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3PL centras, įsikūręs Panevėžyje, šiaurinėje Lietuvos dalyje, 
sparčiai augančiame pramonės rajone. 1962 yra šalia greitkelio 
E67 (Via Baltica), jungiančio Lietuvą su kaimyninėmis šalimis ir 
pritraukiančiu didelius transporto srautus į šią vietovę. Logistikos 
centro pastatas atitiks visus A + energijos vartojimo efektyvumo 
klasės reikalavimus. Projekto plėtrą sudaro trys etapai - 
atitinkamai 24 000 kv.m. + 16 000 kv.m. + 20 000 kv.m. VISI trys 
etapai bus pabaigti bei išnuomoti iki 2021 m. pabaigos.

3PL PASLAUGOS

SANDĖLIAVIMAS

I AUKŠTAS

II AUKŠTAS

Ilgalaikis / trumpalaikis
sandėliavimas, prekių

priėmimas, iškrovimas.

PREKIŲ
TVARKYMAS

Prekių tikrinimas, rūšiavimas,
svėrimas, ženklinimas,

pakavimas, atsargų kontrolė ir
valdymas, prekių užsakymų

komplektavimas, paruošimas
transportuoti. 

TRANSPORTAVIMAS

Efektyvus 
transportavimas

pagal užsakovo poreikius.

13 824 m²
Laisvas plotas

15 012 m²
Laisvas plotas

4 752 m²

3 564 m²

1 188 m²

4 752 m²10 386 m²

9 936 m² 3 888 m²

III - IV Ketv.

III Ketv. II Ketv.

II Ketv.Užimta

Užimta

II Ketv. pab.



PATALPŲ SAVYBĖS

OBJEKTO SAVYBĖS

BENDRAS PATALPŲ PLOTAS
Patalpų bendras plotas siekia 37 152 m2, iš kurių
18 576 m2. yra II-ame aukšte.

Pastatas dengtas “sandwich” tipo
sieninėmis plokštėmis

Nauja elektros instaliacija su LED
apšvietimu (300-500 lux) 

Naujas apšiltintas stogas

Hidraulinės rampos

Anti-dust flooring 

Sprinkler priešgaisrinė sistema

Mezanino stelažų sistema 

MOBILUS JUDĖJIMAS TARP AUKŠTŲ
Patalpose įrengtas krovininis liftas keliantis 2.5 
tonas ir konvejerinis
liftas su 6 palečių buferiu, turintis 60-80 palečių 
pralaidumą / val. 

SANDĖLIO PARAMETRAI
Sandėlio gylis – 72 m., sandėlio ilgis 252 m.

6x6  kolonų tinklas
Darbinis aukštis 5.9m

6x18  kolonų tinklas
Darbinis aukštis 6.8 – 8.3m

I AUKŠTAS II AUKŠTAS



Degalinė

Administracinė 
pastato dalis

Šiaurinis įvažiavimas 
į teritoriją

Vilkikų parkavimo
zona

Administracinio
pastato parkingas

Automobilių
parkingas

Laikino
sandėliavimo zona

Rekonstruojama Elektronikos 
g., Senamiesčio

g., J. Biliūno gatvių žiedinė 
sankryža

Vakarinis 
įvažiavimas į 

teritoriją

1km atstumu nuo E67 (Via 
Baltika) kelio.

Patogiu atstumu išsidėstę 
didieji Lietuvos / užsienio 
miestai ir jų orouostai.

www.1962.lt  |  info@1962.lt

STRATEGIC LOCATION
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Įsikūręs Panevėžio širdyje, 1962 su savimi nešasi ypatingą istoriją. Tai 
restauruotas pastatas už kurio slepiasi buvęs “Ekranas”, žinomas kaip 
didžiausias spalvotų kineskopų gamintojas Baltijos šalyse.

Būtent šio pastato palikimą atspindi 1962 - metus kada pradėjo veikti 
AB Ekranas gamykla.

ISTORIJA


