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MAGAZYN MALBORK ELEWARR SP. Z O.O. OFERUJE  

DO WYNAJĘCIA POWIERZCHNIĘ W MAGAZYNACH PŁASKICH 
 

1. Posiadamy 3 magazyny płaskie o powierzchni 1607,55 m2, 1651,13 m2, 2189,64 m2 

zlokalizowane 82-200 Malbork przy ulicy Dalekiej 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Kubatura budynków: Magazyn Nr 1 - 8316 m3, Magazyn Nr 2 – 8316 m3, Magazyn Nr 3 -  

9019 m3. 

3. Ogólna powierzchnia użytkowa budynków: Magazyn Nr 1 – 1491 m2, Magazyn Nr 2 - 1491 

m2,  Magazyn Nr 3 - 1973 m2. 

4. Magazyny są objęte: 

 stałą ochroną w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej, spełniającego wymogi SUFO oraz ochronie fizycznej doraźnej /grupą 

interwencyjną/.  
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 systemem monitoringu CCTV - telewizji przemysłowej oraz systemów alarmowych 

(SSWiN) poprzez wyposażenie ich w czujki antywłamaniowe.  

 procedurą dotyczącą identyfikowania osób wizytujących zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji systemu HACCP obowiązującej w ELEWARR Oddział Spółki  

w Malbork. 

5. Magazyny posiadają dostęp do mediów: uśrednione całkowite roczne zużycie energii 

elektrycznej (z 3 lat) wynosi 22 MWh. 

6. Magazyny:  

 posiadają dostęp do drogi, 

 posiadają dobrą wentylację, 

 posiadają wyznaczone strefy składowania i poruszania się pojazdów (wózków 

widłowych) do transportu wewnętrznego, 

 pozwalają na utrzymanie czystości ze względu na konstrukcje podłóg i ścian,  

 są oświetlane sztucznie - okna zabezpieczone przed dostępem światła, 

 zgodnie z wymogami przepisów p.poż posiadają odpowiednie drogi ewakuacji, 

 mają możliwość przyjęcia i wydania pod zadaszeniem. Magazyny Nr 1 i Nr 2 

posiadają bramy wjazdowe dla transportu ciężarowego, 

 posiadają zabezpieczenie przed szkodnikami (lampy owadobójcze przy wejściach, 

pułapki     żywieniowe, detektory na owady); 

 gwarantują utrzymanie właściwej jakości składowanego i przechowywanego 

towaru. 

W zakresie ochrony magazynu przed szkodnikami i gryzoniami ELEWARR Oddział Spółki  

w Malborku posiada obowiązującą umowę ze specjalistyczną firmą zewnętrzną, w zakresie 

świadczenia usług kompleksowego zabezpieczenia obiektów przed szkodnikami. Umowa 

realizowana jest w oparciu o zintegrowaną metodą ochrony przed szkodnikami (IPM)  oraz 

zgodnie z wymogami systemu HACCP, poprzez wykonywanie monitorowania aktywności 

szkodników, oraz wykonywanie doraźnych zabiegów deratyzacji i dezynsekcji. 

7. W magazynach można przechowywać: 

 zboża, rzepak, kukurydzę, rośliny strączkowe, 

 materiały sypkie: śruta sojowa , śruta rzepakowa, pelety, granulaty, itp., 

 towary składowane na paletach standardowych 80x120cm oraz przemysłowych 

100x120cm. 
 

POSIADAMY RÓWNIEŻ WŁASNĄ BOCZNICĘ KOLEJOWĄ, LOKOMOTYWĘ I WYSPECJALIZOWANY 

ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW.  

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ROZŁADUNKU DROGĄ KOLEJOWĄ I PRZETRANSPORTOWANIA 

ASORTYMENTU DO MAGAZYNÓW PŁASKICH. 

 

Szczegóły najmu do uzgodnienia pod numerem telefonu: 55 272 10 33,  

email: malbork@elewarr.com.pl   
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