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MAKRO Polska wprowadza się do nowego centrum dystrybucji
w MLP Pruszków II
MLP Group przekazało sieci handlowej MAKRO Polska nowy obiekt magazynowy o
powierzchni 10,1 tys. mkw. zlokalizowany na terenie parku logistycznego MLP Pruszków
II. W realizacji są kolejne centra dystrybucji dla tego najemcy.

MLP Group przekazało sieci MAKRO Polska gotowy obiekt magazynowy zlokalizowany na terenie parku
logistycznego MLP Pruszków II. Jego powierzchnia wynosi 10,1 tys. mkw. Obiekt jest wyposażony w
najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym system chłodnictwa oparty na technologii C0 2,
zapewniające m.in. niskie zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego.
Magazyn w okolicy Pruszkowa został wybudowany dla sieci MAKRO Polska jako jeden z trzech nowych
centrów dystrybucji obsługujących klientów z sektora gastronomicznego.

„Zakończyliśmy realizację pierwszej inwestycji dla naszego nowego kluczowego klienta. W realizacji są
kolejne obiekty przeznaczonego dla tego najemcy. Zgodnie z dotychczasowymi porozumieniami
dostarczymy koncernowi MAKRO Polska łącznie około 27,3 tys. mkw.” -

powiedział Radosław T.

Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
MLP Group przygotowuje jeszcze dla sieci MAKRO Polska dwa obiekty magazynowe o łącznej
powierzchni około 17,2 tys. mkw. Pierwszy z nich powstaje na Górnym Śląsku w okolicy Czeladzi, a
jego powierzchnia wyniesie 8,6 tys. mkw. Drugi obiekt będzie zlokalizowany w pobliżu Wrocławia, a
jego powierzchnia wyniesie również 8,6 tys. mkw. Przekazanie gotowych magazynów planowane jest
w pierwszym półroczu tego roku.

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 260 000
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.
Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz MLP Gliwice. Na
podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację parku logistycznego MLP
Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada umowy rezerwacyjne na zakup nowych
gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w skład aktualnego i potencjalnego portfela
zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi łącznie jedenaście operacyjnych parków logistycznych
zlokalizowanych w Polsce.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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