W jaki sposób
nas znaleźć?
KARL KNAUER POLAND Sp. z o.o.
ul. Wspólna 7
62-045 Pniewy
Polska

T +48 61 4455400
info@karlknauer.pl

www.karlknauer.pl

Samochodem z lotniska Poznań-Ławica.
Z lotniska skręć w prawo (kierujemy się na drogę krajową 92) jedź ul. Bukowską DW 307 kieruj się na południowy wschód
w stronę Złotowska. Wybierz prawy pas, aby wjechać na S11wjazdem, kierunek Piła. Jedź S11 ok. 7,5 km prosto.
Wybierz prawy pas i zjedź na zjeździe Poznań- Zachód na drogę Krajową 92 Tarnowo Podgórne - Pniewy.
Na rondzie Lecha Wałęsy zjedź trzecim zjazdem i dalej kieruj się drogą DK92 i jedź ok. 25 km prosto.
Trzymaj się prawej strony skręć w ul. Poznańską do miejscowości Pniewy, jedź 2,5 km prosto do skrzyżowania świetlnego.
Na światłach skręć w prawo w ulicę Pocztową (DW 187), jedź ok. 800 m prosto, następnie skręć w lewo w ul. Polną i tak
jedź 500 m prosto. Skręć w prawo w ul. Wspólną i jedź ok. 300 m na wprost będzie duże logo i wjazd do naszej firmy.
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Samochodem z granicy Świecko
Kieruj się na południe na DK 29, jedź ok 1 km prosto, wybierz prawy pas aby wjechać na A2 wjazdem, kierunek Poznań/
Warszawa. Jedź tą drogą ok 105 km i na węźle Nowy Tomyśl wybierz prawy pas aby kierować się na drogę krajową 92/
Pniewy. Wjedź na DW305 i na rondzie zjedź pierwszym zjazdem w ul Świebodzińską (DK92). Kontynuuj jazdę prosto, aż do
miejscowości Pniewy wzdłuż ul. Lwóweckiej. Na światłach jedź prosto w ulicę Pocztową (DW 187), jedź ok. 800 m prosto,
następnie skręć w lewo w ul. Polną i tak jedź 500 m prosto. Skręć w prawo w ul. Wspólną i jedź ok. 300 m na wprost będzie
duże logo i wjazd do naszej firmy.
Parking
Miejsca parkingowe dla naszych gości znajdują się bezpośrednio przed naszym głównym wejściem.

Odległość do lotniska
PL
Poznań – Ławica 48,5 km
Warszawa – Chopina 363 km
DE
Berlin – Tegel 243 km
Berlin – Brandenburg 212 km

Życzymy bezpiecznej podróży

