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Silver Rock Investments

to spółka powstała w odpowiedzi na zmieniające się 

potrzeby społeczeństwa. Tworzymy innowacyjne projekty 

w sektorze nieruchomości komercyjnych, umiejętnie łącząc 

funkcjonalność, piękno i estetykę, z wiedzą technologiczną  

i trendami współczesnej architektury. Starannie przemyślana 

wizja i solidne podstawy biznesowe naszych przedsięwzięć, 

gwarantują klientom bezpieczeństwo i pewność inwestycji.

Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie oraz uznanie 

na rynku amerykańskim. Dzisiaj z dumą przedstawiamy 

Państwu innowacyjne rozwiązania w sektorze akademików

i budynków biurowych w Polsce.

Popyt na wiedzę oraz zamożność społeczeństwa 

stale rosną, co przekłada się na rosnącą liczbę 

studentów. W ciągu ostatnich lat Polska staje 

się także coraz atrakcyjniejszym miejscem dla 

studentów z całego świata. Wysoki poziom 

naukowy naszej kadry przy relatywnie niskich 

kosztach utrzymania sprawia, że nasze uczelnie 

wybierane są coraz chętniej przez studentów  

z Indii, Chin, a także krajów Bliskiego Wschodu. 

Gwarantuje to stały popyt na usługi nowoczesnych 

obiektów noclegowych takich jak Collegia.

Prywatne kampusy akademickie to sprawdzone 

modele biznesowe u naszych zachodnich part-

nerów. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii prawie 

40% studenckiej bazy noclegowej stanowią aka-

demiki zarządzane przez prywatnych inwestorów. 

Sprawdzony know-how w zakresie zarządzania 

nieruchomościami, poprzedzony badaniem rynku 

sprawia, że inwestycje tego typu od lat cieszą się 

zainteresowaniem, stanowiąc bezpieczną lokatę 

kapitału.

Dlaczego rynek 
prywatnych 
akademików
ma duży potencjał? 

Inwestor
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Pierwszy prywatny kampus akademicki powstanie 

w Gdańsku przy ulicy Sobieskiego 13, zaledwie kilka 

minut piechotą od Politechniki Gdańskiej. Składać 

się będzie z dwóch pięciopiętrowych budynków, 

pomiędzy którymi znajdzie się ogólnodostępna 

sala z punktami gastronomicznymi. Zamieszkać  

w nim będzie mogło prawie 500 studentów. 
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Politechnika
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WRZESZCZ CENTRUM

Galeria
Bałtycka

CH. Manhattan

Stary Maneż

Całość została zaprojektowana z uwzględnieniem 

nowoczesnych rozwiązań architektonicznych 

technologicznych, jak i potrzeb typowych dla  

docelowej grupy użytkowników. Przestronne 

apartamenty, wysoka jakość wykończenia i pry-

watne Mikro Campusy to tylko niektóre z atutów 

tej inwestycji. W obiekcie znajdować się będą tak-

że pokoje do wspólnej pracy, pokoje rekreacyjne, 

sala eventowa, sala fitness i miejsca parkingowe. 

Obsługa odbywać się będzie z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnych, które przejmą część funkcji ad-

ministracyjnych. Wysoki standard ochrony zapewni 

wszystkim mieszkańcom kampusu komfort i bez-

pieczeństwo.  

około 

480
pokoi

pokoje 

1-2
osobowe

126
miejsc

parkingowych

Starannie wybrane 
lokalizacje:
SOBIESKIEGO 13

Pomieszczenie typu Smart Studio
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Przy ulicy Zwycięstwa 10, w jednym z najbardziej 

rozpoznawalnych miejsc w Gdańsku, w bliskim  

sąsiedztwie Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego, powstanie kolejny  

kompleks Collegia. Składać się będzie z akademika 

oraz budynku biurowego. 

Akademik został zaprojektowany z uwzględnie-

niem nowoczesnych rozwiązań architektonicznych   

technologicznych, jak i potrzeb typowych dla  

docelowej grupy użytkowników. 21-metrowe, 

przestronne apartamenty, wysoka jakość wykoń-

czenia to tylko niektóre z atutów tej inwestycji.  

