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Producent sprzętu sportowego nowym najemcą Gate One Business Park   
 
Warszawa, 25 kwietnia 2019 – Firma Johnson Health Tech podpisała umowę najmu ponad 1 500 mkw. 
w kompleksie magazynowo-biurowym Gate One Business Park w Warszawie. Negocjacje w imieniu 
właściciela obiektu prowadziła firma Panattoni Europe, natomiast najemcę reprezentowała Urszula 
Rasmussen z międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield. 
 
Johnson Health Tech jest jednym z czołowych producentów sprzętu fitness oraz najszybciej rozwijającą się 
marką fitness na świecie. Sprzęt Matrix wyróżnia innowacyjność, niepowtarzalny design oraz najwyższa 
jakość. Marka jest obecna na międzynarodowym rynku od 1975, posiada własne zakłady produkcyjne w 
Szanghaju i na Tajwanie oraz ośrodki badawczo-rozwojowe w Ameryce Północnej. Jest laureatem wielu 
międzynarodowych nagród i zwycięzcą dwóch prestiżowych nagród Taiwan Excellence Awards w kategorii 
innowacje. Polski oddział istnieje od 2013 roku, oferuje partnerom kompleksową obsługę od momentu 
planowania projektu, wsparcie podczas procesu zakupu, pomoc w finansowaniu i profesjonalny serwis 
posprzedażowy. 
 
Gate One Business Park to nowoczesne, funkcjonalnie zaprojektowane centrum logistyczne klasy A, oferujące 
moduły biurowe i magazynowe o całkowitej powierzchni wynoszącej 19 100 mkw., w tym 15 620 mkw. 
powierzchni magazynowej. Obiekt położony jest w odległości ok. 7 km od centrum Warszawy i 6 km od 
międzynarodowego lotniska im. F. Chopina, w pobliżu drogi krajowej nr 8 / trasy europejskiej E67 (Białystok-
Warszawa-Wrocław) oraz drogi krajowej nr 7 / trasy europejskiej E77 (Gdańsk-Warszawa-Kraków).  
 
Deweloper Panattoni Europe jest odpowiedzialny za komercjalizację i zarządzanie obiektami w ramach Gate 
One Business park. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 

Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji ich planów biznesowych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych 

firm doradczych na rynku nieruchomości oraz zatrudnia 48 tysięcy pracowników w ok. 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2017 

roku jej przychody wyniosły 6,9 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą zarządzanie nieruchomościami, 

obiektami i projektami, pośrednictwo w wynajmie powierzchni, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, wyceny i inne. Więcej informacji 

na stronie www.cushmanwakefield.pl oraz na Twitterze: @CushWakeCE  
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