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Lider branży oświetleniowej w Panattoni Park Sosnowiec II 
 
Warszawa, 13 lutego 2020 r. – Firma Wojnarowscy, właściciel marki Spectrum LED, wynajęła ponad 3850 
mkw. powierzchni magazynowo-biurowej w Panattoni Park Sosnowiec II. Najemcę reprezentowała firma 
doradcza Cresa Polska. 
 
Spółka Wojnarowscy to lider branży oświetleniowej w Polsce. Współpracuje z producentami z całego 
świata. Od wielu lat tworzy markę energooszczędnych systemów oświetleniowych Spectrum LED. Ważnym 
przedsięwzięciem jest także projekt edukacyjny Akademia Spectrum LED.  
 
Firma Wojnarowscy zatrudnia 120 pracowników. Śląski magazyn zajmie 3720 mkw. powierzchni 
magazynowej i 150 mkw. biurowej. Firma dysponuje także zakładem produkcyjno-projektowo-
laboratoryjnym z showroomem o łącznej powierzchni 1000 mkw., który mieści się w Katowicach. 
 
Panattoni Park Sosnowiec II to projekt składający się z dwóch budynków magazynowych o łącznej 
powierzchni 80 000 mkw. Park zaopatrzony jest w obszerne place manewrowe, wygodne parkingi oraz 
liczne bramy wjazdowe. Firma Wojnarowscy wprowadzi się do nowej powierzchni w trzecim kwartale 
bieżącego roku.  
 
 
 
Cresa jest największą na świecie firmą doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych świadczącą usługi agencyjne wyłącznie na 
rzecz najemców i specjalizującą się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie nieruchomości. Prowadzi działalność w 
ponad 80 biurach na całym świecie. Cresa Polska oferuje obiektywne i niezależne usługi doradcze na rynku nieruchomości 
komercyjnych. Firma zapewnia kompleksowe usługi agencyjne w zakresie reprezentacji najemców pozbawione ryzyka konfliktu 
interesów, jak również obsługi transakcji na rynkach kapitałowych, badań rynku i doradztwa, wycen nieruchomości, projektowania 
i zarządzania projektami oraz workplace strategy. Siedziba firmy Cresa Polska mieści się w Warszawie. Biura regionalne znajdują się 
we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie. Więcej informacji na www.cresa.pl  
 
Panattoni jest europejską filią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych 

na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i w Europie. Na Starym Kontynencie Panattoni obecne 

jest od 2005 roku. Oprócz Polski swoje przedstawicielstwa ma w Wielkiej Brytanii, Czechach, Słowacji, Luksemburgu, 

Niemczech,  Holandii i teraz Hiszpanii. Do tej pory spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 9,6 

milionów mkw. W ramach Panattoni działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, 

typu build-to-suit. Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, Arvato Services Polska, Coty Cosmetics, DSV, H&M, 

Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros czy Tesco.  Więcej: www.panattonieurope.com 
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