W obiekcie znajdować się będą także pokoje 

do wspólnej pracy, pokoje rekreacyjne, sala fitness  

i miejsca parkingowe. Obsługa odbywać się będzie  

z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, które 

przejmą część funkcji administracyjnych. Wysoki 

standard ochrony zapewni wszystkim mieszkań-

com kampusu komfort i bezpieczeństwo. 

Starannie wybrane 
lokalizacje:
ALEJA ZWYCIĘSTWA 10

Budynek biurowy Collegia swoją nazwą nawią-

zywać będzie do charakteru lokalizacji. Atrakcyjne 

położenie, przy jednej z głównych arterii komu-

nikacyjnych, to niewątpliwy atut tego obiektu.  

Do użytku oddanych zostanie ponad 4000 m2  

i ponad 80 miejsc parkingowych. Nowoczesne 

przestrzenie przyciągać będą unikalnym klimatem, 

a całość obsługiwana będzie z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnych i innowacyjnych rozwiązań 

z zakresu facility management. 

około 

250
pokoi

pokoje 

1-2
osobowe

80
miejsc

parkingowych

Inwestycja przy ul. Sobieskiego 13
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Mariana Smoluchowskiego

Traugutta

Politechnika Gdańska

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

SKM Politechnika

WRZESZCZ

GDAŃSK GŁÓWNY
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Zajrzyj
do środka

Recepcja

Wejście

Korytarz

Siłownia
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Collegia to pierwszy w Polsce projekt zakładający 

stworzenie marki w sektorze kampusów akademic-

kich. Naszą misją jest dostarczenie nowoczesnej 

przestrzeni noclegowej, zapewniającej komfort, 

bezpieczeństwo i szereg udogodnień wszystkim 

swoim użytkownikom. Projekt Collegia docelowo 

zakłada stworzenie sieci akademików w najwięk-

szych ośrodkach studenckich w Polsce. 

Dlaczego studenci
wybiorą akademik
Collegia?

Pierwsza w Polsce 
marka akademików

Tworząc projekt Collegia, starannie uwzględniliśmy 

wiek, potrzeby i zwyczaje przyszłych mieszkańców 

obiektu. Nasz akademik ma w sobie wszystko co 

potrzebne, by stworzyć unikalny klimat przyjaznego 

kampusu i stać się preferowanym miejscem 

zamieszkania trójmiejskich studentów.

Bliskość uczelni, dogodna lokalizacja w ramach 

miasta sprawią, że nowy obiekt szybko zapełni się 

lokatorami. Baza gastronomiczna, strefa fitness, 

strefa nauki i relaksu oraz atrakcyjny standard 

wykończenia to kolejne z atutów obiektu. Całości 

dopełni korzystny stosunek ceny do jakości. 

Te wszystkie walory sprawią, że Collegia będzie 

chętnie wybierana zarówno przez studentów  

z Polski, jak i z zagranicy. 
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Gwarantowa stopa 
zwrotu 

Zdejmujemy z Ciebie wszystkie zobowiązania, a pewność 

inwestycji gwarantowana jest umową. Nie musisz martwić  

się o to, czy znajdą się chętni na pokoje, ani o obsługę  

techniczną czy administracyjną akademika. Kompleksowo 

zajmujemy się całością projektu - zarządzamy obiektem, 

dbamy o wynajem i utrzymanie przestrzeni. 

Sprawdzony model biznesowy pozwala nam  

zaoferować bardzo korzystne warunki współpracy. 

Ta oferta jest możliwa dzięki naszemu wieloletniemu 

doświadczeniu i wiedzy w zakresie budowania oraz 

zarządzania nieruchomościami. Dzięki temu możesz 

spać spokojnie, a Twoja inwestycja pracuje na ciebie 

przez cały rok.

Jednocześnie, przez cały okres gwarantujemy Ci zwrot 

na poziomie aż 6%, a każdą wypracowaną nadwyżką 

dzielimy się 50/50.

Inwestycja przy ul. Sobieskiego 13
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SOPOT

PRUSZCZ
GDAŃSKI

STOGI

GDYNIA

WRZESZCZ
DOLNY

PORT LOTNICZY
GDAŃSK

WRZESZCZ
GÓRNY

NOWY PORT

ANIOŁKI

ŚRÓDMIEŚCIE

LOKALIZACJE 
NASZYCH INWESTYCJI

 1  SOBIESKIEGO 13

 2  ALEJA ZWYCIĘSTWA 10
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