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Informacja prasowa

Pralnia 5àsec najemcą Galerii Zaspa
Do grona najemców części usługowej Galerii Zaspa, gdańskiego centrum handlowego,
będącego własnością Grupy Capital Park, dołączył nowy najemca z sektora usługowego.
Swoją działalność rozpoczęła znana sieć pralni chemicznych, 5àsec.
Nowy lokal zajął ponad 86 mkw. i dla wygody klientów jest dostępny wprost z parkingu przed
centrum. Pralnia 5àsec oferuje szeroki zakres usług, od standardowego prania wodnego i
chemicznego, przez ekologiczne pranie Aquasec i usługi uszlachetniające, aż po czyszczenie
asortymentu skórzanego, a także najnowszą usługę, czyli czyszczenie butów. 5àsec jest
największą w Polsce siecią profesjonalnych pralni, oferującą swoje usługi zarówno klientom
indywidualnym, jak i biznesowym, w szczególności z firmom hotelarskim, gastronomicznym,
klubom fitness, służbom mundurowym czy placówkom edukacyjnym.
– To, czym staramy się przyciągnąć naszych klientów, to kompleksowa oferta nie tylko
handlowa, ale też usługowa. Kameralne zakupy w komfortowej atmosferze, blisko
domu, możliwość załatwienia wielu spraw podczas wizyty w jednym miejscu – to
właśnie odwiedzający nas doceniają w Galerii Zaspa najbardziej. Potwierdza to stale
rosnąca liczba klientów – tylko w pierwszym półroczu tego roku zakupy zrobiło tu
prawie półtora miliona osób. Cieszymy się, że możemy zaproponować klientom kolejne
udogodnienie, jakim z pewnością będzie dla nich obecność znanej sieci o ugruntowanej
pozycji rynkowej, jaka jest 5àsec. Mamy nadzieję, ze już niebawem poszerzymy
segment usługowy w Galerii Zaspa o kolejne ciekawe koncepty – komentuje Michał
Najgrodzki, Head of Asset Management Grupy Capital Park, zarządcy i właściciela
Galerii Zaspa.
To kolejny najemca z sektora usług, który w ostatnim czasie wzmocnił tenant mix Galerii Zaspa.
W przeciągu ostatniego roku tę część oferty centrum uzupełniły także m.in. salon fryzjerski
Akcja Cięcie, beauty bar Nail Art. Express czy PKO Bank Polski. Inni najemcy z tego segmentu,
obecni w Galerii Zaspa to m.in. kantor wymiany walut, kwiaciarnia Kfiaciarnia, punkt Foto
Bravo, Laboratorium Diagnostyczne Synevo, Perfekt GSM, Krawiecki Ekspres oraz punkt
drobnych napraw i dorabiania kluczy WAL-TOM.
Galeria Zaspa oferuje 8700 mkw. powierzchni, na której działa 40 sklepów oraz punktów
usługowych i gastronomicznych, prowadzone zarówno przez znane sieciowe marki:

supermarket Intermarche, drogeria Rossmann, salon Euro RTV ADG, restauracja Domino’s
Pizza, dyskonty Textil Market oraz Pepco, cukiernia Sowa, salon prasowy Inmedio oraz przez
lokalnych najemców: piekarnię Szydłowski, butik modowy Exxelent, sklep zoologiczny ZOO
Karina czy sklep kolonialny Camellia.
Galeria Zaspa (dawniej: ETC Gdańsk) to centrum handlowe, które dzięki współpracy Capital
Park oraz Akron Group zostało gruntownie zmodernizowane w latach 2015/16. Zakres prac,
które zakończyły się 22 kwietnia 2016 r. obejmował m.in. stworzenie nowej elewacji, zmianę
układu komunikacyjnego, wzmocnienie konstrukcji budynku, przystosowanie go do potrzeb
osób niepełnosprawnych oraz rodzin z dziećmi. Wydobyte zostały także akcenty
architektoniczne, nawiązujące do dawnego przeznaczenia budynku galerii – hangaru
lotniczego.
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***
Galeria Zaspa (dawne ETC Gdańsk) to centrum handlowe zlokalizowane w gdańskiej dzielnicy Zaspa.
W latach 2015/2016 obiekt przeszedł gruntowną modernizację, zrealizowaną przez Grupę Capital Park oraz
Akron Group. Aktualnie na powierzchni 8700 mkw. mieści się się 40 punktów handlowych i usługowych. Klienci
mają do dyspozycji parking z 185miejscami postojowymi. Obiekt pierwotnie pełnił funkcję hangaru lotniczego.
Do swojej historii nawiązuje poprzez elementy architektoniczne i wizualne. Elementy konstrukcyjne znajdujące
się w galerii są stylizowane na skrzydła samolotu, a na ścianach znajdują się grafiki z historycznymi zdjęciami.
Także nowe logo Galerii Zaspa nawiązuje do historii miejsca, wykorzystując motyw skrzydeł samolotu, jako
odniesienie do pierwotnych funkcji jakie pełnił budynek.
Więcej informacji: www.galeriazaspa.pl
Capital Park jest doświadczoną i uznaną firmą inwestycyjną na rynku nieruchomości w Polsce, od blisko 5 lat
notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Grupa stworzyła wysokiej jakości portfel
nieruchomości składający się z nowoczesnej powierzchni biurowej i handlowej klasy A, obejmujący przede
wszystkim takie aktywa jak Eurocentrum Office Complex czy Royal Wilanów oraz jest w trakcie budowy
flagowego projektu rewitalizacyjnego – ArtN w centrum Warszawy. Grupa zarządza portfelem nieruchomości
o łącznej powierzchni 304.000 m2 i wartości rynkowej 2,4 mld PLN, z czego 77% stanowią nieruchomości
zlokalizowane w Warszawie – najbardziej perspektywicznym rynku nieruchomości komercyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej.

