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Makita kolejnym najemcą w MLP Pruszków II
Dystrybutor silników elektrycznych oraz elektronarzędzi wynajął ponad 9,8 tys. mkw.
powierzchni magazynowej w MLP Pruszków II. Firma Makita wprowadzi się do parku
logistycznego, należącego do MLP Group, w połowie przyszłego roku.

Firma Makita podpisała umowę z MLP Group dotyczącą najmu ponad 9,8 tys. mkw. nowoczesnej
powierzchni w parku logistycznym MLP Pruszków II. Z tego 8,6 tys. mkw. będzie wykorzystywane na
cele magazynowe, a pozostałe 1,2 tys. mkw. na cele biurowe. Zgodnie z warunkami kontraktu obiekt
zostanie przekazany najemcy w połowie przyszłego roku i będzie pełnił funkcję lokalnego magazynu
wraz z częścią serwisową.

„Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami druga połowa tego roku jest dla nas wzmożonym okresem
w zakresie komercjalizacji obiektów. Umowa z Makitą jest kolejną transakcją zawartą w ostatnim
czasie przez MLP Group. Nasza strategia rozwoju koncentruje się na wzroście skali działania” –
podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.
Makita Sp. z o.o wchodzi w skład Makita Corporation specjalizującego się w sprzedaży oraz naprawie
silników elektrycznych oraz elektronarzędzi. Polska filia - MAKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku- Białej
rozpoczęła działalność w styczniu 1995 roku zapewniając dystrybucję na terenie całego kraju poprzez
rzetelnie dobraną sieć punktów dilerskich. Ponad 200 punktów serwisowych dba o stan techniczny
narzędzi. W sierpniu 2009 roku Makita Polska przeniosła się do nowo wybudowanej siedziby wraz z
nowoczesnym centrum logistycznym.
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 302 000
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 builtto-suit.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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