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Nieten Serwis Celny w MLP Pruszków I
Firma spedycyjna świadcząca również usługi celne i magazynowe wynajęła blisko 1,1 tys.
mkw. powierzchni w parku MLP Pruszków I, należącym do MLP Group.

Firma Nieten Serwis Celny podpisała umowę z MLP Group dotyczącą najmu blisko 1,1 tys. mkw.
powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. W ramach tej powierzchni około 1 tys. mkw.
spółka wykorzystuje na cele magazynowe, a pozostałe 0,1 tys. mkw. na biura i pomieszczenia
socjalne.
Nieten Serwis Celny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. jest polską częścią grupy Nieten
Internationale Spedition, która ma ponad 85 letnią tradycję działalności spedycyjnej. Oferuje
kompleksową obsługę celną za pośrednictwem własnych oddziałów oraz partnerów na terenie całej
Unii Europejskiej. Prowadzi spedycję samochodową, obsługę kontenerów morskich oraz usługi
magazynowe.
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 czterech logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I,
MLP Pruszków II, MLP Poznań oraz MLP Lublin. W przygotowaniu są kolejne parki.
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