
            

 

 

Żabka inwestuje w pełni zautomatyzowane centrum 
logistyczne k. Radzymina pod Warszawą 
Najnowocześniejszy magazyn Żabki wybuduje deweloper 7R 

 
Budowa najnowocześniejszego magazynu Żabki, zlokalizowanego k. Radzymina pod Warszawą, 
rozpoczęła się w połowie stycznia br. i potrwa do 2022 r. Centrum będzie wyposażone w 
innowacyjne rozwiązania automatyczne, które nie tylko przyspieszą obsługę logistyczną sklepów 
i podniosą jakość obsługi dla franczyzobiorców, ale będą także przyjazne środowisku. W ramach 
przedsięwzięcia zostanie zrealizowana część wysokiego składowania, tzw. “high bay”, o wysokości 
40 m. Za realizację inwestycji odpowiada deweloper 7R. 
 
– Centrum Logistyczne k. Radzymina pod Warszawą o łącznej powierzchni ok. 60 000 mkw. będzie 

największym i najnowocześniejszym obiektem w naszej infrastrukturze. Magazyn będzie 

zautomatyzowany, a jednocześnie efektywny energetycznie, by do minimum zredukować 

oddziaływanie na środowisko naturalne. Centrum ma stanowić dla naszej sieci strategiczne 

znaczenie, dlatego zdecydowaliśmy się uczestniczyć w tym projekcie również jako inwestor, by 

zapewnić najwyższy możliwy standard wykonania, który przez długie lata będzie służyć Żabce jako 

najemcy – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.  

 

Magazyn jest projektem BTS, czyli przygotowywanym zgodnie z indywidualnymi potrzebami sieci 

Żabka i optymalizującym wszystkie jej operacje logistyczne. Budynek w części „high bay” będzie 

czterokrotnie wyższy od standardowego magazynu, a do jego obsługi wykorzystane zostaną 

zaawansowane rozwiązania technologiczne.  

 

– Nowoczesna i efektywna logistyka to dla naszych klientów gwarancja najwyższej jakości świeżych 

produktów dostępnych w sklepie, a dla franczyzobiorców zapewnienie szybkiej i kompleksowej 

obsługi dostaw każdego dnia. Centrum logistyczne k. Radzymina zapewni nam jeszcze lepszą 

wydajność i możliwość dalszego rozwoju – mówi Adam Manikowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor 

Zarządzający Żabka Polska. 

 

– Jesteśmy pełni uznania obserwując, jak Żabka realizuje swoją strategię biznesową w duchu 

ekologicznego budownictwa i mierzy naprawdę wysoko w kwestii doboru nowoczesnych rozwiązań 

proptech w nowej inwestycji k. Radzymina. Jest to pierwszy w Polsce tak zaawansowany obiekt dla 

branży spożywczej. Oprócz budynku “high bay”, w ramach inwestycji dostarczymy pomieszczenia 

chłodni, mroźni, myjni i suszarnie. Bardzo nas cieszy, że możemy wspólnie realizować ten projekt – 

dodaje Bartłomiej Krawiecki, Członek Zarządu, Head of Development w 7R. 

 

Nowe centrum logistyczne będzie charakteryzowało się dużą pojemnością składowania. Ulokowane 

w nim zostaną powierzchnie chłodnicze oraz wysokiej klasy systemy wspierające automatyzację 

prowadzonych w nim procesów logistycznych. Centrum będzie mogło obsłużyć ok. 5 000 m3 towaru 

wysyłanego dziennie. Budynek wyposażony zostanie w najnowsze technologie automatyki 

logistycznej m.in. automatyczny transport oraz silos paletowy czy stacje kompletacyjne typu Goods 

To Man, gwarantujące kilkukrotny wzrost wydajności operacyjnej. 
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W nowym centrum logistycznym Żabki zastosowany zostanie szereg rozwiązań, dzięki którym obiekt 

będzie spełniał funkcje logistyczne przy zachowaniu dbałości o niską emisję CO2 do atmosfery. 

Budynek będzie zasilany zieloną energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja skorzysta także ze 

specjalnej kostki i wież antysmogowych oraz systemu wody szarej dla zwiększenia efektywności jej 

zużycia.  

 

– Jako deweloper wierzymy, że wszelkie innowacyjne rozwiązania stosowane w budownictwie 

magazynowym powinny pełnić dwie podstawowe funkcje: efektywnie obsłużyć procesy wewnątrz 

budynku oraz działać w służbie odpowiedzialnego rozwoju. Wedle tych zasad zaprojektowaliśmy 

obiekt dla Żabki k. Radzymina. Proces planowania i rozpoczęcia prac budowlanych był bardzo 

dynamiczny, a dzięki wsparciu lokalnych władz mogliśmy szybko rozpocząć proces deweloperski – 

podsumowuje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R. 

 

Budowa k. Radzymina już ruszyła, a planowane oddanie inwestycji do użytku przypadnie na połowę  

2022 r. W 2023 r. centrum logistyczne zostanie w pełni wyposażone w rozwiązania automatyczne.  
________________________ 

 
Firma Żabka Polska Sp. z o.o. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience liczącej blisko 7000 

placówek prowadzonych przez ponad 5500 franczyzobiorców pod marką Żabka. Na przestrzeni ponad dwudziestu lat 

działalności na polskim rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera segmentu sprzedaży convenience. Nasze sklepy są 

odwiedzane codziennie przez ponad 2,5 miliony klientów, a 12 milionów konsumentów mieszka nie dalej, niż 300 m od 

najbliższej Żabki. Nasz biznes rozwijamy odpowiedzialnie. Do filarów CSR Spółki należą: dbałość o środowisko naturalne, 

odpowiedzialna sprzedaż żywności, rozwój osobisty i edukacja, wsparcie lokalnych społeczności, a także dbałość o 

zdrowie i aktywny styl życia. Więcej informacji o sklepach Żabka na: www.zabka.pl. Więcej informacji o spółce Żabka 

Polska na: www.zabka.pl. 

____________________________ 

Kontakt dla mediów: 
Biuro Prasowe Żabka Polska 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl  

tel. +48 514 877 509 

 

O 7R SA 

7R SA to dynamicznie rozwijający się deweloper działający na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizujący się w 

dostarczaniu nowoczesnych powierzchni magazynowych i produkcyjnych na wynajem. Realizuje zarówno 

centra magazynowe i przemysłowe przeznaczone dla wielu najemców, jak również obiekty typu BTS. W portfolio 7R 

znajdują się wielkopowierzchniowe parki logistyczne oraz miejskie magazyny typu Small Business Unit tworzące sieć 7R 

City Flex Last Mile Logistics. Do tej pory firma zrealizowała projekty o łącznej powierzchni 740 000 mkw., natomiast w 

przygotowaniu znajduje się ponad 1,6 mln mkw. w różnych lokalizacjach na terenie całej Polski. 
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