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WDP bouwt 60.000 m² warehouse voor Pirelli in 
Slatina (RO) 

WDP bouwt een nieuw warehouse van ruim 60.000 m² voor autobandenproducent Pirelli te 

Slatina in Roemenië ter uitbreiding van de bestaande productiesite van Pirelli. WDP voorziet 

een investeringsbedrag van circa 40 miljoen euro voor deze realisatie.  

 

 

PIRELLI BREIDT ZIJN LOCATIE TE SLATINA UIT 

De bestaande productiesite van Pirelli, specialist in productie van autobanden, te Slatina (RO) 

wordt door WDP uitgebreid met een state-of-the-art nieuwbouwmagazijn van circa 62.000 m². 

Dit project kadert in de verdere uitbouw van de grootste en belangrijkste productiesite van het 

in Italië genoteerde Pirelli. Het nieuwbouwmagazijn wordt immers ontwikkeld direct naast en in 

rechtstreekse verbinding met de 

bestaande productiehal. De investeringen 

van de afgelopen jaren door Pirelli hebben 

de activiteiten op deze locatie 

opgedreven, waardoor uitbreiding 

noodzakelijk werd. Zo zal de inbound en 

uitbound logistiek worden ondergebracht 

in het nieuwe gedeelte en is daar ook 

ruimte voorzien voor productie-

activiteiten. 

De Pirelli-site te Slatina is gelegen ten 

westen van Boekarest, langs de 

autosnelweg Craiova-Pitesti. 

Na realisatie – voorzien in de loop van het derde kwartaal van 2020 – zal Pirelli het nieuwe 

logistieke gebouw huren voor een periode van vijftien jaar vast. WDP gaat uit van een 

investeringsbudget van circa 40 miljoen euro op basis van een marktconform rendement. 

 

QUOTE 

Jeroen Biermans, General Manager van WDP in Roemenië: “De realisatie van dit 

nieuwbouwmagazijn zorgt voor een optimalisatie van de belangrijkste productiesite van Pirelli 

en bestendigt de toekomst van deze locatie”.  
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MEER INFORMATIE                           

WDP Comm. VA   Joost Uwents         Mickael Van den Hauwe 

Blakebergen 15   CEO          CFO 

1861 Wolvertem 

België       

www.wdp.eu   M +32 (0) 476 88 99 26        M +32 (0) 473 93 74 91 

investorrelations@wdp.eu joost.uwents@wdp.eu        mickael.vandenhauwe@wdp.eu 

___ 

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft circa 4,5 

miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke 

gebouwen is verdeeld over ruim 200 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in 

België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Roemenië. Meer info over WDP kan u vinden op 

www.wdp.eu.  

___ 

WDP Comm. VA – BE-REIT (Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht) 

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel) 

 

 

https://www.wdp.eu/
https://www.linkedin.com/company/wdp/
https://www.flickr.com/photos/wdp_warehouses/
https://www.facebook.com/WDPwarehouses/
https://twitter.com/wdp_eu
https://www.youtube.com/channel/UChYKtv-qwZIJ7zDbcUrwXFA

