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Prologis Park Budapest-Harbor
Budapest

144 000
négyzetméter ipari terület
square meters of industrial space

13 600
négyzetméter fejlesztési lehetőség
square meters of development potential

12
kilométerre Budapest belvárosától
kilometers to Budapest city centre

1
kilométerre az M6-os autópályától
kilometer to M6 motorway

A parkról

About the park

A Prologis Park Budapest-Harbor egy modern logisztikai
központ, amelynek tíz épülete jelenleg több mint 144 000
négyzetméternyi ipari területet foglal magába. A park 12-es
számú épülete jelenleg fejlesztés alatt áll, összesen 10 800
négyzetméteren. Ezen kívül még egy 13 600
négyzetméteres épület fejlesztése lehetséges a helyszínen.
A modern logisztikai központ kivételes elhelyezkedése
mellett teljesíti napjaink leggyakrabban felmerülő
ügyféligényeit, mint például a kiváló tömegközlekedés és
vasúti kapcsolat, professzionális üzemeltetési
szolgáltatások, modern telekommunikációs rendszer,
rekreációs terület, valamint saját biológiai szennyvíztisztító.

Prologis Park Budapest-Harbor is a modern logistics
center consisting of ten buildings totaling more than
144,000 square meters of industrial space, with
building DC12 covering 10,800 square meters
currently under construction. There is development
potential for one more building totaling 13,600 square
meters. This state-of-the-art logistics center benefits
from an exceptional location and meets today’s most
demanding requirements, such as excellent public
transportation and rail access, professional property
management, a modern telecommunications system,
a recreational area and its own biological wastewater
treatment plant.

Elhelyezkedés

Location

A Prologis Park Budapest-Harbor Budapest XXII. kerületének
déli határán, a belvárostól tizenkét kilométerre, a Duna
nyugati partján fekszik. A 6-os út, amely Szlovénia
és Horvátország felé vezet, közvetlenül csatlakozik
a parkhoz, az M0- ás körgyűrű csomópontja kevesebb, mint
két és fél kilométerre van a parktól. Az M0-ás közvetlen
kapcsolatot biztosít a nemzetközi repülőtérhez, amely így
kevesebb, mint húsz percen belül elérhető. Az M6-os
autópálya, amely a park mellett halad el, további kapcsolati
lehetőségeket kínál.

Prologis Park Budapest - Harbor is located on the
southern border of Budapest in District 22, just 12
kilometers south of the central business district and
on the western side of Danube River. The national
road N6 provides access to the park and leads toward
Slovenia and Croatia. The junction with the M0
provides direct access to the airport within
approximately 20 minutes. The M6 motorway running
adjacent to the park, gives additional access
possibilities.

Előnyök
Advantages

+

Városi helyszín
City location

Számos parkolóhely
Ample parking spaces

Az M6-os autópálya mellett
By M6 motorway

Kamerás megﬁgyelés
CCTV

Tömegközlekedés a park közelében
Public transport close to the park

A Prologis elkötelezett üzemeltetési csapata
Dedicated Prologis property management team

M6

N

Előnyök
Advantages
10 méteres tiszta belmagasság
Clear height 10 m

ESFR sprinkler rendszer
ESFR sprinkling system

Iparvágány
Industrial railway

Okos mérőóra
Smart metering

Elektromos autó töltőállomás
Electric car charging station

5T/m² padlóterhelhetőség
Floor loading capacity 5T/m²

Széles rakodóudvar
Wide manoeuvering truck court

Műszaki szolgálat a parkban
Technical support on site

Rekreációs terület
Recreation area

Biológiai szennyvíztisztító
Biological wastewater treatment plant
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Zsuzsanna Hunyadi

Prologis Park Budapest-Harbor

zhunyadi@prologis.com
+36 70 933 92 07

Campona u. 1
1225 Budapest

Prologis Hungary
Millennium Tower II
Lechner Ödön fasor 7
1095 Budapest, Hungary
+36 1 577 77 00
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