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MLP Group startuje z budową centrum dystrybucyjnego dla MAKRO
MLP Group rozpoczęło budowę centrum dystrybucyjnego dla sieci MAKRO Polska. Obiekt
o powierzchni ponad 10 tys. mkw., powstający w parku logistycznym MLP Pruszków II,
zostanie oddany do użytkowania w pierwszym kwartale 2017 r.
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MLP Group przekazało firmie budowlanej teren w parku logistycznym MLP Pruszków II, pod realizację
obiektu

magazynowego

dla

sieci

MAKRO

Polska.

Tym
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przygotowawcze. Funkcję generalnego wykonawcy powierzono firmie Bremer, która również
odpowiada za wykonanie projektu architektonicznego.
Docelowa powierzchnia budowanego magazynu wyniesie 10,1 tys. mkw. Zakończenie prac
budowlanych i udostępnienie magazynu najemcy planowane jest w pierwszym kwartale 2017 r. Obiekt
będzie wyposażony w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym system chłodnictwa
oparty na technologii C02, zapewniające m.in. niskie zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony
środowiska naturalnego.
MAKRO inwestuje w unikalne magazyny dostosowane do potrzeb sektora HoReCa w kluczowych
lokalizacjach Polski.
***

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 builtto-suit.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi siedem parków logistycznych
zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Wrocław,
MLP Gliwice oraz MLP Teresin. W planie jest również uruchomienie w tym roku projektów w Łodzi oraz
kolejnego na Górnym Śląsku.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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