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SZÓSTY AKADEMIK PREMIUM STUDENT DEPOT – NOWA JAKOŚĆ NA RYNKU
AKADEMIKÓW – OD WRZEŚNIA W GDAŃSKU
Komfortowo wyposażone pokoje, nowoczesne strefy wypoczynku i do cichej pracy,
przestrzeń gamingowa i siłownia – to wszystko czeka na studentów gdańskiego
akademika. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego zostanie otwarty
Premium Student Depot w Gdańsku – flagowa inwestycja lidera na rynku prywatnych
akademików w Polsce. Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu uczelni, plaży, sklepów,
restauracji i kina to bez wątpienia duży atut inwestycji.
- Premium Student Depot to zupełnie nowa jakość na rynku akademików w Polsce. Projekt
powstał w zgodzie z coraz bardziej popularnym, szczególnie wśród młodych ludzi, trendem
colivingu. Już od samego początku, na etapie wybierania lokalizacji, myśleliśmy o
potrzebach przyszłych mieszkańców. Planując mieszkania i przestrzenie wspólne mieliśmy
na uwadze wymagania współczesnego pokolenia studentów - w jaki sposób lubią spędzać
czas i jakie wartości są dla nich ważne. W efekcie powstał obiekt, który łączy wygodę i
prywatność własnego M z możliwością integracji z innymi mieszkańcami budynku, licznymi
opcjami spędzania wolnego czasu w nowocześnie zaprojektowanych przestrzeniach
wspólnych – mówi Jolanta Bubel, Prezes Student Depot.
Nowoczesna formuła colivingu
Szósty akademik Premium Student Depot już we wrześniu zaoferuje blisko 400 miejsc
studentom w Gdańsku w dogodnej lokalizacji w odległości spaceru od kluczowych uczelni,
m.in. Uniwersytetu Gdańskiego, zaledwie 2 km od plaży oraz w pobliżu Parku Nadmorskiego
im. Reagana, centrum handlowego, kina, licznych restauracji i sklepów. Na przyszłych
studentów czekają komfortowe, w pełni umeblowane mieszkania z prywatną łazienką i
dużym aneksem kuchennym. Do dyspozycji mieszkańców będą specjalnie zaprojektowane
wspólne przestrzenie, które pozwolą na integrację i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Studenci będą mieć dostęp do siłowni, strefy chill, sali cichej nauki, przestrzeni
coworkingowej, wspólnej kuchni i pralni, a nawet przestrzeni multimedialnej i gamingowej.
Wygodna przestrzeń do nauki, wypoczynku i integracji
Wymagania współczesnych studentów stale rosną – coraz częściej oczekują oni wysokiej
jakości przestrzeni, która zapewni im ciszę i spokój, kiedy tego potrzebują, a także
przestrzeni do rozrywki, która sprzyja integracji. Części wspólne akademika Premium
Student Depot są bardzo nowoczesne, znalazło się w nich dużo zieleni, ale również kolory i
kształty, które mają wzmacniać kreatywność. Jednocześnie przemyślane układy
pomieszczeń oraz jasna kolorystyka apartamentów sprawią, że można poczuć się tutaj jak w
domu.
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W budynku nie zabrakło również ekologicznych rozwiązań. Przy akademiku powstanie ogród
deszczowy, którego zadaniem będzie retencja wody opadowej, tworząc korzystny
mikroklimat w najbliższym otoczeniu.
Bezpieczeństwo to priorytet
Student Depot zadbało także o bezpieczeństwo przyszłych mieszkańców. Wszystkie części
wspólne obiektu są regularnie dezynfekowane, wymagane jest stosowanie się do zasad
inspektora sanitarnego, w budynku jest również całodobowa ochrona.
- Chcemy zadbać o bezpieczny rok akademicki. Nasze obiekty w Poznaniu, Warszawie,
Łodzi, Lublinie czy Wrocławiu już od kilku lat cieszą się dużym zaufaniem studentów i ich
rodziców. Również w tym roku mamy duże zainteresowanie miejscami w akademikach –
większość uczelni planuje bowiem zajęcia hybrydowe. Szczególnie dla osób
rozpoczynających studia ważne jest zintegrowanie się z innymi studentami, nawiązanie
nowych kontaktów i przyjaźni. Wierzymy, że okres studiów to najlepszy okres w życiu, a
mieszkanie w akademiku Premium Student Depot to wyjątkowa możliwość colivingu z innymi
studentami z najlepszych polskich uczelni, codzienny kontakt z osobami studiującymi różne
kierunki, a często też pochodzących z różnych krajów. Studenckie życie startuje tutaj! –
zaprasza Jolanta Bubel, Prezes Student Depot.
Najnowsza inwestycja Grupy Student Depot, która od lat zmienia oblicze domów studenckich
w Polsce, to 8-piętrowy obiekt zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Kołobrzeskiej z Aleją
Rzeczypospolitej w Gdańsku. Projekt przestrzeni wspólnych przygotowało studio architektury
wnętrz MIXD. Generalnym wykonawcą jest Mota-Engil Polska.
***
Student Depot
Student Depot to 2,5 tys. łóżek w sześciu domach studenckich w całym kraju. Do 2025
udostępnione zostanie kolejnych 7,5 tys. łóżek. Właścicielem firmy są podmioty powiązane z
Griffin Real Estate oraz Kajima Student Housing Limited, podmiotu zależnego od Kajima
Europe i stanowiącego część japońskiej Kajima Corporation.
O Griffin Real Estate
Griffin Real Estate (www.griffin-re.com) to największy prywatny, najbardziej dynamiczny oraz
innowacyjny inwestor typu private equity oraz firma zarządzająca aktywami specjalizująca
się w nieruchomościach w Europie Środkowo-Wschodniej. Firma jest prekursorem kilkunastu
nowych koncepcji i formatów wprowadzonych na rynek. Griffin Real Estate inwestuje oraz
zarządza swoimi platformami inwestycyjnymi zarówno w imieniu właścicieli, jak i
renomowanych inwestorów międzynarodowych oraz partnerów strategicznych. Wartość
aktywów brutto zarządzanych przez Griffin Real Estate w ramach dziesięciu platform
inwestycyjnych przekracza 5 miliardów euro, a łączny zainwestowany kapitał wynosi ponad 2
miliardy euro.
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