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Importer i dystrybutor akcesoriów drogowych w MLP Pruszków II
Firma Drogowe sp. z o.o. wprowadziła się do parku logistycznego MLP Pruszków II,
wynajmując blisko 1,5 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. W transakcji
doradzała agencja Savills.

Firma Drogowe sp. z o.o. podpisała z MLP Group umowę najmu blisko 1,5 tys. m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II. Z tego około 1,4 tys. m2 stanowi
powierzchnia magazynowa, a pozostałe blisko 100 m 2 to część socjalno-biurowa. Zamówiona
powierzchnia została już przekazana najemcy. W transakcji doradzała agencja Savills.
Firma Drogowe specjalizuje się w imporcie i dystrybucji akcesoriów drogowych takich jak m.in.:
pachołki, łańcuchy, stojaki, słupki, bariery itp. Wynajęta powierzchnia będzie wykorzystywana na
magazynowanie i składowanie produktów.
Centrum logistyczne MLP Pruszków II położone jest w okolicach Warszawy, w gminie Brwinów, w
odległości 5 km od Pruszkowa. Park zajmuje łącznie 72 hektarów i docelowo ma obejmować 285 000
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.
Grupa prowadzi obecnie osiem operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP
Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin, MLP Teresin, MLP Wrocław, MLP Czeladź oraz
MLP Gliwice. Na podstawie umowy deweloperskiej Grupa jest odpowiedzialna także za komercjalizację
parku logistycznego MLP Bieruń, który został sprzedany w 2015 roku. Ponadto, Grupa posiada działki i
umowy rezerwacyjne na zakup nowych gruntów pod planowane parki logistyczne. Powoduje to, że w
skład aktualnego i potencjalnego portfela zarządzanych nieruchomości przez MLP Group wchodzi
łącznie trzynaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.

Więcej informacji także na www.mlp.pl
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