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Petrykozy, Węzeł Pabianice Północ, przy S14   

Wymiary 20x6 m

Powierzchnia 120 m2

mapa Google           

ATUTY

• Bardzo duża powierzchnia nośnika

• Doskonałe położenie tuż przy drodze ekspresowej S14

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Brak innych nośników w okolicy

Dodatkowe informacje

Nośnik dwustronny
Położenie po prawej stronie S14 
w kierunku Łodzi

P-2 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-2

https://www.google.pl/maps/@51.6778999,19.3073375,16.5z


Jadwinin przy Amazon, wjazd do Pabianic od S8  

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze dojazdowej do Pabianic

• Sąsiedztwo drogi ekspresowej S8

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Brak innych nośników w okolicy

Dodatkowe informacje

Nośnik dwustronny
Położenie po prawej stronie drogi 
w kierunku Pabianic

P-3 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-3

https://goo.gl/maps/DcoXxtV2vVUDdKfAA


Chechło Drugie, wjazd do Pabianic od S14   

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze dojazdowej do Pabianic

• Sąsiedztwo drogi ekspresowej S14

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Duża powierzchnia nośnika

Dodatkowe informacje Nośnik dwustronny

P-4 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-4

https://goo.gl/maps/x6m3XmAJbgcvkrPw9


Petrykozy, węzeł Pabianice Północ, wjazd do Pabianic od S14  

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze dojazdowej do Pabianic

• Sąsiedztwo drogi ekspresowej S14

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Duża powierzchnia nośnika

Dodatkowe informacje Nośnik dwustronny

P-5 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-5

https://goo.gl/maps/3Fj2deytMkBV6juG6


Pabianice, ul. Rypułtowicka, rondo, wjazd do Pabianic od S14   

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze dojazdowej do Pabianic

• Sąsiedztwo drogi ekspresowej S14

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Duża powierzchnia nośnika

Dodatkowe informacje Nośnik dwustronny

P-6 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-6

https://goo.gl/maps/9fVaRbsDzYW2TLNp9


Łódź ul. Łaskowice, kierunek CH Port Łódź  

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze łączącej Retkinię z Portem Łódź 
i Pabianicami

• Sąsiedztwo budowanej drogi ekspresowej S14

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Duża powierzchnia nośnika

Dodatkowe informacje Nośnik dwustronny

P-7 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-7

https://goo.gl/maps/e87uUfqJWivGDgt8A


Ksawerów, wjazd do Pabianic ze strony CH Port Łódź

Wymiary 6x3 m

Powierzchnia 18 m2

mapa Google           

ATUTY

• Doskonałe położenie tuż przy drodze krajowej łączącej Łódź i Pabianice

• Sąsiedztwo C.H. Port Łódź

• Sąsiedztwo linii tramwajowej

• Bardzo duży ruch samochodowy

• Konstrukcja dwustronna - widoczność z obu kierunków 

• Duża powierzchnia nośnika

Dodatkowe informacje Nośnik dwustronny

P-8 

Wolnostojący nośnik reklamowy 

P-8

https://goo.gl/maps/XZcJ2LkEhkyhF6NS7

