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Panattoni Europe začala v České Lípě stavět pro Bombardier halu  
na svařování vagónů 

 
Tisková zpráva, 8. února 2016 

 
Průmyslový developer Panattoni Europe zahájil v českolipském areálu společnosti 
Bombardier Transportation Czech Republic výstavbu nové haly o velikosti 4 200 m2. Budova 
bude sloužit ke svařování podskupin a vozových skříní železničních vagónů. Jde o klasický 
projekt „na klíč“, v němž developer staví přesně podle představy klienta a do jeho 
vlastnictví. 
 
„Panattoni Europe se liší od jiných developerů tím, že staví průmyslové nemovitosti také na klíč 

a do vlastnictví. Výhodou tohoto přístupu je, že maximálně vychází vstříc specifickým 

požadavkům klienta, který díky tomu může zvolit nejlepší lokaci a formu investice a mimo jiné i 

ušetřit na investičních a provozních nákladech,“ sdělil generální ředitel Panattoni Europe pro 
ČR a Slovensko Pavel Sovička. 
 

Společnost Bombardier Transportation Czech Republic se na developera Panattoni Europe 
obrátila v návaznosti na úspěšnou spolupráci v Polsku, kde již výstavba momentálně vrcholí. 
Hala o velikosti 20 000 m2 roste nedaleko Vratislavi od loňského srpna. 
 

Stavební práce v českolipském areálu společnosti začaly již na konci loňského roku a měly by 
být ukončeny letos v květnu. Společnost Bombardier Transportation Czech Republic je 
součástí sítě výrobních závodů, které se nacházejí ve více než 60 zemích světa. V ČR vyrábí 
svařované komponenty pro regionální a příměstské vlaky. 
 
Developerská společnost Panatoni Europe se dlouhodobě specializuje právě na projekty typu 
BTS („built-to-suit“), které spočívají ve výstavbě „na klíč“ přímo do vlastnictví klienta. 
V minulosti již v ČR tímto způsobem vybudovala průmyslové budovy například pro GM 
Electronic, HP Tronic, Simoldes Plasticos, Steelcase či Johnson Controls. 
 
Panattoni Europe se v České republice momentálně zabývá přípravou nových projektů. 
Nedaleko pražského letiště u obce Pavlov otevřel Panattoni Park Prague Airport II a začal 
v něm budovat logistickou halu pro prvního klienta, společnost DSV. Developer zároveň 
otevírá Panattoni D5 Hořovice Park a prvního nájemce pro něj bude mít v červnu letošního 
roku. Velmi slibně se rozvíjí také Panattoni Park Cheb, kde bude letos dokončena výstavba pro 
výrobce automobilových komponent BWI Group a logistickou společnost DHL.  
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Představení spole čnosti Panattoni Europe 
Panattoni Europe je developer průmyslových ploch. Od zahájení činnosti ve střední a východní Evropě 

v roce 2005 společnost dokončila 36 projektů o celkové rozloze 3,1 milionu m². Nabízí průmyslové, 

skladové a kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (build-to-suit – BTS), které přesně 

odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. Jako správce zařízení nabízí Panattoni Europe komplexní 

administrativní a provozní služby: 24hodinové zabezpečení, zajištění údržby, výkonnost technického 

vybavení a také profesionální vzhled parků. Mezi klienty Panattoni Europe patří velké mezinárodní 

společnosti jako: Amazon, Avon, Bertelsmann, CAT Logistics, CEVA, Coca - Cola, Coty Cosmetics, 

Dachser, DSV, Flextronics, Gefco, HM, Intermarche, Leroy Merlin, Raben, ND Logistics, Orsay, Sauer 

Danfoss, Schenker nebo Wincanton. Více na www.panattoni.cz. 

 

Představení spole čnosti Bombardier Transportation 
Bombardier Transportation je globální lídr v kolejové technologii a v rámci tohoto průmyslového 

odvětví nabízí nejširší portfolio. Pokrývá celé spektrum železničních řešení, od vlaků po podsystémy a 

signalizace. Společnost rovněž poskytuje kompletní dopravní systémy, technologie e-mobility a servisní 

služby. Jako inovátor Bombardier Transportation neustále posunuje hranice udržitelné mobility. 

Poskytuje integrovaná řešení, která jsou výhodná pro provozovatele i cestující a mají dobrý vliv na 

životní prostředí. Společnost Bombardier Transportation sídlí v Berlíně, dohromady zaměstnává kolem 

37 700 lidí a její produkty a služby se využívají ve více než 60 zemích světa. 

 

Kontakt pro novináře: 
PhDr. Petr Dušek, Talk, p.dusek@talkpr.cz, +420 725 727 037

 


