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MLP Group przygotowuje nowy park logistyczny obok Łodzi
Deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych przygotowuje się do rozpoczęcia
budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź. Docelowo zespół obiektów w
Konstantynowie Łódzkim będzie liczyć 90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni
magazynowej.

MLP Group przygotowuje się do rozpoczęcia budowy nowego parku logistycznego MLP Łódź. Centrum
zlokalizowane będzie w Konstantynowie Łódzkim zaledwie 10 kilometrów na zachód od Łodzi.
Powstanie bezpośrednio przy planowanym odcinku drogi ekspresowej S14, który połączy autostradę
A2 z drogą ekspresową S8, tworząc jednocześnie zachodnią obwodnicę Łodzi. MLP Łódź będzie
docelowo oferował 90 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej, a całkowita powierzchnia
parku wyniesie 17 hektarów.

„Sytuacja w branży nowoczesnych powierzchni magazynowych jest bardzo dobra. Dlatego
przygotowujemy się do kolejnej dużej inwestycji, która pozwoli nam zaoferować najemcom atrakcyjne
obiekty w bardzo dobrej lokalizacji” – podkreślił Radosław T. Krochta, Dyrektor Generalny, Wiceprezes
Zarządu MLP Group S.A.
W skład parku logistycznego będą wchodzić budynki klasy A. Obiekty będą miały wysokość 10
metrów, a nośność posadzki sięgnie 6 ton.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej wchodzą cztery operacyjne parki
logistyczne zlokalizowane w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin.
W trakcie budowy jest piąty park MLP Teresin. W przygotowaniu są także kolejne inwestycje w
regionie Wielkopolski, Górnego i Dolnego Śląska oraz Polski Centralnej, w tym m.in. MLP Poznań
Zachód, MLP Poznań Południe, MLP Gliwice oraz MLP Wrocław. Uwzględniając te projekty docelowa
powierzchnia magazynowa MLP Group przekroczy 1 mln 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 czterech logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.

Więcej informacji także na www.mlp.pl
***
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