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Polbrass z nową halą produkcyjną w Bielsku-Białej 
  
Warszawa (6 października 2020 r.) – Firma Polbrass wprowadziła się do nowej hali produkcyjnej o 
metrażu prawie 2800 mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w Panattoni Park Bielsko-Biała 
III. Najemcę reprezentowała firma doradcza Cresa Polska. 
 
Polbrass Sp. z o.o. to rodzimy producent wyrobów z miedzi, mosiądzu i brązu. Firma od 2003 roku 
zaopatruje w taśmy, folie, rury, pręty i inne wyroby z metali kolorowych przedsiębiorstwa na terenie Europy 
Środkowej. Decyzja o przeniesieniu się z dotychczasowej siedziby podyktowana była rozwojem 
przedsiębiorstwa i jego zwiększonymi potrzebami w zakresie dostępu do nowoczesnej infrastruktury. 
Rozważane były lokalizacje w Bielsku-Białej i okolicach. Nowa siedziba Polbrass zajmuje 2500 mkw. 
powierzchni produkcyjnej i magazynowej i 270 mkw. powierzchni biurowo-socjalnej. 
 
Panattoni Park Bielsko-Biała III to już trzeci obiekt Panattoni położony na terenie Bielska-Białej, w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi S52. Park jest aktualnie rozbudowywany o drugi budynek, o powierzchni 
użytkowej 68 500 mkw. Obiekt pełni głównie funkcję produkcyjno-magazynową, jest także wyposażony w 
powierzchnie biurowo-socjalne dla najemców. 
 
- Firma Polbrass poszukiwała optymalnej powierzchni, która pozwoli jej na poszerzenie linii produkcyjnych. 
Zaprezentowaliśmy klientowi nieruchomości magazynowo-przemysłowe na terenie Bielska-Białej i w 
najbliżej okolicy. Lokalizacja położona w mieście okazała się bardziej przyjazna nie tylko dla pracowników 
firmy, ale i kontrahentów – mówi Miłosz Borkowski, Starszy doradca w dziale powierzchni przemysłowych 
i magazynowych firmy Cresa Polska.  
 
 
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. 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 Niemczech, Wielkiej Brytanii, Czechach i Słowacji, Holandii oraz 
Hiszpanii i Portugalii. Do tej pory spółka zrealizowała w Europie projekty o łącznej powierzchni przekraczającej 10 milionów m kw. W 
ramach Panattoni działa struktura, dedykowana projektom dopasowanym do indywidualnych potrzeb najemców, typu build-to-suit. 
Wśród kluczowych klientów są takie firmy jak Amazon, DB Schenker, DHL, Fedex, DPD, XPO, Coca Cola, Weber, Whirlpool, Bosch, 
Volkswagen, H&M. www.panattonieurope.com  
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