
Lokum to firma z wieloletnim
 doświadczeniem. Budujemy sprawnie, szybko

 i tworzymy mieszkania wyjątkowe. 
Naszym celem jest tworzyć przestrzenie
 najwyższej jakości, w których żyje się 

wygodnie i nowocześnie. 

APARTAMENTY 
W ZDROJU

Busko-Zdrój, ul. Waryńskiego

 
Doświadczony Deweloper

Informacje zawarte w niniejszm materiale reklamowym nie stanowią oferty. Materiał ma wyłącznie charakter poglądowy. 



 

Mieszkaj wyjątkowo !

Przestronne układy mieszkań 

Dopasowanie przestrzeni
życiowej do aktualnych

potrzeb jest bardzo ważne,
dlatego w naszej ofercie

znajdują się zróżnicowane
uklady i metraże od 37 m2

do 114m2 

Apartamenty w Zdroju to nowoczesny kompleks trzech budynków
doskonale usytuowanych w spokojnej okolicy na terenie  uzdrowiska- 

Buska Zdrój. Inwestycja zaprojektowana została z myślą o tych, którzy cenią
sobie nowoczesną formę architektoniczną, najwyższej jakości materiały,

przestrzeń i ustronną lokalizację w otoczeniu zieleni, ale nie chcą
jednocześnie rezygnować z życia w mieście i udogodnień z tym związanych. 

Planowane zakończenie inwestycji I kwartał 2023 r. 



 

Mieszkanie A8a - 37,23 m2 Przedpokój,           
Łazienka,
Pokój dzienny z aneksem kuchennym,
Pokój,
Garderoba,
Taras.  

Oba mieszkania składają się z:

Mieszkanie 2-pokojowe, 
Zlokalizowane na 1 piętrze,
Ekspozycja wschodnia z widokiem na część
uzdrowiskową miasta.

.

Mieszkanie B8a - 39,07 m2 

 
 Idealne dla tych, którzy chcą zainwestować
 i szukają sposobów na pomnażanie kapitału

 

Mieszkanie 2-pokojowe, 
Zlokalizowane na 1 piętrze,
Ekspozycja wschodnia,

.
Wykusz, który doskonale doświetla salon,
Prywatny zielony taras o powierzchni ok. 20m2.



Mieszkanie 2-pokojowe, 
Zlokalizowane na 1 piętrze,
Ekspozycja północno-wschodnia,
Duży wykusz, który doskonale doświetla
salon,
Prywatny zielony taras o powierzchni ok.
90m2.

.

 

 

Mieszkanie C7a - 42,26 m2
Przedpokój,           
Łazienka,
Pokój dzienny z 

Pokój,
Garderoba,
Taras.  

Oba mieszkania składają się z:

   aneksem kuchennym,

Mieszkanie A7a - 43,48 m2
Mieszkanie 2-pokojowe, 
Zlokalizowane na 1 piętrze,
Ekspozycja północno-zachodnia,
Duży wykusz, który doskonale
doświetla sypialnię,
Prywatny zielony taras o
powierzchni ok. 90m2.

.



 

 

Mieszkanie A9- 63,75 m2

Przedpokój,           
Łazienka,
Pokój dzienny z 

Pokój,
Pokój,
Taras.  

Mieszkanie składa się z:

  aneksem kuchennym,

Mieszkanie 3-pokojowe, 
Zlokalizowane na 2 piętrze,
Ekspozycja południowo-wschodnia,
Taras o powierzchni ok. 20m2.

Mieszkanie stanowi świetną 
propozycję dla rodzin z dziećmi, 
którzy poszukują przestronnego 

mieszania zlokalizowanego
 w spokojnej okolicy.



 

 

Lokale typu penthouse o największych metrażach usytuowane są na
najwyższych kondygnacjach, a szklane ściany zewnętrzne, otoczone

przestronnymi tarasami gwarantują niesamowite widoki.
 
 
 

Penthouse C23 - 102,55 m2 

Przedpokój
Pokój dzienny z 

WC
Łazienka
Łazienka
Sypialnia
Sypialnia

Penthouse składa się z:

aneksem kuchennym 

Tego typu mieszkania dają poczucie wolności, a także posiadają nowoczesny
charakter

Mieszkanie 3-pokojowe, 
Zlokalizowane na 4 piętrze,
Ekspozycja wschód-południe-zachód,
Taras o powierzchni ok. 100 m2.



 

 

Penthouse B24 - 113,52 m2 

Przedpokój
Pokój dzienny z 

WC
Łazienka
Pokój
Pokój
Sypialnia

Penthouse składa się z:

aneksem kuchennym 

Mieszkanie 4-pokojowe, 
Zlokalizowane na 4 piętrze,
Ekspozycja wschód-północ-zachód,
Taras o powierzchni ok. 100 m2.



BIURO SPRZEDAŻY MIESZKAŃ LOKUM
Al. Józefa Piłsudskiego 7/2a

28-300 Jędrzejów
 

604 399 993
 
 

www.mieszkanialokum.pl
www.wzdroju.pl

 
 
 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

LOKUM mieszkania

mieszkanialokum@gmail.com


