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Raben Logistics  Polska w Panattoni A2 Warsaw Park 
 
Warszawa, 28 sierpnia 2019 r. – Międzynarodowa firma doradcza Cushman & Wakefield reprezentowała 
firmę Raben Logistics Polska, świadczącą kompleksowe usługi logistyczne, w transakcji najmu 30 000 
mkw. powierzchni magazynowej w parku logistycznym Panattoni A2 Warsaw Park w Grodzisku 
Mazowieckim. 
 
Grupa Raben obecna jest na rynku od prawie 90 lat, w Polsce rozpoczęła działalność w 1991 roku. Posiada 
rozbudowaną sieć terminali w całym kraju oraz ponad 25-letnie doświadczenie na rynku usług logistycznych. 
Poszczególne oddziały Grupy zlokalizowane są w 12 krajach Europy, m.in. na terenie Czech, Estonii, Holandii, 
Niemiec, Rumunii, Ukrainy czy Włoch. 
 
- Firma Raben to bardzo świadomy najemca, który precyzyjnie określa swoje wymagania związane z 
projektem. Wyzwaniem w tej transakcji, było nie tylko zaproponowanie odpowiedniej lokalizacji, ale przede 
wszystkim gotowość dewelopera na wypracowanie odpowiedniego rozwiązania pod kątem specyfikacji 
technicznej budynku – powiedziała Joanna Sinkiewicz, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni 
Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.  
 
Panattoni A2 Warsaw Park zlokalizowany jest w bliskiej odległości od Warszawy, w sąsiedztwie węzła 
„Grodzisk Mazowiecki” oraz autostrady A2. Park zaoferuje prawie 102 500 mkw. powierzchni magazynowo-
biurowej klasy A. Magazyn dostosowany jest pod logistykę, z uwzględnieniem specyficznych wymogów 
technicznych spełniających potrzeby najemców różnych branż. 

 
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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