Logística Refrigerada renova contracte amb Parc Logístic i Logistainer s’incorpora a la
llista de clients amb el lloguer d’una nova nau

ZELERIS AMPLIA SUPERFÍCIE AL PARC LOGÍSTIC DE LA ZONA FRANCA
Barcelona, 25 de juliol del 2012— Parc Logístic de la Zona Franca (PLZF) i Zeleris,
principal proveïdor logístic del Grupo Telefónica a Espanya, han arribat a una acord per
al trasllat i ampliació de la superfície que aquesta empresa —instal∙lada al Parc Logístic
des de l’any 2000— té llogada actualment al PLZF. Zeleris passarà a ocupar els mòduls
1 i 2 de la nau B3, amb una superfície de 5.582 metres quadrats. Firma especialitzada
en la prestació de serveis de transport nacional i internacional per a particulars i
empreses, Zeleris va gestionar el 2011 prop de vuit milions d’expedicions i va preparar
6,5 milions de comandes.
Una altra companyia que ha renovat la seva confiança en el PLZF és Logística
Refrigerada, empresa especialitzada en el transport de mercaderies conservades en
fred i en atmosfera controlada. Present al PLZF des del 2002, Logística Refrigerada
prolongarà l’actual contracte de lloguer, de 2.031 metres quadrats, fins el 2013.
Així mateix, PLZF i Logistainer han signat un acord pel lloguer d’una superfície de 2.031
metres quadrats al mòdul 6 de la nau D42. Aquesta empresa, de recent creació i
dedicada a la logística de contenidors, se centra en el sector del paper i té com a
principals destins l’Àsia, l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica.
Parc Logístic de la Zona Franca, societat participada pel Consorci de la Zona Franca i
Saba Parcs Logístics, compta amb 130.000 metres quadrats de naus logístiques
d’última generació dividides en 9 edificis i 35.000 metres quadrats d’oficines
representatives dividides en tres edificis que són les seus corporatives del Consorci de
la Zona Franca, Abertis Infraestructures i Saba Infraestructures.
Ocupa una superfície total de 41 hectàrees a la Zona Franca de Barcelona, a tocar de la
Ronda Litoral, i té en el seu entorn immediat la Fira i el Port de Barcelona, l’àrea
econòmica de L’Hospitalet, l’estació de tren de mercaderies de Can Tunis, les rondes
de Barcelona i un ràpid accés a l’aeroport d’ El Prat. El projecte Parc Logístic està
considerat un dels més rellevants de la Barcelona actual i l’any 2014 comptarà amb
una estació pròpia de la L9 del Metro.
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