


iHub to terminal kontenerowo-towarowy z kompleksową 
ofertą logistyczną w jednym miejscu. Posiadający roczną 
zdolności przeładunkową na poziomie 72.000 TEU i place 
pozwalające składować do 6000 TEU.

iHub świadczy usługi rozładunku i załadunku kontenerow 
ze składów całopociągowych, przeładunku towarow ( w tym  
skonteneryzowanych, ciężkich, gabarytowych), maga-
zynowania zrożnicowanej gamy towarow, spedycji krajowej  
i międzynarodowej oraz obsługi celnej.

iHub tworzy grupa firm Centrostal, która dysponuje infra- 
stru|kturą magazynowo-przeładunkowa o łącznej powierzchni 
hal 28.000 m2, zlokalizowaną w centrum Polski na nierucho-
mościach o łącznej powierzchni 120.000m2, na której funkcjo- 
nują dwie własne bocznice kolejowe.

iHub is a container and freight terminal that provides com-
prehensive logistic offer at the same location. The total stor-
age capacity at the container yard amounts up to 6.000TEU 
and annual handling capacity  is on the level of 72.000 TEU.

iHub renders container handling service for the block trains, 
freight transshipment (including containerized cargo, heavy, 
oversized cargo transshipment), warehousing of the wide 
range of commodities, domestic and international forwarding 
and customs services

iHub is a group of Centrostal companies which has a ware-
house and transshipment infrastructure with a total area of 
28,000 m2, located in the center of Poland on a property with 
a total area of 120,000 m2, with two own railway sidings,
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Terminal kontenerowo-towarowy umożliwia obsługę całopociągowych składów sformowanych z platform kontenerowych lub wagonów 
towarowych. Dla sześciogodzinnych okien przeładunkowych, dobowa przepustowość terminala wynosi cztery składy na dobę.

Przeładunki kontenerów prowadzone są na terenie terminala przy wykorzystaniu wózków kontenerowych (reach-stackerów). Przeła-
dunki towarów z wagonów są realizowane bezpośrednio na terenie hal magazynowych posiadających łącznie 120m torowisk  
załadowczo-rozładunkowych. Operacje logistyczne  prowadzone są przy użyciu sześciu suwnic natorowych o udźwigu od 8 do 25 t oraz 
wózki widłowe o udźwigu do 10 ton.

Terminal posiada: 
• własną bocznicą o łącznej długości użytecznej 1619m zlokalizowaną przy stacji Łódź Żabieniec
• reach stackery Kalmar.  Dwa o udźwigu 45t i jeden 15t,
• własne lokomotywy manewrowe umożliwiające manewry na bocznicy

Centrostal posiada drugą własną bocznicę o długości użytecznej torów 400 m, wyposażoną w rampę towarową zewnętrzną 
oraz  tor przeładunkowy w hali magazynowej gdzie przeładunki mogą być prowadzone z wykorzystaniem suwnicy natorowej  
o udźwigu 42 ton.

Terminal Kontenerowo Towarowy

Container and freight terminal
Container and freight terminal enables servicing of block train  formed from container platforms or freight wagons. For six-hour reloading 
slots, the terminal’s daily capacity is four trains per day.

Container transshipment is carried out at the terminal using reach stackers. Cargo reloading is carried out directly in the warehouse halls 
at loading and unloading rail tracks of total length amounting 120m. Commodity logistic operations are carried out using six overhead 
cranes with a lifting capacity of 8 up to 25 tons and forklifts with a lifting capacity of up to 10 tons.

Terminal has:
• own siding  of 1619m usable track length located at the Lodz Zabieniec cargo rail station
• Kalmar reach stacker. Two of a lifting capacity 45t and one 15t,
• own shunting locomotives to make maneuvers at the siding

Centrostal has a second own siding with a usable track length of 400m, equipped with an external  ramp and a reloading rail track in the 
warehouse hall where handling operations can be carried out using a overhead crane with a lifting capacity of 42 ton.



Składowanie, naprawy, serwis, obsługa informatyczna

Storage, Maintenance & Repair, IT Support

Depot kontenerowy oferuje kompleksowe usługi składowania i serwisowania kontenerów. 
• Powierzchnia składowisk umożliwia na złożenie kontenerów w ilości 6000 TEU, 
• Maksymalna roczna możliwość przeładunkowa osiąga wartość 72 000 TEU

Dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem załadowczo-wyładowczym typu reachstacker, zarówno do kontenerów pustych jak i pełnych.

Depot kontenerowy jest wyposażony system informatyczny umożlwiający klientom monitorowanie on-line stanu składowanych konte- 
nerów jak również przesyłanie drogą elektroniczną dyspozycji dotyczących zdeponowanych kontenerów. 

Depot kontenerowy uzupełnia swoją ofertę o usługi konserwacyjno-naprawcze uszkodzonych kontenerów oraz czyszczenia kontenerów. 

