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Maan wynajął kolejne 2,2 tys. mkw. w MLP Pruszków I
Producent i dystrybutor okapów kuchennych wynajął kolejne 2,2 tys. mkw. powierzchni
magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków I. Będzie korzystał łącznie z około 6,4
tys. mkw. w obiektach na terenie tego parku należącego w całości do MLP Group.

Firma Maan Sp. z o.o. podpisała z MLP Group nową umowę dotyczącą najmu kolejnych 2,2 tys. mkw.
powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I z przeznaczeniem na cele magazynowe. Producent i
dystrybutor okapów kuchennych dołączył do grona klientów MLP Group w połowie 2013 r. wynajmując
wówczas około 3,2 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej w tym samym parku logistycznym.
Po niespełna roku zdecydował się powiększyć powierzchnię o 1 tys. mkw. Uwzględniając najnowszą
umowę Maan będzie korzystał łącznie z około 6,4 tys. mkw. powierzchni magazynowo-produkcyjnej i
biurowo-socjalnej.
Firma Maan posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji okapów kuchennych. Produkty na rynku
polskim dostępne są w najbardziej znanych sieciach handlowych i sklepie internetowym. Okapy Maan
znane są również w wielu krajach Europy Zachodniej i Wschodniej.

„Naszym celem jest elastyczna współpraca z naszymi najemcami, czego efektem jest m.in.
systematyczne dopasowywanie wielkości wynajmowanej powierzchni do aktualnych potrzeb klienta.
Pozwala to inwestorowi optymalizować ponoszone koszty, a nam zapewnia możliwość rozwoju parków
logistycznych i efektywne zarządzanie posiadanymi powierzchniami” – podkreślił Radosław T. Krochta,
Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu MLP Group S.A.
MLP Pruszków I to pierwszy park stworzony przez MLP Group. Docelowa powierzchnia magazynowo produkcyjna wynosi 167 tys. mkw., znajdujących się na terenie 43 hektarów. W ciągu kilkunastu lat
funkcjonowania park ten stał się małym miasteczkiem z własną infrastrukturą wewnętrzną. Centrum
posiada około 50 klientów, którzy wynajmują powierzchnie od 200 do 18 tys. mkw.

***

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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