Cesta do skladu Ortodroma, s.r.o. v Jažlovicích:

Sklad se nachází v katastru obce Jažlovice u Říčan, asi kilometr od dálnice D1. Před křižovatkou dálnice D1 a Pražského okruhu odbočte:
•
•
•

při příjezdu od Prahy na Exitu 10 „Říčany“,
při příjezdu od Brna na Exitu 12 „Říčany“,
při příjezdu od Plzně na nečíslovaném Exitu „Modletice“.

Při příjezdu od Prahy a Plzně odbočte na prvním kruhovém objezdu na Říčany, přejedete dálnici a po
dalších 200 metrech je druhý kruhový objezd, na který byste se dostali při sjezdu z dálnice od Brna.
Těsně za kruhovým objezdem je směrová cedule s vyznačenou odbočkou doprava „D1 EAST“. Po dalších 200 metrech odbočíte doprava na soukromou komunikaci označenou „ProLogis Park Prague D1
East“. Po 250 metrech je přes cestu závora, kterou Vám zvedne vrátný. Po levé straně jsou tři haly, k té
nejvzdálenější, hale číslo 7, se odbočuje zhruba 550 metrů za závorou doleva, okolo opuštěné vrátnice
opět doleva, jakoby do protisměru. Areál společnosti Cargologix, s.r.o je přímo pod cedulí „Hala 7“ a je
označen logem Cargologix. Vstupem jsou prosklené vstupní dveře, vedle vrat označených písmenem
C. Ty jsou hned jsou vedle vrat číslo 20.
Při příjezdu laskavě zazvoňte na zvonek „Cargologix sklad“, případně zvonek „Cargologix office“. Zodpovědnými pracovníky jsou pan Jan Šprysl, telefony 323 607 571 a 724 213 817, a paní Kateřina Šilha-

vá, stejná pevná linka a mobil 774 123 931. Poté, co Vám vyhledají a předají příslušné doklady, Vám
pracovníci skladu vydají již připravené zboží. Sklad je otevřen Po-Pá od 8.00 do 16.00. Výdej v pozdějších hodinách či v sobotu je ve velmi omezené míře též možný, v každém případě je nutno jej domluvit
předem. Dodacím listem se prokážete při odjezdu na vrátnici areálu.
Adresa:
		
		
		

Cargologix, s.r.o.
ProLogis Park Prague D1 East
Na Dlouhém 85, hala 7
251 63 Říčany – Jažlovice

GPS souřadnice: 49°58‘11“N, 14°37‘36“E
Link na mapy.cz: http://mapy.cz/s/86rG
Link na google.com: http://goo.gl/maps/yvV9h
V případě nejasností či totálního zbloudění můžete též volat Vojtěch Ort, 723 115 432.

Vjezd do areálu:

Celkový pohled na halu:

Pohled na vstup do skladu:

