12  653  55 33
e-mail: businessparkdrwina@marr.pl; business.park@marr.pl
www.marr.pl

WARUNKI TECHNICZNE

Nowoczesna przestrzeñ - funkcjonalnoœæ i wysoki standard hal; 
Wysokoœæ u¿ytkowa do 12 m; 

2
Posadzka przemys³owa na obci¹¿enie 50 kN/m ; 
Bramy wjazdowe z poziomu „0”, doki i rampy roz³adunkowe; 
Wymiary budynków 107 x 46 m i 95 x 40 m.

Elementy wykoñczenia budynków:
Czêœæ produkcyjno-us³ugowa:
œciany zewnêtrzne –p³yty warstwowe na konstrukcji stalowej mocowanej do s³upów ¿elbetowych; dach 
– membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w spadku; drzwi – stalowe i/lub 
aluminiowe; okna – stalowe i/lub aluminiowe; bramy – systemowe; œwietliki, klapy dymowe – 
systemowe; elementy opierzenia – blacha stalowa ocynkowana powlekana; elementy œlusarki - 
na przyk³ad. drabiny, balustrady – blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo; 

Czêœæ biurowo-socjalna:
œciany zewnêtrzne – tynk cienkowarstwowy na we³nie mineralnej; od wewn¹trz – tynk cementowo – 
wapienny malowany; dach – membrana dachowa na warstwie we³ny mineralnej u³o¿onej w spadku; 
drzwi – stalowe lub aluminiowe; okna – PCV lub aluminiowe; elementy opierzenia – blacha stalowa 
ocynkowana powlekana; elementy œlusarki - np. drabiny, balustrady – blacha stalowa ocynkowana 
malowana proszkowo.
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