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Just Gym otwiera najnowocześniejszy koncept na rynku 
usług fitness w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu 

 
Klub fitness Just Gym jeszcze w tym roku powiększy grono najemców Centrum 
Handlowego Ogrody w Elblągu. Zajmie lokal o powierzchni ok. 1 700 mkw. na drugim i 
trzecim piętrze obiektu. 
 
Centrum Ogrody będzie drugą  lokalizacją w Polsce, gdzie otworzy się Just Gym – 
najnowocześniejszy koncept na rynku usług fitness. Nowy najemca uzupełni ofertę o 
nowoczesną przestrzeń do treningów siłowych i fitness – odpowiadającą potrzebom 
mieszkańców podążających za trendem zdrowego stylu życia.   
 

Ogrody to nie tylko centrum zakupów, ale także miejsce rozrywki i spotkań, przestrzeń kreująca 
trendy i odpowiadająca na potrzeby lokalnych konsumentów. Prowadzenie zdrowego stylu 
życia poprzez uprawianie sportu i zrównoważoną dietę to idea, która przyświeca wielu 
Elblążanom. Będą oni mogli skorzystać już nie tylko z bogatej oferty gastronomicznej i 
handlowej, ale także uprawiać sport w jednym z najnowocześniejszych centrów fitness w 
Polsce. To z myślą o nich w Centrum Ogrody powstanie nowoczesna powierzchnia fitness, 
która jako jedyna w mieście, będzie dostępna dla mieszkańców przez 24 godziny na dobę, 
siedem dni w tygodniu. Automatyczny system weryfikacji klubowiczów Just Gym to idealne 
rozwiązanie dla klientów, którzy nie mogą pozwolić sobie na trening w godzinach 
funkcjonowania innych klubów.  

Just Gym to ergonomiczne strefy treningowe, sprzęt najlepszych światowych marek oraz 
grupowe zajęcia fitness w cenie karnetu. Niewątpliwym atutem nowej siłowni w Ogrodach 
będzie także konkurencyjna cena karnetów. 
 
Centrum Handlowe Ogrody, którym zarządza międzynarodowa firma doradcza Cushman & 
Wakefield, to pierwszy, powstały w 2002 roku, kompleks handlowo-usługowy w Elblągu. Po 23 
miesiącach prac budowlanych w marcu 2015 roku odbyło się ponowne otwarcie 
rozbudowanego obiektu. Obecnie, Ogrody to największa i najbardziej nowoczesna galeria 
handlowa w regionie, o powierzchni użytkowej 42 tys. mkw, ze 130 lokalami handlowo-
usługowymi i restauracjami na dwóch poziomach, kompleksem kinowym, oraz 
trzypoziomowym parkingiem. W Ogrodach znajdują się między innymi: Carrefour, Multikino, 
H&M, KFC, McDonald’s, Media Markt, TK MAXX, Euro RTV AGD, Reserved, Mango, New 
Yorker, Carry, Empik, CCC, Deichmann, Go Sport, Douglas, Smyk, Hebe, Rossmann. 
Inwestorem jest CPI Poland Sp. z o.o. 
 
O Cushman & Wakefield 
Cushman & Wakefield jest wiodącą na świecie firmą świadczącą usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. 
Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływających na sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy i spędzają 
wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w 
ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwiązań, pozwalają najemcom i 
inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm 
doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody są szacowane na 6 mld USD. Do 
najważniejszych usług świadczonych przez firmę należą pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe 
zarządzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarządzanie obiektami (C&W Services), 
globalna obsługa najemców, zarządzanie inwestycjami i aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji 
projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & 
Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osiąganiu celów biznesowych. Więcej 
informacji na stronach www.cushwakecentennial.com i www.cushmanwakefield.com oraz na Twitterze: @CushWake. 
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