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Wyspa Spichrzów była gospodarczym sercem dawnego 
Gdańska. Na prawie 20 hektarach z  czasem niepodzielnie 
zapanowały spichlerze. Początkowo dziesiątki, a w końcu setki 
budynków magazynowych, były przemyślanymi urządzeniami 
służącymi do  składowania i  do  sprawnego przemieszczania 
towarów pomiędzy portem a  statkami. Najważniejsze było 
ziarno, bo eksport polskiego zboża był przez wieki najbardziej 
dochodowym zajęciem gdańskich kupców. 
Port na Motławie działał dzięki ogromnym magazynom, a skala 
zawieranych transakcji nie miała porównania do zawieranych 
umów w innych centrach portowych Europy. Słynne 
stwierdzenie o  Polsce – spichlerzu Europy tu znajdowało 
swoją realizację. Wisłą spływało polskie zboże, drewno i inne 
surowce, po które przybywali kupcy z  zachodniej Europy, 
przywożąc produkty manufaktur, pożądane w  pozbawionej 

przemysłu Rzeczypospolitej. I  tak, łącząc popyt z  podażą, 
gdański kupiec bogacił się, Gdańsk rozkwitał, a  magazyny 
na Wyspie Spichrzów pękały w  szwach. Pieniądze zarabiane 
w porcie położonym wzdłuż brzegu Wyspy Spichrzów 
przeznaczane były na inwestycje, które dzisiaj jako zabytki 
zachwycają turystów. 
Swoją niezależność, pozycję lidera gospodarczego 
Europy Środkowej, zdolność przeciwstawiania się nie 
tylko konkurencji, ale także okolicznym władcom, Gdańsk 
zawdzięczał przedsiębiorcom skupionym wokół spichlerzy.
Przez setki lat, Wyspa Spichrzów była najbardziej ruchliwym, 
najbarwniejszym i najważniejszym pod względem ekono-
micznym rejonem Gdańska. Stan ten przerwany został dopiero 
przez całkowite zniszczenie wyspy w 1945 roku,  po którym 
wyspa przez dziesięciolecia czekała na swoje odrodzenie. 
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Przystępując do  projektowania zespołu, przyjęliśmy jednoznaczne założenie, iż wszystkie elementy 
historyczne, które się zachowały należy rewitalizować i  wkomponowywać w  nową zabudowę. Nowe 
budynki będą miały współczesny wyraz architektoniczny. Odnoszą się one do odtworzenia dawnych 
podziałów parcelacyjnych, gabarytów budynków i  dawnego układu urbanistycznego. 
Nowym elewacjom nadaliśmy jednak współczesny charakter architektoniczny przy 
zastosowaniu nowoczesnych technologii. Niemniej, materiały takie, jak 
cegła klinkierowa, płyty włókno-cementowe, beton architektoniczny, 
metalowe detale np. balustrad nawiązują do materiałów dawniej 
stosowanych w nieistniejącej w tym miejscu zabudowie. 
W  niektórych elewacjach nawiązaliśmy wprost 
do zabudowy dawnych spichlerzy poprzez 
wprowadzenie  rysunku,
odzwierciedlającego kon-
strukcję  szachulcową.
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miejsce unikatowe
w skali Europy 
– inwestycja 
Deo Plaza.

W  otoczeniu odresturowanego spichlerza Deo, 
w  bezpośrednim sąsiedztwie Motławy i  Głównego 
Miasta, powstaje miejsce unikatowe w skali Europy – 
inwestycja Deo Plaza. 
Na terenie powyżej 7000 m2 budowany jest 
nowoczesny projekt architektoniczny, wkompono-
wany w  historyczną zabudowę Gdańska, na  Wyspie 
Spichrzów. 

To przełomowy moment historii miasta, w  którym 
stajemy się świadkami rewitalizacji zniszczonego 
podczas wojny terenu. 
Za sprawą inwestora, miejsce otrzymuje nowe życie.



ZAMIESZKAJ W 
APARTAMENCIE
Z WIDOKIEM NA 

MOTŁAWĘ
Obudź się w przestronnym, luksusowym apartamencie 
z najpiękniejszym widokiem w Polsce — na zabytkowy 
Gdańsk i Motławę. 
Daj się skusić wieczorom cudownie oświetlonym 
zachodzącym słońcem. Poczuj wygodę życia w centrum 
wydarzeń. Deo Apartamenty to reprezentacyjna nieru-
chomość dopracowana w najmniejszym szczególe. 
Szlachetne materiały wykończeniowe, drewniane 
okna, szklane balustrady oraz lobby z  conciergem 
i  całodobowa ochrona, zagwarantują najwyższy 
komfort mieszkania. Aktywni docenią strefę fitness 
z nowoczesnym sprzętem, spragnieni wypoczynku — 
chwile relaksu w SPA. 
Najmłodszych zaciekawi specjalnie zaaranżowana sala 
zabaw.
W ofercie znajdziesz jedno i dwupoziomowe apartamenty 
o powierzchni od 60 do 250 m2 

apartamenty jedno i dwu-
poziomowe o powierzchni  
od 60 do 250 m2



MULTI
APARTAMENTY

STREFA SPA, 
GABINETY ODNOWY I KLUB

Multi apartamenty to doskonałe rozwiązanie 
inwestycyjne, pozwalające bez trudności 
zarządzać własnymi nieruchomościami.

