Warszawa, 25 listopada 2019 roku

Resi4Rent rusza z wynajmem w Łodzi
Resi4Rent, instytucjonalna platforma mieszkań na wynajem średnio i długoterminowy, dostała
pozwolenie na użytkowanie swojego drugiego budynku w Polsce. Do inwestycji przy ul. Wodnej w
Łodzi wprowadzają się już pierwsi lokatorzy.
Budynek przy ul. Wodnej ma w swojej ofercie blisko 220 lokali. Każdy z nich jest wykończony, wyposażony w
meble kuchenne, a na życzenie najemcy zostanie także umeblowany. W cenie najmu lokatorzy mają możliwość
korzystania z sieci Wi-Fi, dostęp do panelu pozwalającego m.in. na zarządzanie umowami oraz dedykowane biuro
obsługi.
– Oferta Resi4Rent jest odpowiedzią na zmieniający się sposób w jaki żyją, pracują i spędzają wolny czas
mieszkańcy dużych miast. Naszym priorytetem jest wspieranie mobilności i niezależności finansowej najemcy, a
jednocześnie zapewnienie mu elastyczności i bezpieczeństwa umowy. Zainteresowanie klientów możliwością
zamieszkania w naszych budynkach w Łodzi i Wrocławiu potwierdza, że zapotrzebowanie na długoterminowy
wynajem mieszkań w Polsce jest bardzo duże. W naszej inwestycji w Łodzi najemcy doceniają przede wszystkim
centralną lokalizację oraz sąsiedztwo dworca Łódź Fabryczna i ulicy Piotrkowskiej – mówi Sławomir
Imianowski, prezes Resi4Rent.
W łódzkim budynku Resi4Rent znajduje się 219 mieszkań o różnych metrażach i typach. W ramach oferty
dostępne są mieszkania jednopokojowe, z sypialnią i salonem, a także z dwoma lub trzema sypialniami i salonem.
– Oddane lokale dostosowujemy do indywidualnych potrzeb mieszkańców – mogą być w pełni umeblowane lub
nieurządzone, dające możliwość samodzielnej aranżacji. Za proces budowlany odpowiada nasz współwłaściciel,
Echo Investment, który cieszy się dużym zaufaniem klientów i od lat dostarcza na polski rynek mieszkania
wybudowane i wykończone w wysokim standardzie – dodaje Sławomir Imianowski.
W tym roku Resi4Rent zaczęło wynajmować projekt przy ul. Rychtalskiej we Wrocławiu (302 mieszkania), a na
początku przyszłego roku odda do użytku kolejną inwestycję w tym mieście, na Kępie Mieszczańskiej (270
mieszkań). W III kwartale 2020 roku ruszy wynajem projektu zlokalizowanego w stołecznych Browarach
Warszawskich (450 mieszkań). W ramach rocznej umowy możliwa będzie zmiana mieszkania na większe,
mniejsze czy w innej lokalizacji, co może zainteresować pracowników zatrudnionych przy krótszych projektach,
którzy co kilka miesięcy przenoszą się do innego miasta.
Resi4Rent to działająca w Polsce platforma wynajmu mieszkań standardu popularnego, przeznaczonych przede
wszystkim na wynajem długoterminowy. Spółka ma obecnie siedem projektów w budowie lub w fazie
zaawansowanego planowania. Docelowo, za 2-3 lata platforma ma zarządzać 5-7 tys. mieszkaniami w sześciu
największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Za planowanie,
projektowanie i realizację inwestycji odpowiada Echo Investment, jeden z najważniejszych deweloperów w Polsce
(30% udziałów). Drugim udziałowcem jest uznany fundusz inwestycyjny o globalnym znaczeniu (70%). Nad
jakością dostarczanych usług czuwa ceniony zespół asset managerów w kraju, Griffin Real Estate.
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Platforma Resi4Rent powstała w 2018 r.
Jest wspólnym przedsięwzięciem Echo
Investment, notowanego na GPW polskiego
dewelopera, który posiada 30% udziałów,
oraz jednej z wiodących, międzynarodowych
firm zarządzających funduszami, która
kontroluje 70%.

