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Akademik LivinnX Kraków jeszcze bardziej EKO!
Akademik LivinnX Kraków funkcjonuje z nową energią! Wszystko to za sprawą
kontraktu z firmą TAURON, który obejmuje zakup energii elektrycznej w pełni
pochodzącej z odnawialnych źródeł, tj. z elektrowni wodnych oraz farm wiatrowych.
LivinnX będzie korzystał z prądu oferowanego w ramach produktu EKO Premium, który
jako jedyny w Polsce posiada Gwarancję Sprzedaży Energii Ekologicznej, potwierdzoną
przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.
LivinnX Kraków to nowoczesny akademik zlokalizowany na krakowskim Zabłociu, który
powstał w ramach odrestaurowania budynku po dawnych zakładach Telpod. Obiekt oferuje
710 łóżek dostępnych w 290 jednostkach mieszkalnych.
Począwszy od projektu architektonicznego i designu, LivinnX Kraków to inwestycja, w której
zastosowano rozwiązania niesztampowe i niespotykane dotąd na polskim rynku. Przykładem
niekonwencjonalnych działań podejmowanych w akademiku jest również zakup energii
elektrycznej w całości pochodzącej ze źródeł ekologicznych, co potwierdza Certyfikat
Akcesyjny przyznany LivinnX przez Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii.
– Marka LivinnX to synonim nowoczesności również w obszarze ochrony środowiska. Dzięki
współpracy z Grupą TAURON i korzystaniu z produktu EKO Premium z dumą możemy
przyznać, że LivinnX Kraków realnie przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na
ekosystem. W związku z tym, że jesteśmy jedynym akademikiem w Polsce, który wykorzystuje
tego rodzaju rozwiązania, nasza satysfakcja jest jeszcze większa – powiedział Jakub Bartos,
Head of Residential w Golub GetHouse, przedstawiciel jednego z inwestorów
akademika LivinnX Kraków.
LivinnX Kraków wyróżnia się na mapie Polski również pod wieloma innymi względami. Na
szczególną uwagę zasługuje jego oferta udogodnień. W obiekcie, poza 290 w pełni
umeblowanymi jednostkami mieszkalnymi, znajdują się m.in. specjalnie zaaranżowane strefy
nauki i rozrywki, duża wspólna kuchnia, całodobowa siłownia, sauna, pokój do jogi, ścianka
wspinaczkowa, a nawet taras z jacuzzi zlokalizowany na dachu budynku. Do dyspozycji
mieszkańców są również pralnia i rowerownia. Na terenie akademika znajdują się także
ogólnodostępne przestrzenie, takie jak sklep spożywczy Lewiatan czy restauracja Mr.
Pancake. Na wzór międzynarodowych kampusów, akademik nadzorowany jest całodobową
telewizją CCTV. 24 godziny na dobę czynna jest również recepcja i biuro ochrony.
Dzięki dogodnej lokalizacji, akademik jest dobrze skomunikowany z najważniejszymi szkołami
wyższymi na terenie Krakowa. Sąsiedztwo Starego Miasta oraz dzielnicy Kazimierz zapewnia
z kolei dostęp do infrastruktury kulturalno-usługowej, takiej jak: muzea, galerie sztuki, kluby,
restauracje oraz Bulwary Wiślane.
Za projekt przebudowy budynku Telpod odpowiadają krakowskie pracownie architektoniczne
IMB Asymetria oraz Make It Yours, a generalnym wykonawcą inwestycji był UNIBEP S.A.
Akademik, który otwarto we wrześniu 2019 r., zrealizował Golub GetHouse we współpracy
z amerykańską firmą CA Ventures International.
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Golub GetHouse to firma deweloperska i inwestycyjna posiadająca ponad 55 lat doświadczenia na
rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i Europie. W Polsce firma zrealizowała do tej pory
budynki biurowe takie jak: Warsaw Financial Center, International Business Center Warsaw Corporate
Center czy ostatnio PRIME Corporate Center – była główna siedziba banku Raiffeisen Bank Polska.
Obecnie, wspólnie z Mennicą Polską S.A., Golub GetHouse realizuje inwestycję Mennica Legacy
Tower, która powstanie przy skrzyżowaniu ulic Prostej i Żelaznej w Warszawie. Golub GetHouse
inwestuje także w rynek mieszkań na wynajem oraz akademiki.
CA Ventures International to amerykańska firma inwestycyjna z siedzibą w Chicago (część grupy CA
Ventures), specjalizująca się w realizacji i zarządzaniu nowoczesnymi akademikami w Ameryce
Północnej i Południowej. Jako wiodący deweloper i operator domów studenckich w Stanach
Zjednoczonych i Kanadzie, w swoim portfolio posiada 33 inwestycje (oferujące 18 tys. łóżek) o łącznej
wartości ponad 1,5 mld dolarów. Ponadto, w fazie realizacji znajduje się 17 kolejnych projektów, które
dostarczą na rynek akademików ponad 8 tys. łóżek. Oprócz Stanów Zjednoczonych i Kanady, CA
Ventures International dotychczas zrealizował akademiki m.in. w Bogocie (Kolumbia) i Santiago (Chile).
We współpracy z Golub GetHouse, amerykańska firma zrealizowała także nowoczesny akademik
LivinnX Kraków.
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