GODZINY PRACY: aktualne dane zawsze na www.ihub.pl

Depot kontenerowy

Container Depot

Container depot  offers complex  services of storage maintenance and repair provided by Centrostal Łódź in Łódź at ul. Brukowa 24.
• Container yard  allows for storage of up to 6,000 TEU
• The maximum annual transshipment capacity is 72,000 TEU.
• We provide services with regard to 10’ 20’ 30’ 40’ 45’ HC, DV containers.
• We are equipped with a specialized reach stacker type equipment for loading and unloading, both for empty and full containers.

The container depot has a modern IT system enabling customers to monitor the condition of stored containers on-line, as well as to send 
electronic instructions concerning the deposited containers.
Depot can also provide maintenance and repair services for damaged containers and cleaning.

WORKING HOURS: always up-to-date on www.ihub.pl



Samochodowa, Kolejowa, Morska, Lotnicza

by Car, by Rail, by Sea, by Air

Centrostal jest licencjonowanym pośrednikiem w zakresie przewozów rzeczy.

Centrostal gwarantuje swoim klientom solidną realizację usług spedycyjnych. Do Państwa dyspozycji pozostaje grupa specjalistów, którzy 
służą pomocą na każdym etapie realizacji zlecenia. W połączeniu z własną infrastrukturą magazynowo - przeładunkową dysponujemy 
możliwością realizacji kompleksowej obsługi łańcucha dostaw, w szczególności przesyłek skonteneryzowanych (FCL i LCL), jak również 
samochodowych (FTL i LTL)

Zajmujemy się organizacją transportu samochodowego krajowego oraz międzynarodowego na terenie Europy. W przypadku ładunków 
skonteneryzowanych oferujemy kompleksową ofertę multimodalną na szlakach morskich i kolejowych w tym na trasie Chiny-Europa, 
zarówno w imporcie jak i w eksporcie. Naszym klientom oferujemy konsultacje na każdym etapie procesu spedycyjnego. Zapewniamy 
doradztwo w zakresie organizacji transportu w eksporcie i imporcie, 

Centrostal pracuje w oparciu o Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS 2010) i mających zastosowanie regulacji europejskich.

Spedycja

Forwarding

Centrostal  is a certified forwarding agent of goods. 

Centrostal guarantees its clients efficient provision of forwarding services. At every stage of order implementation, our clients are  
supported by a group of experts. By using our own warehouse and handling infrastructure, we are able to provide comprehensive 
services for the supply chain, in particular for container freight (FCL and LCL) shipments, as well as truck (FTL and LTL) shipments.

We organize domestic and international road transport in Europe. In case of container loads, we offer comprehensive multimodal trans-
shipment services on sea and railway routes, including the China-Europe route, both for import and export. We offer our customers con-
sultations at every stage of the forwarding process. We provide consulting services on the organization of transport in export and import.

Centrostal provides services under Polish General Forwarding Rules (OPWS 2010) and applicable  European regulations.



Magazyny gabarytowe, paletowe, celne

of Oversized, Palletized and Customs Goods

Centrostal oferuje magazynowanie towarów dla różnego rodzaju branż. Proponujemy krótko i długoterminowe kontrakty magazynowe 
łącząc je z kompleksową ofertą przeładunkową i dystrybucyjną. Bezpieczeństwo deponowanych towarów zapewniają systemy mo- 
nitoringu i fizyczna ochrona obiektu. Dodatkowe gwarancje stanowią polisy ubezpieczenia majątkowego i  odpowiedzialności cywilnej 
przeładowcy. 
Uzupełnieniem usług składowania są usługi:
• kompletacji  • konfekcjonowania  •  paletyzacji i przepakowywania • etykietowania

Dzięki zróżnicowanym przestrzeniom magazynowym możemy zaoferować składowanie zarówno towarów spaletyzowanych, towarów  
w „big bagach”, towarów hutniczych w tym kręgów stalowych jak również maszyn i urządzeń. Posiadane urządzenia transportowe 
umożliwiają prace przeładunkowe z obiektami logistycznymi o masach do 42 ton.
Nasze magazyny cechuje wysoki stopień bezpieczeństwa, a proces magazynowania koordynuje wykwalifikowany personel wg indywidu- 
alnych potrzeb klientów,
Centrostal oferuje dla towarów w imporcie usługę czasowego składowania  umożliwiającą zawieszenie należności celnych i podatkowych 
przez okres do 90 dni,
Centrostal posiada wydzielone przestrzenie magazynowe do prowadzenia kontroli fitosanitarnych.

