
7r Park Rzeszów to projekt magazynowy zlokalizowany 
w północno-zachodniej części Rzeszowa, bezpośrednio przy 
drodze ekspresowej S19 oraz drodze krajowej nr 94, która jest 
jedną z głównych arterii Rzeszowskiej aglomeracji. Bliskość 
autostrady A4 zapewnia możliwość szybkiej komunikacji 
z regionem. W sąsiedztwie parku znajduje się Międzynarodowy 
Port Lotniczy Rzeszów Jasionka, który posiada terminal cargo 
Lufthansy oraz obsługuje loty do głównych państw europejskich. 
Dodatkowym atutem projektu 7r Park Rzeszów jest dogodny 
dojazd dla pracowników poprzez komunikację miejską.

7r Park Rzeszów is a warehouse project located in the north-west 
of Rzeszów, immediately on the S19 express road and the national 
road no. 94, which is one of the main arteries of the Rzeszów 
agglomeration. The proximity of the A4 motorway ensures a possibility 
of quick communication with the region. In the vicinity of the park 
there is the International Airport Rzeszów Jasionka with Lufthansa 
cargo terminal and handles flights to major European countries. An 
additional advantage of the 7r Park Rzeszów project is convenient 
access for employees through public transport.

Najważniejsze odległości

6 km do autostrady A4

6 km do centrum Rzeszowa

6 km do stacji PKP Rzeszów Główny

14 km do Międzynarodowego Portu Lotniczego  
Rzeszów Jasionka

105 km do przejścia granicznego z Ukrainą

Location

6 km to the A4 motorway 

6 km to the centre of Rzeszów

6 km to the railway station PKP Rzeszów Główny

14 km to the International Airport Rzeszów Jasionka

105 km to the border crossing with Ukraine 
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7r Park Rzeszów to projekt składający się z dwóch nowoczesnych 
budynków klasy A o łącznej powierzchni około 52 500 mkw. 7r Park 
Rzeszów oferuje nowoczesną przestrzeń magazynową na wynajem 
o minimalnej powierzchni około 2 200 mkw. Obiekt zapewnia 
wysoki standard budynków, rozwiązania energooszczędne takie 
jak zastosowanie oświetlenia LED oraz wysoki standard ochrony 
przeciwpożarowej. Obiekt jest dostosowany do Klientów z różnych 
branż. Park jest miejscem wyjątkowo atrakcyjnym dla inwestorów 
dzięki sąsiedztwu autostrady A4, która łączy Europę Zachodnią 
ze Wschodem a bliskość z centrum miasta zapewnia dostęp do 
wykwalifikowanych pracowników.

7r Park Rzeszów comprises two modern buildings of class A of total 
area ca. 52 500 sq.m. 7r Park Rzeszów offers modern warehouse space 
for rent of minimum area ca. 2 200 sq.m. This facility ensures high 
standard of the buildings, energy efficient solutions such as the use 
of LED lightning and a high standard of fire protection. It is designed 
for customers from different industries.  The Park is extremely 
attractive to investors due to the proximity of the A4 motorway, which 
connects Western Europe with the East and the proximity to the city 
centre provides access to skilled employees.

Standard techniczny

Całkowita powierzchnia najmu – 52 500 mkw.

Budynek 1 – 32 000 mkw.

Budynek 2 – 20 500 mkw.

Minimalny moduł – 2200 mkw.

Powierzchnia biurowa – zgodnie z zapotrzebowaniem

Wysokość składowania – 10 m

Siatka słupów – 22,5 x 12 m

Nośność posadzki – 5T/mkw.

Obciążenie ogniowe powyżej 4 000 MJ/mkw.

Bramy wjazdowe z poziomu „0” i elektryczne  
doki rozładunkowe

Świetliki i klapy dymowe

Energooszczędne oświetlenie LED

Ogrzewanie gazowe

Instalacja tryskaczowa

Place manewrowe o szerokości – 28 m + 7 m

Min. 150C przy temperaturze zewnętrznej do -200C 

Dodatkowe pasma świetlne w strefie przydokowej 

Technical standard

GLA – 52 500 sq.m

Building 1 – 20 500 sq.m

Building 2 – 32 000 sq.m

Minimum module – 2200 sq.m

Office space – as required

Storage clear height – 10 m

Column grid – 22,5 x 12 m

Floor load capacity – 5T/sq.m

Fire load over 4 000 MJ/sq.m

Gateways from level „0” and electrical unloading docks

Skylights and smoke vents

Energy efficient LED lighting

Gas heating

Sprinkler system

Manoeuvring areas – 28 m + 7 m

Min. 150C at outdoor temperature -200C 

Additional skylights above the docks zone 
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32 000 mkw.

20 500 mkw.


