
Standard hotelowy
w apartamentach

na wynajem

Wieloletnie
doświadczenie i 35 tys.

zadowolonych gości

Najnowsza technologia
i transparentność

rozliczeń
rentplanet.pl

Warszawa
M.  biuro@rentplanet.pl
T. +48 22 113 45 18
Budynek Warsaw Spire
Pl. Europejski 1, 
00-844 Warszawa

Wrocław
M.  biuro@rentplanet.pl
T. +48 22 113 45 18
Pl. Wolności 7/405, 
50-529 Wrocław

Tramwaj Wodny – 400 m
Muzeum II Wojny Światowej – 550 m
Kładka na Ołowiankę – 800 m
Filharmonia – 1000 m
Stary Żuraw – 1000 m
Koło widokowe – 1000 m
Bazylika Mariacka – 1300 m
Europejskie Centrum Solidarności – 1400 m
Teatr Wybrzeże – 1400 m
Długi Targ – 1600m

Dworzec Główny – 1600 m

Legenda

Partnerzy:



Obiekt zorganizowany z myślą o profesjonal-
nej obsłudze gości, wyposażony w pełną 
infrastrukturę zbliżoną do hoteli 4*.

 design

 recepcja

 pokój z wyposażeniem

 strefa: biznes, fitness i dla dzieci

 taras widokowy

 parking podziemny

 zaplecze gastronomiczne (śniadania)

 doskonała lokalizacja

 historyczne elementy

CHLEBOVA to miejsce stworzone dla osób 
ceniących historyczny klimat przestrzeni 
miejskich.  Miejsce z duszą, które pomimo 
położenia w centrum miasta daje poczucie 
prywatności zapewniając piękne widoki. 

RentPlanet stawia na rozwój technologii, 
która znacząco poprawia jakość obsługi 
gości, podnosi komfort pobytu oraz daje 
możliwość kontaktu z obsługą budynku 24/7. 
Budynek będzie wyposażony w systemy 
obsługi i zarządzania częściami wspólnymi, 
w tym strefa biznes, fitness, bawialnia
dla dzieci, parkingu oraz tarasu widokowego.

 zamki elektroniczne 

 chatbot (smartphone) 

 PMS 

 infolinia 

 kontrola dostępu 

 bezpieczeństwo

TECHNOLOGIA

Zajmujemy się profesjonalnym zarządzaniem 
wynajmem krótkoterminowym apartamentów.
Nowoczesna technologia, zaawansowane
działania marketingowe oraz wielokanałowa
sprzedaż pozwala uzyskać właścicielom
apartamentów pełną transparentność i maksy-
malizować zyski z wynajmu.

Wysoką jakość naszych usług potwierdza
ponad 12.000 obsłużonych rezerwacji i 35.000 
zadowolonych gości.

 idealnie czysty i pachnący
 apartament

 świeża pościel i ręczniki

 wszystkie niezbędne kosmetyki
 wysokiej jakości

 24h obsługa gości, 
 usługi concierge

 

RENTPLANET

CHLEBOVA
APARTAMENTY

Dla obiektu pozycjonowanego na poziomie
hoteli 4* gdańska firma ZAPP Aranżacje
opracowała standard wykończenia i wyposa-
żenia z myślą o trwałości, funkcjonalności 
oraz z nawiązaniem do historii dawnej fabryki. 

 nowoczesny design

 elementy wyposażenia z logo obiektu

 powtarzalność drobnego wyposażenia
 (sztućce, szklanki, itp.) 

 bielizna hotelowa standaryzowana 

 aneks z pełnym wyposażeniem

 rozkładana kanapa

 klimatyzacja *

 loggia

Wykończenie i wyposażenie przygotowane 
z myślą o najmie krótko-, średnio- i długo-
terminowym. Dzięki powtarzalności elementów 
dające możliwość obsługi grup zorganizowanych.

WYPOSAŻENIE
"POD KLUCZ"

* możliwość dodatkowego wyposażenia


