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Norbert Dentressangle inaugura una nova plataforma a la
ZAL Sevilla
 En aquestes noves instal∙lacions de transport i distribució, Norbert Dentressangle duplica la
seva capacitat de molls i amplia la superfície fins els 4.000 metres quadrats. La ZAL Sevilla és
un parc multimodal que forma part de la xarxa de Saba Parcs Logístics.
Barcelona, 27 de setembre del 2012
Norbert Dentressangle, operador logístic amb presència mundial, especialitzat en serveis de logística,
transport terrestre i distribució de mercaderies paletitzades a nivell nacional i internacional, va
inaugurar el passat 15 de setembre una nova plataforma a Sevilla.
La nova instal∙lació es troba al mateix lloc que la nau anterior, la ZAL Sevilla, un parc multimodal que
forma part de la xarxa de Saba Parcs Logístics. Situat en la zona portuària, és una ubicació estratègica
dins de Sevilla capital, amb fàcil accés a la SE30.
En els últims quatre anys, el creixement en vendes de la delegació de Sevilla de Norbert
Dentressangle, ha estat de més del 50%. El canvi d’instal∙lacions permetrà ajustar‐se als volums
actuals d’activitat i tenir capacitat per a un major creixement, previst pels pròxims quatre anys.
D’aquesta manera, l’operador podrà seguir prosperant a bon ritme a Andalusia, on Norbert
Dentressangle hi està presente des de fa més de 15 anys, concretament a les províncies de Sevilla i
Còrdova.
La nova plataforma de distribució té una superfície de 4.000 metres quadrats, ampliables a 8.000
metres quadrats i 200 metres quadrats d’oficines. A cada façana s’hi han instal∙lat 10 molls de
càrrega i descàrrega per a tràilers i 10 per a vehicles de recollida i repartiment. En total, 20 molls
enfrontats per optimitzar al màxim les operacions de cross‐docking al magatzem, guanyant agilitat i
flexibilitat. A més, la nova plataforma compta amb dues rampes d’accés i està dotada de la tecnologia
més avançada: sistemes de ràdiofreqüència i sistema de gestió de magatzem (ULTIMA).

1 de 2

En aquest nou magatzem es duran a terme activitats de logística, distribució de mercaderies
paletitzades, agrupatge i càrrega completa, nacional i internacional. Des de Sevilla s’ofereix tota
l’àmplia gamma de serveis de transport de Norbert Dentressangle. Amb aquest fi, es disposa de 20
vehicles de recollida i repartiment, 12 llançadores de paleteria d’arribada i 10 de sortida, i una flota
d’agrupatge i càrrega completa, nacional i internacional.
Sobre Norbert Dentressangle, a la Península Ibèrica
Norbert Dentressangle és un dels principals operadors logístics a la Península Ibèrica. Està
especialitzat en transport (terrestre, marítim i aeri), distribució i logística, tan a nivell nacional com
internacional. Compta amb 1.555 empleats directes i una flota fixa de 1.600 vehicles i 1.300 remolcs.
Disposa de 71 delegacions i una superfície d’emmagatzematge de 333.000 metres quadrats.
Sobre Norbert Dentressangle
Norbert Dentressangle és un actor internacional del Transport, la Logística y el Freight Forwarding
amb una xifra de negoci anual de 3.600 milions d’euros. Norbert Dentressangle desenvolupa
solucions d’alt valor afegit en les seves tres activitats en els continents europeu, americà i asiàtic i
integra el desenvolupament sostenible en totes les seves activitats. Present en 23 països, compta
amb 33.000 empleats i obté el 55% dels seus ingressos fora de França.
Norbert Dentressangle cotitza als índex SBF 250 y CAC SMALL 90, està dirigit per François Bertreau.
Euronext París, categoria B. Codi GND – Isin FR0000052870
www.norbert‐dentressangle.com

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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