
activeCITY
BLISKO NATURY I ZALEWU ZEMBORZYCKIEGO



komfortowe
MIESZKANIA DLA CIEBIE

activeCITY to nowoczesny kompleks mieszkaniowo-sportowy w malowniczej 

okolicy Zalewu Zemborzyckiego.

Duże odległości między budynkami zagwarantują Ci swobodę i komfort, 

a przestronny taras, balkon lub ogródek stanie się Twoją oazą odpoczynku.

Mieszkanie będzie wyposażone w system Smart Home Domatiq, co pozwoli 

Ci zarządzać nim przy pomocy aplikacji – bez dodatkowych kosztów.



 10 min

 5 min

  Markety
  Sport i fitness
  Szkoły i przedszkola
  Restauracje
  Zdrowie
  Przystanki MPK
  Stacje paliw
  Poczta

BLISKO I WYGODNIE

Osiedle activeCITY to atrakcyjna lokalizacja u zbiegu ulic 
Wapowskiego i Wolińskiego (dzielnica Wrotków)  

z doskonale rozwiniętą infrastrukturą. 

Łatwo i sprawnie dotrzesz do centrum miasta, a w pobliżu 
znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz na co dzień.

activeCITY  to idealna baza wypadowa dla miłośników 
wycieczek rowerowych, spacerów, jazdy na rolkach,  

nart wodnych czy żeglarstwa.
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Zamieszkaj w sąsiedztwie przyrody oraz korzystaj z wielu udogodnień i atrakcji.
Do Twojej dyspozycji będą m.in.:

 • siłownia na świeżym powietrzu
 • nowoczesny i bezpieczny plac zabaw
 • ogrodzone boisko do gry w koszykówkę, tenisa, siatkówkę i piłkę nożną
 • patio z zielenią i ławeczkami
 • zadaszone miejsce na rowery na zewnątrz oraz stojaki w garażach
 • ścieżki rowerowe w okolicy osiedla
 • sporty wodne i park linowy nad pobliskim Zalewem Zemborzyckim.

nowoczesne
OSIEDLE DLA AKTYWNYCH

activeCITY to idealne miejsce do życia dla miłośników aktywności fizycznej oraz dla tych, 

którzy cenią spokój i chcą oderwać się od miejskiego zgiełku.



Budowa osiedla activeCITY podzielona jest na etapy.

I etap inwestycji oddaliśmy do użytku w grudniu 2020 r., 
a wraz z nim 127 mieszkań w 3 budynkach: A1, A2 i B1. 

Obecnie budujemy II etap, a kolejne są w procesie planowania.

W II etapie powstaną trzy pięciopiętrowe budynki punktowe 
C1, C2 i C4, gdzie znajdzie się 105 mieszkań (od 1 do 5 pokoi).

 • metraże od 34 m2 do 92 m2

 • funkcjonalne układy z możliwością wprowadzenia zmian
 • przestronne balkony, eleganckie tarasy na ostatnim piętrze 

lub zaciszne ogródki na parterze
 • wyposażenie w system Smart Home Domatiq

funkcjonalna
INFRASTRUKTURA
DLA WYMAGAJĄCYCH

C1
C2

C4



inteligentne
MIESZKANIE POD TWOJĄ KONTROLĄ

W standardzie, bez dodatkowych kosztów, wyposażymy 

Twoje mieszkanie w system Smart Home Domatiq – zestaw 

czujników, które wykrywają w obiekcie ruch, pożar i zalanie 

wodą. 

Zastosowana technologia umożliwi Ci zdalne zarządzanie 

oraz sterowanie funkcjami mieszkania przy pomocy aplikacji 

z każdego miejsca na świecie, według Twoich potrzeb.

Możesz m.in. automatycznie włączać i wyłączać ogrzewanie 

oraz oświetlenie czy tworzyć symulacje obecności 

mieszkańców, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa np. 

podczas urlopu.

Szczegółowe informacje o usłudze Smart Home Domatiq 

znajdziesz na zagieldom.pl.



 Pokój z aneksem: 21 m2

 Pokój: 13.4 m2

 Pokój: 8.6 m2

 Pokój: 11.2 m2

 Łazienka: 5.2 m2

 WC: 2 m2

 Przedpokój: 8.6 m2

 Pow. dodatkowa: 1.8 m2

 Loggia: 4.9 m2

 Pokój z aneksem: 24.2 m2 
 Pokój: 9.7 m2 
 Pokój: 8.1 m2 
 Komunikacja: 6.4 m2 
 Łazienka: 4.1 m2 
 Loggia: 7.7 m2 
 Pow. dodatkowa: 1.3 m2 

4 pokoje z aneksem 
kuchennym

71.8  m2

3 pokoje z aneksem kuchennym
53.9  m2

przemyślany
ROZKŁAD MIESZKAŃ



 Pokój z aneksem: 23.5 m2

 Pokój: 14.9 m2

 Pokój: 10.7 m2

 Pokój: 9 m2

 Komunikacja: 11.2 m2

 Łazienka: 5.2 m2

 WC: 1.7 m2

 Pow. dodatkowa: 1.3 m2

 Loggia: 6.7 m2

4 pokoje z aneksem 
kuchennym

77.5  m2



Od ponad 25 lat zajmujemy się budową mieszkań, lokali użytkowych 
oraz budynków usługowych.
Używamy tylko najlepszych materiałów budowlanych i gwarantujemy 
wykonawstwo na najwyższym poziomie.

Stawiamy na komfort codziennego życia przyszłych mieszkańców 
naszego osiedla, już na etapie wczesnego planowania inwestycji.

Dbamy o dostęp do terenów zielonych, które zapewniają bliższy kontakt 
z naturą oraz o małą architekturę, która atrakcyjnia sąsiedzkie relacje. 
Cieszy nas, że mieszkańcy naszych osiedli to zauważają i doceniają.

Dziękujemy, że nam zaufaliście!

Zespół Żagiel Dom

doświadczony
DEWELOPER
GODNY ZAUFANIA

Map-Marker-Alt 20-719 Lublin, ul. Gęsia 31
GLOBE zagieldom.pl

Phone 607 580 138 – Gabriela 
Phone 667 663 755 – Łukasz
Phone 81 444 5 444 – Biuro sprzedaży


