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Producent komponentów i części dla 
przemysłu motoryzacyjnego
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Kolejna fabryka dla norweskiego koncernu 
wybudowana przez Panattoni Europe 

Kongsberg Automotive to norweski holding, działający w branży mo-
toryzacyjnej od ponad 50 lat. Produkuje się tu m.in. maty grzewcze, 
systemy wentylowania foteli samochodowych, regulacji podparcia 
lędźwiowego, a także masażu, które są montowane w większości po-
jazdów na świecie, takich marek jak: Volvo, BMW, Daimler, Jaguar, 
Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, Citroen, 
Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati czy Bentley. W zakładzie w Brześciu 
produkowane są głównie komponenty takie jak maty grzewcze, sys-
temy wentylacji oraz masażu.

Zakład pod Włocławkiem powstał w Brzeskiej Strefie Gospodarczej 
w Pikutkowie w gminie Brześć Kujawski. Obiekt zbudowany został 
na 6 hektarach działki w rejonie węzła autostrady A-1 Włocławek 
Zachód. Zatrudnienie znalazło tu ponad 1 000 osób, a wśród nich 
wykwalifikowana kadra techniczna, w tym absolwenci włocławskiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

Obiekt produkcyjno-magazynowy

19 300 m2 

Brześć Kujawski

1

Budynek 1

Powierzchnia produkcyjno-magazynowa: 16 000 m² 
Powierzchnia socjalno-biurowa: 3 300 m²
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KONGSBERG
AUTOMOTIVE

Manufacturer of parts and components 
for the automotive industry
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Another factory for the Norwegian corpora-
tion delivered by Panattoni Europe

Kongsberg Automotive is a Norwegian holding company, active in the 
automotive sector for more than 50 years. Its product range includes 
seat heating and ventilation systems, adjustable lumbar support as 
well seat massage systems, which are fitted into the majority of ve-
hicles in the world, notably such brands as: Volvo, BMW, Daimler, 
Jaguar, Land Rover, Volkswagen, Audi, Porche, Ferrari, GM, Renault, 
Citroen, Peugeot, FIAT, Toyota, Maserati and Bentley. The plant in 
Brześć focuses on making such components as heating mats, venti-
lation and massage systems.

Based near Włocławek, the plant sits within the Brześć Economic 
Zone in Pikutkowo, Brześć Kujawski commune. The facility was built 
on a 6-hectare site near the Włocławek Zachód junction on the A1 
motorway. It has given jobs to more than 1,000 people, some of them 
qualified technical personnel, including graduates from the State Vo-
cational College in Włocławek.

Manufacturing and warehouse facility

19,300 sqm 

Brześć Kujawski
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Building 1

Warehouse and production space: 16,000 sqm 
Office and staff space: 3,300 sqm
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