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Electrolux zadomowi się w MLP Wrocław
Producent i dystrybutor urządzeń gospodarstwa domowego wynajął około 14,6 tys. m2
nowoczesnej powierzchni w parku logistycznym MLP Wrocław. Przekazanie gotowego
obiektu firmie Electrolux planowane jest w marcu 2020 roku.

Firma Electrolux Poland podpisała umowę z MLP Group dotyczącą wynajęcia 14.580 m2 nowoczesnej
powierzchni magazynowej w MLP Wrocław. Przekazanie gotowego obiekt najemcy planowane jest w
marcu 2020 roku.
Electrolux jest wiodącym na świecie producentem urządzeń gospodarstwa domowego i urządzeń
profesjonalnych. W ofercie posiada m.in. chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, pralki, piekarniki oraz
drobne urządzenia AGD, m.in. odkurzacze.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia współpracy z najemcą, który korzysta już z naszych
innych powierzchni magazynowych. Centrum logistyczne MLP Wrocław jest doskonale zlokalizowane i
zapewnia szybki dostęp do zachodniej części naszego kraju” – powiedziała Agnieszka Góźdź, Dyrektor
Działu Sprzedaży w MLP Group S.A.
MLP Wrocław powstaje na działce o powierzchni 13 hektarów i będzie składał się z 5 hal
magazynowych o docelowej powierzchni 63 500 tys. m 2. Park logistyczny jest zlokalizowany w
dzielnicy Psie Pole w północno-wschodniej części Wrocławia, w odległości jedynie 14 km od centrum
miasta. Dużym ułatwieniem jest znajdująca się w pobliżu droga krajowa E67 oraz droga ekspresowa
S8 łącząca Wrocław z Warszawą.

***
MLP GROUP S.A. – najważniejsze informacje

MLP Group jest jednym z wiodących deweloperów powierzchni magazynowo-produkcyjnych. Grupa
działa na rynku polskim, niemieckim i rumuńskim 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.
Parki logistyczne MLP Group są bardzo wysoko oceniane przez najemców, czego potwierdzeniem jest
prestiżowa nagroda Eurobuild Awards 2018 przyznana centrum MLP Pruszków I w kategorii
„Warehouse of the Year”.
Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych
utrzymuje je w swoim portfelu. Doceniają to najemcy, którzy przez cały okres współpracują z tymi
samymi osobami odpowiadającymi za wysoką jakość świadczonych usług.
***
Więcej informacji także na www.mlpgroup.com
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