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Kolejne Centrum Logistyczne Palisander

Centrum Logistyczne Południe to kolejny oddział firmy, 
który w całości funkcjonuje w standardzie LOGISTYKA 4.0 
– transparentnej współpracy z klientem. Ma ma on możli-
wość wglądu on-line w całość procesu logistycznego, doty-
czącego wynajmowanego przez niego towaru od momentu 
załadunku aż po odbiory ilościowo-jakościowe po zwrocie 
z budowy. Przejrzysty system klasyfikacji towaru pozwa-
la na sprawdzenie sztuka po sztuce każdego zwracanego 
elementu, nie pozostawiając wątpliwości co do jego oceny 
i zachowując transparentność działań.
– Oddział Południe istnieje od 2010 roku i w tym czasie zdążyli-
śmy zbudować solidne portfolio realizacji z tego regionu, które 
powstały dzięki naszym systemom szalunkowym. To ogromnie 
budujące móc widzieć, jak twoja własna praca realnie wpływa 
na wzrost i rozwój firmy. Doceniam to, bo wiem, że nie każ-
dy ma taką możliwość. Coraz większy portfel stałych klien-
tów jest dowodem na ich uznanie dla tego, co robisz. Cieszę 
się, że przez te wszystkie lata mogłem czynnie uczestniczyć 
w budowaniu marki Palisander w południowej części kraju 
i jestem dumny oraz pełny uznania dla całej naszej załogi, wi-
dząc jak wiele udało się nam osiągnąć – mówi Mateusz Duda, 

30 września 2022 roku miało miejsce oficjalne otwarcie nowego Centrum logistycznego Południe 
w Siemianowicach Śląskich. licznie zgromadzeni goście mogli podziwiać nową siedzibę oddziału, tj. 
nowoczesną część biurową, halę napraw oraz plac składowy z systemem kamer monitorujących 
załadunki, rozładunki i odbiory ilościowo-jakościowe towaru.

dyrektor regionalny, członek zarządu Palisander Sp. z o.o., 
a przez wiele lat – dyrektor Oddziału Południe.
Otwarcie Centrum Logistycznego Południe to kolejny ka-
mień milowy w historii firmy, która w nadchodzącym roku bę-
dzie obchodziła 30-lecie swojego istnienia. To również nowe 
możliwości i zwiększenie wydajności całej firmy. Uzyskane 
dzięki nowym centrom logistycznym możliwości motywu-
ją do wytężonej pracy i dalszego rozwoju, a każda kolejna 
realizacja wybudowana na szalunkach Palisander, utwier-
dza w przekonaniu, że to co robimy, ma sens.


