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Teka Polska przedłuża umowę najmu powierzchni w MLP Pruszków I
Producent kuchennych urządzeń do zabudowy przedłużył umowę dotyczącą najmu 2,9
tys. mkw. powierzchni komercyjnej w parku logistycznym MLP Pruszków I, należącym do
MLP Group. Firma TEKA Polska współpracuje z MLP Group od 2002 roku.

Firma TEKA Polska Sp. z o.o. podpisała umowę z MLP Group dotyczącą przedłużenia najmu 2,9 tys.
mkw. powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków I. W ramach tej powierzchni 2,5 tys. mkw.
spółka wykorzystuje na cele magazynowe, a pozostałe 0,4 tys. mkw. na biura i pomieszczenia
socjalne. Firma TEKA Polska współpracuje z MLP Group od 2002 roku.
Teka jest europejską grupą przemysłową specjalizującą się w produkcji kuchennych urządzeń do
zabudowy, produktów łazienkowych oraz pojemników przemysłowych. Obecnie posiada 25 fabryk na
trzech kontynentach, co pozwala sprzedawać produkty w ponad 110 krajach i dotrzeć do ponad 100
milionów konsumentów na całym świecie. Teka posiada istotne centra dystrybucyjne w Europie, Azji i
Ameryce.

„Przedłużenie umowy najmu to efekt wieloletniej współpracy. Wysoki poziom obsługi, standardy
magazynowe oraz atrakcyjna lokalizacja parku dopasowane do naszych oczekiwań, to tylko kilka
czynników, które wpłynęły na decyzję pozostania w MLP Pruszków I. Dokonując wyboru przed laty nie
zawiedliśmy się, dlatego mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę” – powiedział Pan Andrzej
Szymański, dyrektor generalny Teka Polska.
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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