
Centrum Handlu Sztuki i Biznesu „Stary Browar” położone jest w samym sercu Poznania, u zbiegu 
ulic Kościuszki, Półwiejskiej, Ratajczaka i Ogrodowej. Obiekt stanowi galerię biurowo-handlową wraz 
z centrum kultury i sztuki. 
Na terenie inwestycji zlokalizowano liczne sklepy oraz punkty gastronomiczne i rozrywkowe. Pasaże 
handlowe i pomieszczenia biurowe sąsiadują z Dziedzińcem Sztuki, na którym organizowane są liczne 
wydarzenia kulturalne. 
Budynek Centrum Handlu Sztuki i Biznesu „Stary Browar” powstał na miejscu dawnego Browaru 
Huggera. Ze względu na niepowtarzalną architekturę, łączącą tradycyjne ceglane elewacje z nowo-
czesnymi detalami ze stali i szkła, a podłogi wewnątrz zostały wykonane jako kompozycja granitu, stali 
nierdzewnej i parkietu egzotycznego merbau. Wygląd parkietu został zaprojektowany przez architek-
tów Studia ADS + Sp. z o.o., a jego konstrukcja wraz z  technologią montażu i dopuszczalnymi obcią-
żeniami statycznymi został obliczony i zaprojektowany przez Czesława Bortnowskiego. Wykonania 
podjęli się pracownicy firmy „BORTNOWSKI” czyli zielonogórscy parkieciarze, wspomagani przez 
parkieciarzy szczecińskich z firmy „SEBA”.
 Obiekt sam w sobie jest bardzo reprezentacyjny i z tego względu Międzynarodowa Izba Centrów Han-
dlowych (ISSC) uznała Centrum „Stary Browar”  za najlepsze centrum handlowe na świecie w kategorii 
obiektów handlowych średniej wielkości. 
W sobotni wieczór 10 marca 2007 nowe skrzydło „Starego Browaru” zamieniło się w wielką salę ban-
kietową. W niedzielę od południa stanęło otworem przed tłumem klientów, których liczba tylko pierw-
szego dnia przekroczyła 70 tys. osób. W niedzielę od południa Stary Browar szturmowali poznaniacy. 
Przyszli całymi rodzinami. Niewielu z nich robiło zakupy. - Ludzie głównie zwiedzali.
 Atmosfera była festynowo-piknikowa, ale jeszcze w piątek wnętrze wyglądało jak na placu budowy. 
Wszyscy obawiali się czy parkiet, jako część główna posadzek, zostanie skończona na czas. Po trzech 
miesiącach i blisko ośmiuset godzinach pracy, na cztery godziny przed otwarciem zadanie to zostało 
zrealizowane. Obecnie, po 6-ciu miesiacach możecie Państwo ocenić podłogę drewnianą, narażoną 
na ekstremalne obciążenia, po której codziennie przemieszcza się ok. 30 tys. osób. Czy takie podłogi 
mogą być budowane z drewna? Jak widać dobrze zaprojektowana i znakomicie wykonana podłoga 
w „Starym Browarze” jest tego dowodem, wygląda ona tak samo jak w dniu zakończenia. Przy okazji 
zakupów podziwiajcie Państwo ten piękny kawałek „Podłogi Bortnowskiego”. 
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