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Logistic Park Tychy z najemcą na 10 lat 
 
Warszawa, 7 maja 2019 r. – W ramach nowej umowy firma Aweco Polska Appliance (w imieniu spółki 
matki SANHUA) wynajęła blisko 13 000 mkw. dodatkowej powierzchni produkcyjnej i biurowej w parku 
logistycznym Logistic Park Tychy. Za negocjacje z najemcą w imieniu funduszu inwestycyjnego Deka 
Immobilien odpowiedzialna była międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield. 
 
Firma Aweco Polska Appliance od 2006 roku zajmuje się w Polsce produkcją systemów do urządzeń AGD, 
klimatyzacji oraz motoryzacji. Wśród jej klientów znajdują się takie marki jak Miele, BSH, Electrolux, Philips, 
Whirlpool, Lear, Tesla, Jaguar, BMW, VW, Volvo. W co drugim samochodzie, klimatyzatorze czy sprzęcie AGD 
na świecie znajdują się podzespoły wyprodukowane przez SANHUA (spółkę matkę AWECO Polska). 
Dodatkowa powierzchnia w parku Logistic Park Tychy będzie służyła firmie w rozwinięciu nowej linii biznesowej 
w sektorze motoryzacyjnym. Łącznie najemca w ramach parku magazynowego zajmie ponad 31 tys. mkw. 
 
Fundusz inwestycyjny Deka Immobilien inwestuje oraz zarządza obiektami w 25 krajach na pięciu 
kontynentach. W Polsce w portfolio firmy jest m.in. Logistic Park Tychy. Obiekt ten to nowoczesny park 
magazynowy o całkowitej powierzchni ponad 90 000 mkw. zlokalizowany u zbiegu krajowej trasy nr 44 oraz 
drogi nr 1. 

O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rzecz najemców i właścicieli 

nieruchomości komercyjnych. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości, zatrudnia 

ok. 51 tysięcy pracowników w 400 biurach i 70 krajach na całym świecie. W 2018 roku jej przychody wyniosły 8,2 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 można uzyskać na 

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