Magazynowanie

Warehousing

Centrostal offers warehousing of goods for various industries. We offer short and long-term warehouse contracts, combining them with 
a comprehensive handling, transshipment and distribution offer. The security of the deposited goods is ensured by monitoring systems 
and physical protection of the facility. Property and general liability insurance policies for the transhipper constitute additional guarantee.
Warehousing is complemented with the following services:
• completion • confectioning • palletizing and repackaging • labelling

Thanks to diversified warehouse spaces, we can offer storage of palletized goods, big bags, metallurgical goods, including steel coils, as 
well as machines and equipment. Our transport equipment enables handling of logistics objects weighing up to 42 tons.
Our warehouses are characterized by a high level of security and the storage process is coordinated by qualified personnel in accordance 
with individual customer needs.
Centrostal offers a temporary storage service for imported goods, allowing customs and tax duties to be suspended for up to 90 days.
Centrostal has separated storage spaces for phytosanitary inspections.



Multimodalne, specjalistyczne, paletowe

of Multimodal, Specialized and Palletized Cargo

Centrostal oferuje szerokie spektrum usług przeładunkowych z wykorzystaniem różnorodnej infrastruktury technicznej i bocznic kole-
jowych. Oferujemy zarówno najprostsze usługi cross-dock jak również przeładunki  ciężkie i gabarytowe, wyrobów hutniczych, maszyn  
i urządzeń, skrzyń itp. Specjalizujemy się w  przeładunkach naczepa-kontener, kontener-naczepa. Wykwalifikowana kadra, z wieloletnim 
doświadczeniem stanowi gwarancję właściwego sztauowania towarów w jednostkach kontenerowych. Naszym klientom zapewniamy 
balansowanie ładunków wykonywane z zastosowaniem nowoczesnego oprogramowania. 

Podejmujemy się zadań od wymagających klientów.

Centrostal umożliwia klientom skorzystanie z kompleksowej usługi przeładunku i dystrybucji  towarów dostarczanych transportem kole-
jowym. Posiadana infrastruktura magazynowa pozwala na prowadzenie rozładunków na terenie hal magazynowych i bezpośrednie 
składowanie w obszarze regałów magazynować

Przeładunki

Handling

Centrostal offers a wide range of transshipping and handling services with the use of various technical infrastructure and railway sidings. 
We offer both the simplest cross-dock services and transshipment of heavy and oversized cargo, metallurgical products, machines 
and equipment, crates, etc. We specialize in handling cargo between semi-trailer and container or vice versa. Our staff has appropriate 
qualifications and many years of experience, which guarantees proper stowage of goods in container units. We provide our customers 
with load balancing performed with the use of modern software.

We undertake tasks even the most demanding clients.

Centrostal provides to its clients a comprehensive service of transshipping, handling and distribution of goods delivered by rail transport. 
Our warehouse infrastructure allows for unloading at the warehouse halls and for direct storage in the area of the storage racks



Eksport, Import, Magazyn czasowego składowania. 

Export, Import, Temporary Storage Warehouse

Centrostal dla zapewnienia kompleksowej oferty logistycznej uruchomił agencję celną, oferującą obsługę celną przesyłek w eksporcie i imporcie. 

Naszym klientom oferujemy:
• zgłoszenia celne w eksporcie, imporcie, tranzycie;
• dokonanie adnotacji w deklaracji eksportowej – dot. zmiany środka transportu;
• organizacja przeładunków pod dozorem celnym;
• reprezentacja Klienta za pośrednictwem agencji celnej przed Urzędem Celnym;
• obecność pracowników agencji celnej podczas rewizji celnej;
• wystawianie i legalizacja świadectw pochodzenia;
• wypełnianie dokumentów SMGS, CIM

Centrostal posiada magazyn celny oferujący składowane towarów neutralnych pod dozorem celnym w magazynie czasowego składowa-
nia; Pozwolenie na prowadzenie Magazynu Czasowego Składowania – wydane przez  Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. 
Magazyn czasowego składowania do magazynowania środków spożywczych trwałych w opakowaniach zbiorczych.

Agencja celna

Customs Agency

Centrostal in order to ensure a comprehensive logistics offer, providing  customs services for export and import shipments. 

Our offer includes:
• customs declarations in export, import, transit;
• making an annotation in the export declaration - regarding a change of means of transport;
• organization of transshipments under customs supervision;
• Customer representation through a customs agency before the Customs Office;
• presence of customs agency employees during the customs search;
• issuing and legalizing certificates of origin;
• completing SMGS, CIM documents

Centrostal owns a customs warehouse offering storage of neutral goods under customs supervision in a temporary storage warehouse; 
Permit to operate a Temporary Storage Warehouse - issued by the Head of the Customs and Tax Office Lodz. We offer Temporary storage 
warehouse for storing durable foodstuffs in collective packaging.



Centrostal  oferuje usługi logistyczne dedykowane dla wyrobów stalowych  w swoim centrum serwisowo-logistycznym będącego częścią 
iHub.

