
ORKANA RESIDENCE

II ETAP



idealna przestrzeń
DLA CIEBIE

Osiedle Orkana Residence wyróżnia się nowoczesną architekturą 

i starannie zaprojektowanym otoczeniem. Miejsce to spełni oczekiwania 

najbardziej wymagających osób.

 • Wszystkie mieszkania mają przestronne balkony, zielone ogródki 

lub tarasy, a duże okna doskonale doświetlają pomieszczenia.

 • Zastosowane inteligentne rozwiązania (Smart Home) to dla właścicieli 

mieszkań dodatkowe oszczędności, bezpieczeństwo i wsparcie 

w codziennym funkcjonowaniu.

 • Mieszkańcy będą mogli korzystać z ładowarek do aut 

elektrycznych zainstalowanych w garażu podziemnym oraz 

w pobliżu budynku.

 • Teren osiedla będzie ogrodzony, co z pewnością pozytywnie 

wpłynie na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Mieszkania Żagiel Dom wyposażone są w system Smart Home firmy Domatiq. To nasz 

standard, więc nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów, możesz zarządzać swoim 

inteligentnym mieszkaniem przy pomocy aplikacji z dowolnego miejsca na świecie.
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zamieszkaj
W DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI

Jednym z największych atutów Orkana Residence jest doskonała lokalizacja: Czuby Północne. 

Osiedle powstaje pomiędzy ul. Orkana a Hetmańską w Lublinie.

Na mieszkańców czeka gotowa infrastruktura handlowa, medyczna, sportowa, edukacyjna 

i rekreacyjna dzielnicy. Wszystko, co potrzebne na co dzień, jest w zasięgu ręki.

Dojazd samochodem do centrum zajmuje jedynie 12 min. W pobliżu osiedla są przystanki komunikacji 

miejskiej, która umożliwia sprawne dotarcie do różnych dzielnic miasta.

W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji (2-3 min pieszo) są m.in.: Spa Orkana z basenem i bogatą 

ofertą rekreacyjno-sportową, biblioteka multimedialna „Biblio” i Biuro Obsługi Mieszkańców Urzędu 

Miasta Lublin.
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II etap inwestycji Orkana Residence to trzy 5-kondygnacyjne 
segmenty. Do użytku oddamy 70 mieszkań (od 1 do 5 pokoi) 
o powierzchni od 27 m2 do 122 m2. 

dla ceniących
WYSOKI STANDARD

Części wspólne budynków Orkana Residence II dopełnią codzienność mieszkańców 

harmonijnym i luksusowym designem.

Wnętrza zachwycają elegancją, m.in. dzięki pięknym granitom i wysoką jakością 

wykonania. Każdy detal został starannie zaprojektowany oraz zrealizowany 

z dbałością o estetykę i funkcjonalność. Wizualny efekt przestronności 

wzmacniają rozproszone lustra, które odbijają naturalne światło i dodatkowo 

rozjaśniają pomieszczenia.

W inwestycjach Żagiel Dom wykorzystujemy energooszczędne rozwiązania, 

dlatego każde mieszkanie wyposażymy w logotermy, co umożliwi sterowania 

ogrzewaniem za pomocą systemu Smart Home.

Na etapie budowy dajemy możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich 

i zaaranżowania wnętrza mieszkania zgodnie z indywidualnymi potrzebami.



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
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