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Universal Express korzysta już z kolejnych 2 tys. mkw. w MLP Pruszków II
Niezależny polski dostawca międzynarodowych usług logistycznych i relokacyjnych
odebrał blisko 2 tys. mkw. powierzchni magazynowej w parku MLP Pruszków II.
Aktualnie Universal Express korzysta łącznie z blisko 11,7 tys. mkw.

Firma Universal Express Distribution Sp. z o.o. przejęła blisko 2 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni
magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Nowa powierzchnia została wyposażona w
nowoczesne oświetlenie EkoLight charakteryzujące się stosowaniem wydajnych źródeł światła oraz
zaawansowanym systemem sterowania. Zapewnia przede wszystkim znaczne zmniejszenie kosztów
energii elektrycznej, redukcję emisji dwutlenku węgla oraz wysoką wydajnością i długi czasem życia
żarówek.
Dotychczas firma Universal Express korzystała z obiektu liczącego blisko 10 tys. mkw., do którego
wprowadziła się w ubiegłym roku. Bardzo szybko zdecydowała się na powiększenie wynajmowanej
powierzchni. Teraz w parku MLP Pruszków II będzie miała łącznie do dyspozycji blisko 11,7 tys. mkw.
powierzchni magazynowej.

„Umowę dotyczącą powiększenia powierzchni magazynowej przeznaczonej dla Universal Express
podpisaliśmy w drugiej połowie ubiegłego roku. W ciągu sześciu miesięcy, zgodnie z ustalonym
terminem inwestycja została zrealizowana. To potwierdza, że bardzo szybko i elastycznie jesteśmy w
stanie reagować na rosnące potrzeby naszych najemców” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor
Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.

Centrum logistyczne MLP Pruszków II położone jest w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w
odległości 5 km od Pruszkowa. Park zajmuje łącznie 67 hektarów i docelowo ma obejmować 302 000
mkw. MLP Pruszków II posiada rozwinięte połączenia komunikacyjne zarówno z centrum Warszawy,
jak i z głównymi arteriami łączącymi stolicę z innymi miastami. Park położony jest między drogą
lokalną nr 760 a odcinkiem autostrady A2, 3 km od węzła komunikacyjnego zlokalizowanego w rejonie
Pruszkowa-Żbikowa. W jego pobliżu przebiegają linie kolejowe o charakterze międzynarodowym, które
umożliwiają doskonałe warunki logistyczne zarówno dla dystrybucji krajowej, jak i międzynarodowej.

***

MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje
MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych w Polsce. Grupa
działa na rynku w roli dewelopera, konsultanta i zarządcy nieruchomości, dostarczając wszechstronnych
rozwiązań w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowo-produkcyjnej wielu międzynarodowym i krajowym
przedsiębiorstwom produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług,
wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych oraz
stosowanie rozwiązania typu built-to-suit.
MLP Group jest obecnie właścicielem sześciu parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Tychy, MLP Poznań, MLP Bieruń oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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