Why ProLogis
ProLogis is the leading Pan-European developer, investor and lessor of high quality distribution space, providing
our customers with space in a timely manner in the location they require. ProLogis has over
6.7 million m2 in operation or under development in 13 European countries, in addition to over 28 million m2 in the
US, Canada, Mexico, Japan, South Korea and China.
The ProLogis land bank, development skills, design-build capabilities and existing network of facilities in Europe's
most strategic markets allow our customers to turn their supply chain into a competitive advantage.
Proč ProLogis
ProLogis je přední celoevropský developer, investor a pronajímatel vysoce kvalitních distribučních ploch, který
poskytuje svým klientům prostor rychle a v místech, která požadují. ProLogis má 6,7 milionu m2
v provozu či ve výstavbě v 13 evropských zemích, k tomu ještě 28 milionů m2 ve Spojených státech, Kanadě,
Mexiku, Japonsku, Jižní Koreje a Číně.
Půda, kterou ProLogis vlastní, developerské schopnosti, možnosti designového stavitelství a existující síť
zařízení na nejdůležitějších trzích Evropy dovolují našim klientům získat pro své dodavatelské řetězce
konkurenční výhodu.

26,000 m2 under construction
26,000 m2 ve výstavbě
Ricany
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ProLogis Park Prague (D1 West & D1 East) is a state-of-the-art
distribution park comprising of ten buildings totalling 162,200 m2 of
warehouse and office space. All buildings are designed to offer the
optimal space efficiency for distribution and manufacturing needs
alike.
The park is located approximately 11 kilometres southeast of
Prague at the Ricany/Jesenice junction, directly off the major D1
motorway.
For the latest European Land and Building Availability visit:
www.prologiseurope.com
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ProLogis Park Prague (D1 West & D1 East) je vysoce moderní
distribuční park, který se skládá z 10 budov o celkové rozloze
162 200 m2 skladovacích a kancelářských prostor. Všechny
budovy jsou navrženy tak, aby nabízely optimální využití
prostoru pro rozličné distribuční a výrobní potřeby.
Park leží přibližně 11 kilometrů jihovýchodně od Prahy na
spojnici Říčany/Jesenice, přímo u dálnice D1.
Více informací o evropských pozemcích a budovách, které jsou
k dispozici, naleznete na www.prologiseurope.com
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