Centrum serwisowe posiada nowoczesną, ogrzewaną halę magazynowo-produkcyjną o pow. 3000m2, budynek administracyjny  
oraz budynek dyspozytorni wraz z 60 t wagą samochodową. Na terenie kompleksu znajduje się parking dla samochodów ciężarowych 
oraz własna bocznica kolejowa pozwalająca na prowadzenie wyładunku z wagonów bezpośrednio na hali magazynowej. 

Centrum świadczy usługi przeładunku i  składowania wyrobów stalowych w szczególności kręgów stalowych. Maksymalna zdolność 
magazynowania kręgów w hali wynosi 8000 ton, a maksymalna masa przeładowanego kręgu wynosi 40 ton. 

Centrum  posiada linię do cięcia kręgów stalowych.

Stalowe centrum logistyczno 
serwisowe

Steel center for logistics 
and processing
Centrostal offers logistics services dedicated to steel products in its logistics  and processing center , being a part of iHub.

Service center is facilitated in heated warehouse and production hall with an area of 3000m2, administrative building and dispatch 
building with 60 tons of car weight. The complex has a parking lot for trucks and its own railway siding allowing unloading goods from 
wagons directly in the warehouse hall.

Service center provides handling and storage of steel products, in particular steel rings. The maximum coil storage capacity in the hall 
is 8000 tons and the maximum weight of the reloaded coil is 40 tons.

Service center has a line for cutting steel coils.
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• 2 bocznice kolejowe, 
• 3 reach stackery,
• 2 lokomotywy
• Zdolność przeładunkowa: 4 pociągi na dobę 

• Łączna powierzchnia nieruchomości 120.000m2

• Łączna powierzchnia hal 28.000 m2

• Łączna powierzchnia placów składowych 50.000 m2,
• Magazyny celne i fitosanitarne

• Place kontenerowe o pojemności 6000 TEU,
• Zdolność przeładunkowe 72.000 TEU
• System informatyczny EDI,
• Serwis i naprawy kontenerów 
• Inspekcje kontenerów chłodni

• Doświadczeni spedytorzy z wieloletnim stażem,
• Współpraca z uznanymi i rzetelnymi przewoźnikami,
• Przygotowanie indywidualnych projektów logistycznych
•  Mówimy po polsku, angielsku, rosyjsku, ukraińsku,  

hiszpańsku i niemiecku

• 2 railway sidings,
• 3 reach stackers,
• 2 locomotives
• Transshipment capacity: 4 trains per day

• The total area of the property is 120,000 m2

• The total area of the warehouses  is 28,000 m2

• The total area of storage yards 50,000 m2,
• Customs and phytosanitary warehouses

• Container yards with a capacity of 6000 TEU,
• 72,000 TEU transshipment capacity per year
• EDI information system,
• Refrigerated container inspections (PTI)

• Forwarders with many years of experience,
• Cooperation with recognized and reliable carriers,
• Preparation of individual logistics projects
•  We speak Polish, English, Russian, Ukrainian,  

Spanish and German
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•  Przeładowujemy między różnymi środkami transportu: wagon,  
naczepa, kontener,

•  Przeładowujemy paczki, palety, skrzynie, worki, big bagi, wyroby  
gabarytowe, wyroby długie, o dużych masach, maszyny, pojazdy

• Zabezpieczamy ładunki  w kontenerach do wysyłki 
•  Oferujemy kompletację, konfekcjonowanie, paletyzację,  

etykietowanie.

• Doświadczeniu agenci celni,
• Specjalizacja branżowa agentów celnych,
•  Kompleksowa obsługa celna i doradztwo  

w sprawach celnych
• Nowoczesne narzędzia informatyczne

• Magazyn 3000 m2

• Własna bocznica kolejowa przechodząca przez halę,
• Suwnica natorowa o udźwigu 42 ton,
• Możliwość rozładunku kręgów o masie 40 ton

•  We reload between different means of transport: wagons, 
semi-trailers, containers,

•  We reload parcels, pallets, crates, sacks, big bags, bulky 
goods, long goods, heavy goods, machines, vehicles

• We secure loads in shipping containers
• We offer picking, packaging, palletizing, labeling.

• Experienced customs agents,
• Industry specialization of customs agents,
•  Comprehensive customs service and consulting in cus-

toms matters
• Modern IT tools

• Warehouse 3000m2

• Own railway siding,
• Overhead crane with a lifting capacity of 42 tons,
• Unloading steel coils of 40 tons



Centrostal Łódź S.A. 
ul. Brukowa 24;  91-341 Łódź, www.ihub.com.pl   

Centrostal Logistics Sp. z o.o.
ul. Brukowa 24;  91-341 Łódź, www.centrostallogistics.pl  

Centrostal Serwis Sp. z o.o. 
ul. Pojezierska 97; 91-341 Łódź, www.centrostalserwis.pl  


