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MLP Group startuje z budową trzeciego centrum dla MAKRO Polska
MLP Group przekazało teren pod budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego dla MAKRO
Polska, które powstanie na terenie parku logistycznego MLP Czeladź. Zakończenie
budowy i przekazanie gotowych magazynów planowane jest na czerwiec 2018 r.

MLP Group rozpoczyna budowę trzeciego centrum dystrybucyjnego dedykowanego dla MAKRO Polska.
Teren pod budowę obiektu został właśnie przekazany firmie budowlanej. Nowy obiekt o łącznej
powierzchni 8,6 tys. mkw. powstanie na terenie parku logistycznego MLP Czeladź. Zakończenie
budowy i przekazanie gotowego obiektu planowane jest w czerwcu 2018 r. Usługi generalnego
wykonawstwa zostały powierzone firmie Mirbud.
MLP Group wybudowało już dwa centra dystrybucyjne dla MAKRO Polska. Pierwsze powstało na
terenie parku logistycznego MLP Pruszków II i liczy 10,1 tys. mkw., a drugie na terenie MLP Wrocław
i ma powierzchnię 8,6 tys. mkw. To oznacza, że MLP Group w ramach realizacji kompleksowej umowy
dostarczy sieci MAKRO Polska łącznie 27,3 tys. mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych.
Obiekty są wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, w tym system chłodnictwa
oparty na technologii C02, zapewniające m.in. niskie zużycie energii oraz wysoki poziom ochrony
środowiska naturalnego.
MLP Czeladź to nowoczesne centrum logistyczne, które po ukończeniu oferowało będzie 5 budynków
klasy A o łącznej powierzchni 74,2 tys. m2 powierzchni magazynowo - produkcyjnych. MLP Czeladź
jest parkiem szczególnie atrakcyjnym dla klientów ze względu na doskonałą lokalizację w pobliżu
głównych dróg. Park znajduje się w pobliżu węzła łączącego autostradę A4 z drogą ekspresową S1, 15
km od portu lotniczego w Katowicach, 11 km od centrum miasta, w sąsiedztwie drogi ekspresowej S86
z Łodzi do Tych.

***
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 szesnaście operacyjnych parków logistycznych zlokalizowanych w Europie.
Więcej informacji także na www.mlp.pl
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