
ORKANA RESIDENCE



celebruj każdy dzień
W DOSKONAŁYM MIEJSCU

Prestiżowy kompleks mieszkaniowy ORKANA RESIDENCE  

to propozycja dla osób, które cenią piękno, design  

oraz komfort życia.

Zamieszkaj na nowoczesnym osiedlu, gdzie będziesz miał  

do dyspozycji:

• eleganckie lobby i pozostałe części wspólne wykończone 

w wysokim standardzie

• energooszczędne rozwiązania – każde mieszkanie 

wyposażymy w logotermy, które umożliwiają sterowanie 

systemem grzewczym

• wideodomofon, który zwiększa poczucie bezpieczeństwa

• ładowarki do samochodów elektrycznych

Osiedle ORKANA RESIDENCE ma gotową i doskonale 

rozwiniętą infrastrukturę, a nowoczesna architektura  

oraz starannie zaprojektowane otoczenie spełni oczekiwania 

najbardziej wymagających mieszkańców.
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wszystko co potrzebne
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Inwestycja ORKANA RESIDENCE powstaje w Lublinie 

pomiędzy ul. Orkana a Hetmańską (obok Spa Orkana).

Na mieszkańców czeka gotowa infrastruktura handlowa, 
medyczna, sportowa, edukacyjna i rekreacyjna dzielnicy. 

Dojazd samochodem do centrum zajmuje jedynie 10 min. 
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Inwestycja ORKANA RESIDENCE to wyjątkowa propozycja w portfolio spółki Żagiel Dom. 
Zaprojektowaliśmy ją z myślą o mieszkańcach, dla których ważna jest nowoczesna elegancja, 
wysoka jakość wykonania oraz rozwiązania, które ułatwiają codzienne życie.

dla ceniących
WYSOKI STANDARD

11-kondygnacyjny budynek, który powstanie w pierwszym etapie, będzie miał 135 mieszkań 

w zróżnicowanych metrażach (od 29 do 130 m2). 

Mieszkania mają przestronne balkony, zielone ogródki (do 120 m2) lub tarasy (do 136 m kw.), 

a duże okna doświetlają pomieszczenia.

W parterowej części budynku przewidziane są lokale usługowe, natomiast w podziemnej garaże  

dla mieszkańców i komórki lokatorskie.

Na dużym, wewnętrznym dziedzińcu powstanie plac zabaw i miejsce relaksu dla mieszkańców – 

starannie zaprojektowana zieleń i infrastruktura w otoczeniu drzew.

Na etapie realizacji budowy można wprowadzić zmiany lokatorskie – wnętrze mieszkania możemy 

zaaranżować według Twoich indywidualnych potrzeb z wykorzystaniem rozwiązań smart 

home.



idealna inwestycja
POD WYNAJEM MIESZKANIA

Osiedle ORKANA RESIDENCE będzie trafioną inwestycją dla osób, które szukają 

nieruchomości pod wynajem. 

• Doskonała lokalizacja, blisko centrum miasta.

• Funkcjonalne układy mieszkań - w tym 2 i 3-pokojowych.

• Duży wybór atrakcyjnych lokali w 11-kondygnacyjnym budynku.

• Bardzo dobrze skomunikowana dzielnica Lublina.

• Garaże podziemne dla mieszkańców.

• Łatwy dojazd na lubelskie uczelnie – w pobliżu przystanki komunikacji miejskiej.

• Pełna infrastruktura dzielnicy, która zaspokaja potrzeby studentów,  

osób pracujących, jak i rodzin (w tym przychodnia, szkoły i przedszkola).

• Bogata oferta rekreacyjno-sportowa (m.in. spa, hala sportowa, boisko,  

biblioteka multimedialna).

• W pobliżu liczne sklepy i centra handlowe.
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4 pokoje z aneksem kuchennym
70.52 m2

przemyślany
ROZKŁAD MIESZKAŃ

 Sypialnia: 11.52 m2

 Pokój z aneksem: 18.92 m2

 Pokój: 10.26 m2

 Łazienka: 4.23 m2

 WC: 2.31 m2

 Garderoba: 3.83 m2

 Komunikacja: 9.8 m2

 Pokój: 7.41 m2

 Loggia: 16.12 m2

 Pow. dodatkowa: 2.24 m2
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2 pokoje z kuchnią
47.93 m2

 Pokój dzienny: 16.87 m2

 Sypialnia: 11.92 m2

 Kuchnia: 7.6 m2

 Łazienka: 4.25 m2

 Komunikacja: 5.96 m2

 Balkon: 6.03 m2

 Pow.dodatkowa: 1.33 m2
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3 pokoje z kuchnią
70.53 m2

 Salon: 22.44 m2

 Sypialnia: 10.55 m2

 Pokój: 10.23 m2

 Kuchnia: 7.07 m2

 Łazienka: 4.35 m2

 Łazienka: 3.04 m2

 Komunikacja: 10.89 m2 
 Balkon: 6.64 m2

 Pow. dodatkowa: 1.96 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 uatrakcyjni 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 31/1
GLOBE zagieldom.pl

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


