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 Budova #1 v P roLogis Parku Błonie je teraz celá prenajatá – 

Varšava,  Poľ sko  –  31.  marca  2011  –  P roLogis  (NYSE:  PLD),  popredný  medzinárodný 
poskytovateľ  distribučných nehnuteľ ností, dnes oznámil podpísanie nájomnej zmluvy na 
17 200  metrov  štvorcových  skladovacích  priestorov  v  P roLogis  Parku  Błonie  so 
spoločnosťou  Rhenus  Contract  Logistics,  poskytovateľ om  komplexných  logist ických 
služieb  po  celej  Európe.  Túto  transakciu  sprostredkovala  realitná  agentúra  Colliers 
International. 

Spoločnosť Rhenus Contract Logistics si znovu vybrala ProLogis a prenajala si skladovacie priestory 
v ProLogis Parku Błonie umiestnenom 25 kilometrov západne od Varšavy pri ceste E30. Vďaka tejto 
transakcii  je  teraz  budova  #1  úplne  prenajatá.  V  súčasnosti  Rhenus  využíva  28 200  metrov 
štvorcových  skladovacích  priestorov  v  ProLogis  parkoch  v  mestách  Błonie,  Dąbrowa  Górnicza  a 
Poznań. 

„Rozvoj nášho podnikania nás povzbudil a na prenájom skladovacích priestorov sme si vybrali opäť 
ProLogis – tentokrát ProLogis Park Błonie,” uviedol Sławomir Kossakowsk i, člen predstavenstva 
spoločnosti  Rhenus  Contract  Logistics.  „Predovšetkým  oceňujeme  moderné  skladovacie 
priestory a tiež služby tej najvyššej kvality poskytované ProLogisom.” 

„Zaznamenali  sme zvýšený záujem o moderné  skladovacie priestory vo  Varšave a okolí,” povedal 
Bartosz Mierzw iak, market officer  spoločnosti  P roLogis v Poľ sku.  „ProLogis  je  ako  jeden z 
mála  poskytovateľov  distribučných  priestorov  v  Poľsku  schopný  ponúknuť  vhodné  skladovacie 
priestory na okamžité využitie, najmä v blízkosti hlavného mesta.” 

„Sme veľmi radi, že sme mohli opäť zastupovať spoločnosť Rhenus Contract Logistics pri rokovaní o 
prenájme  nových  skladovacích  priestorov,”  dodal  Tomasz  Kasperow icz,  partner  Industrial  & 
Logistics Department, Colliers  International.  „Chceli  by  sme poďakovať  klientovi,  spoločnosti 
Rhenus,  za  dôveru  pri  tejto  transakcii,  rovnako  aj  poskytovateľovi  priestorov,  ProLogisu,  za 
spoluprácu na tomto projekte a profesionálny prístup.” 

ProLogis  Park  Błonie  zahŕňa  osem  priemyselných  budov  s  celkovou  rozlohou  viac  ako  152 000 
metrov  štvorcových  skladovacích  priestorov.  Medzi  ďalších  zákazníkov  v  tomto  parku  patria 
spoločnosti:  arvato  services  (Bertelsmann Media),  DC,  Iron  Mountain,  MercedesBenz,  New  Idea 
Mebel, Optimum Distribution, Papyrus, PPG Deco, Tradis a Wincanton. 

Portfólio  ProLogisu  vo  Varšave  a  okolí  zahŕňa  deväť  distribučných  parkov  (39  budov)  s  celkovou 
rozlohou  približne  750 000  metrov  štvorcových  skladovacích  priestorov  v  týchto  strategických 
lokalitách: Varšava, Janki, Nadarzyn, Błonie, Teresin, Sochaczew.



O spoločnosti P roLogis 
ProLogis  je  popredný  medzinárodný  poskytovateľ  distribučných  nehnuteľností,  ktorý  vlastní  a  spravuje 
viac ako 40 miliónov štvorcových metrov priemyselných priestorov na trhoch v Severnej Amerike, Európe 
a Ázii. Spoločnosť prenajíma priemyselné priestory viac ako 3 800 zákazníkom. Medzi klientov spoločnosti 
patria  výrobcovia,  maloobchodníci,  dopravcovia  a  ostatné  spoločnosti  využívajúce  logistické  služby  vo 
veľkom meradle. Pre viac informácií o spoločnosti, navštívte: http://www.prologis.com 

Nasledujte P roLogis na Tw itteri: http://twitter.com/ProLogis 

O společnosti Rhenus Contract Logistics 
Rhenus  Contract  Logistics  S.A.  tvoří  část  mezinárodní  korporace  s  více  než  290  kancelářemi  a  16 000 
za,městnanci po celém světě, která poskytuje širokou  škálu  logistických služeb. Společnost působí na polském 
trhu  od  roku 1995 a má  regionální distribuční  centra v hlavních komerčních  zónách po  celém  Polsku: Gdańsk 
(severní  Polsko),  Poznań  (Velkopolsko  a  severovýchodní  Polsko),  Wrocław  (Dolní  Slezsko), Dąbrowa Górnicza 
(Horní  Slezsko  a  jihovýchodní  Polsko),  Teresin  poblíž  města  Sochaczew  (střední  a  východní  Polsko)  a  v 
dopravním centru v Łódźi (střední Polsko). 
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