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Rhenus Logistics ocupa més de 4.500 metres quadrats a la ZAL
Sevilla després de doblar la superfície llogada en aquest parc
• La multinacional del sector logístic trasllada d’aquesta manera a la ZAL Sevilla, parc
multimodal de la xarxa de Saba Parcs Logístics, totes les activitats desenvolupades a la
província de Sevilla.
Barcelona, 9 d’octubre del 2012
La companyia espanyola Rhenus Logistics, pertanyent al grup internacional Rhenus, ha inaugurat una
nova instal∙lació a la ZAL Sevilla de 2.270 metres quadrats. Aquest nou espai se suma al que la
mateixa companyia va posar en marxa el 2011 a la ZAL Sevilla, de 2.300 metres quadrats. Amb
aquesta operació, Rhenus Logistics ocupa una superfície total de 4.500 metres quadrats, destinats a
concentrar totes les activitats desenvolupades a la província de Sevilla.
La nova instal∙lació, que va entrar en funcionament el passat 1 d’octubre, compta amb un magatzem
de 2.200 metres quadrats, 11 molls i una àrea d’oficines de 270 metres quadrats. Rhenus Logistics
traslladarà a aquest espai les seves oficines centrals i el magatzem de trànsit, beneficiant‐se de la
gran operativitat de la nova plataforma i la presència del seu magatzem logístic, inaugurat el 2011.
La confiança dipositada per Rhenus Logistics a la ZAL Sevilla, parc multimodal de la xarxa de Saba
Parcs Logístics, respon al progressiu creixement de l’empresa a la província de Sevilla en els últims
anys i a la necessitat de donar resposta a les necessitats dels seus clients. Present a Andalusia des de
fa dècades, Rhenus compta amb instal∙lacions a Jaén i Màlaga, a banda de la seva plataforma a la ZAL
Sevilla.
Sobre Rhenus Logistics
El Grup Rhenus se situa, amb una xifra de vendes d’ aproximadament 3.000 milions d’euros, entre les
empreses logístiques líders en el mercat europeu. Rhenus compta amb 18.000 treballadors repartits
en 290 localitzacions. Les àrees de negoci Contract Logistics, Freight Logistics, Port Logistics i Public
Transport representen la gestió de complexes cadenes de subministrament i innovadors sistemes de
valor afegit.
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Sobre la ZAL Sevilla i Saba Parcs Logístics
La ZAL Sevilla, que forma part de la xarxa de parcs de Saba Parcs Logístics, és el centre logístic de
referència a Andalusia. Amb una superfície bruta de 54 hectàrees, compta amb connexions
ferroviària i fluvial, convertint‐lo en un parc multimodal.
Saba Parcs Logístics, divisió de logística de Saba Infraestructures, és una companyia de referència en
la gestió d’aparcaments, des del 1966, i en la de parcs logístics, des del 1999. El Grup opera a sis
països : Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra .La superfície dels parcs logístics de Saba Parcs
Logístics és d’ aproximadament 700 hectàrees, amb una superfície edificable de prop de tres milions
de metres quadrats. Avui dia, Saba Parcs Logístics compta amb un milió de metres quadrats
construïts i 128.000 metres quadrats de serveis associats a la logística. Present en tres països,
Espanya, Portugal i França, Saba Parcs Logístics gestiona una xarxa de parcs a Madrid, Barcelona,
Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse.
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