W kompleksie znajdzie się strefa z pływalnią, basenem dla dzieci i  jacuzzi. Oferta pielęgnacji ciała zostanie 
rozszerzona o klub fitness, strefę SPA z 4 rodzajami saun, pokojami relaksacyjnymi, gabinetami kosmetycznymi 
i pielęgnacji ciała, a także pokojami do masażu. Z kolei na VII kondygnacji znajdzie się ekskluzywny klub VIP, 
z którego okien rozpościerać się będzie widok na panoramę Głównego Miasta w Gdańsku.

Inwestor Deo Plazy przygotował szereg 
innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią 
wysoki poziom komfortu jej mieszkańcom. Pełne 
wsparcie serwisowe hotelu, dostępność szeregu 
restauracji i kawiarni, basen i strefa SPA to korzyści, 
które czekać będą na  wszystkich mieszkańców 
i  ich gości. W  ofercie znajdują się również 
warianty inwestycyjne, w  ramach których jedna 
nieruchomość składa się z  trzech samodzielnych 
lokali. Mieszkania łączy indywidualny korytarz, 
który pozwala nimi sprawnie zarządzać i  czerpać 
korzyści z  najmu poszczególnych części 
nieruchomości.

podstawowe:    sprzątanie    pranie    prasowanie    śniadania z hotelu
dodatkowe:    basen    gabinety SPA    sale wielofunkcyjne    śniadania z restauracji
luksusowe:    rejsy jachtem po zatoce gdańskiej    concierge 24h/7  odbiór z lotniska lub dworca

 DOSTĘPNE 

USŁUGI TO M.IN.:

Każdy lokal składa się z  kuchni, 
łazienki i  posiada pokoje z  oknami 
na  dziedziniec kompleksu lub  Mo-
tławę. Na etapie budowy obiektu 
możliwe jest konfigurowanie wielko-
ści apartamentów w ramach jednej 
nieruchomości



TWÓJ WIDOK NA PRZYSZŁOŚĆ
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Gdański Teatr Szekspirowski 
zachwycający teatr dramatyczny, 
którego znakiem rozpoznawczym jest 
otwierany dach, ściąga do Trójmiasta 
wybitne teatry z całego świata.

Stadion Energa Gdańsk – Arena 
na ponad 40 tyś widzów gości 
mecze piłki nożnej, koncerty 
największych gwiazd muzyki, 
a pobliski Fun Park zapewnia 
rozrywkę całym rodzinom.

Dworzec Gdańsk Główny – 
Szybki i komfortowy dostęp 
do największych miast Polski 
w pociągach Pendolino.

Port lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy – 
Okno na świat Trójmiasta, które umożliwia 
dostęp do blisko 55 lotnisk w 16 krajach.

Trójmiejski Park Krajobrazowy – 
Ciągnący się przez całe Trójmiasto Park 
wypełniają skarby historii, malownicze 
ścieżki spacerowe i rekreacyjne 
trasy rowerowe. Znajduje się w nim 
również najpiękniej położony ogród 
zoologiczny w Polsce.

Droga Królewska – Legendarny szlak, którym 
podążali królowie i głowy Państw przez ostatnie 
stulecia. Obecnie jedna z największych atrakcji 
turystycznych Gdańska. Jej początek znajduje 
się u podnóża Deo Plazy, przebiega przez Długi 
Targ i ul. Długą, a kończy się Bramą Wyżynną, 
w której pobliżu pod koniec 2017 roku oddany 
zostanie do użytku jeden z największych 
kompleksów handlowych Trójmiasta.



HOTEL DEO

Prestiżowy hotel o  standardzie  wypełni 
spichlerz Deo, jedyny historyczny obiekt, ocalały po 
1945 roku. 
W spichlerzu znajdzie się również restauracja w dolnej 
kondygnacji oraz kawiarnia na jego dachu.

- hotel na 360 pokoi
- basen oraz strefa SPA
- parkingi na poziomie -1 i -2,
- restauracje i kawiarnie na poziomie 0
- gabinety odnowy biologicznej na 1 piętrze
- strefa dla dzieci

Prestiżowy hotel podniesie 
komfort Deo Plazy i pozwoli 
zapewnić wysoką jakość życia 
mieszkańcom apartamentów.



BUDUJESZ 
MAJĄTEK
POKOLEŃ

PIOTR NITKA
TEKTON CAPITAL

„Prestiż inwestycji wynika z  jej doskonałej lokalizacji, co, jak powszechnie wiadomo, 
w największym stopniu gwarantuje utrzymanie i wzrost wartości nieruchomości w czasie. 
Deo Plaza to zachwycający kompleks, w  którym lokale stanowić będą wyjątkowej 
wartości aktywa dla ich nabywców i ich kolejnych pokoleń. Dzięki Deo Plazie inwestorzy 
budują majątek rodzinny i zabezpieczają jej stabilizację na długie lata. Deo Plaza należy 
do  najbardziej pożądanych w  kraju projektów deweleperskich i  z  pewnością nigdy nie 
będzie miała równie atrakcyjnego odpowiednika w tak reprezentacyjnej części Gdańska.”

Projekt: KD Kozikowski Design
tel. 58 552 02 53
www.kozikowski.pl

Deo Plaza
tel. +48 532 543 675
www.deoplaza.pl

Tekton Capital Sp. z o.o.
tel. +48 793 992 240
www.tektoncapital.pl




