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Amb aquesta operació, aquest emplaçament assoleix una ocupació del 90%

Saba Parcs Logístics incorpora al Grupo Bimbo com a nou client al
seu parc de Coslada
• La companyia líder en el sector de la panificació lloga més de 5.379 metres quadrats a la
infraestructura logística de referència al centre de la Península.
Madrid, 23 de maig del 2013
Saba Parcs Logístics, la divisió de logística de Saba Infraestructures, ha signat recentment un
contracte amb la companyia Bimbo Iberia per al lloguer d’una superfície de 5.379 metres quadrats al
seu parc logístic de Coslada (Madrid). El contracte, per un període de tres anys, inclou l’arrendament
d’una nau destinada a emmagatzemament i distribució, així com un espai d’oficines, i suposa per
Saba la incorporació de la companyia líder mundial en el sector de la panificació. Amb l’obertura
d’aquest nou centre, Bimbo activa un pla estratègic amb l’objectiu de reconfigurar geogràficament el
seu model logístic a Espanya. Això els permetrà optimitzar la seva distribució, tant en capacitat com
en eficiència.
En els últims mesos, Saba ha signat diverses operacions al seu parc de Coslada amb companyies de
dimensió internacional. És el cas de la multinacional farmacèutica ALK-Abelló i de Sia Abrasives, que
pertany al Grup Bosch. Amb el tancament d’aquest últim contracte, aquesta infraestructura assoleix
una ocupació de més del 90%.
Situat en ple corredor de l’Henares, molt pròxim a l’aeroport de Barajas, el parc logístic de Coslada
compta amb una superfície total de 10,7 hectàrees, que es tradueixen en més de 62.000 metres
quadrats construïts de magatzems i oficines.
Saba Parcs Logístics, present a Espanya, Itàlia, Xile, Portugal, França i Andorra, gestiona una xarxa de
parcs a Madrid, Barcelona, Sevilla, Àlaba, Lisboa i Toulouse. El 2012, la companyia va signar 44
contractes amb nous clients, que representen 140.000 metres quadrats, i 51 contractes amb clients
ja establerts per ampliar superficie o durada. L’ocupació de la seva xarxa de parcs durant l’any 2012
es va situar en el 82% respecte del 78% de l’anterior exercici.
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