


Lwowska Tarasy to powstające 
w podrzeszowskiej Malawie
jedno z najnowocześniejszych
kompleksów mieszkalnych 
w niskiej zabudowie
zlokalizowanych na Podkarpaciu.

To projekt będący odpowiedzią
na aktualne i przyszłe trendy
mieszkaniowe.

Koncepcja zakłada stworzenie
nowego, atrakcyjnego
architektonicznie osiedla tuż pod
miastem zapewniającego komfort
zamieszkania dla przyszłych
mieszkańców.

JEDYNE 
TAKIE
MIEJSCE



NISKA ZABUDOWA
Trendy są jednoznaczne - uciekamy od
wysokich, przytłaczających blokowisk na
poczet niskiej, przestronnej zabudowy.

DOGODNA LOKALIZACJA

Lokalizacja była, jest i będzie
najważniejsza. Liczy się atrakcyjność
dostępnej w pobliżu infrastruktury i czas
dojazdu do kluczowych miejsc miasta.

Energooszczędne rozwiązania

Budownictwo energooszczędne wpływa
przede wszystkim na niższe koszty
rachunków. Patrząc nieco szerzej
przyczynia się to do redukcji
zanieczyszczeń i ochrony środowiska.

lokalizacja,
niska zabudowa,
energooszczędne rozwiązania budowlane.

Trendy w budownictwie mieszkaniowym - podobnie jak
potrzeby lokatorów - stale się zmieniają. Projektowanie
nowych osiedli to tworzenie swego rodzaju odpowiedzi na
przyszłe zapotrzebowania mieszkańców.

Tworząc koncepcję naszej nowej inwestycji skupiliśmy się
na trzech aspektach charakteryzujących nowoczesne
inwestycje:



Mniej niż 10 minut do centrum Rzeszowa
LOKALIZACJALOKALIZACJA

Lwowska Tarasy to powstający w podrzeszowskiej
Malawie kompleks mieszkalny w niskiej zabudowie.
Tworzymy komfortowe i wygodne do życia osiedle
spełniające potrzeby nawet najbardziej wymagających
klientów.

Dogodny i szybki dojazd do centrum oraz innych
najważniejszych punktów miasta, a także bogata
infrastruktura w promieniu kilku minut jazdy samochodem
podkreślają atrakcyjność lokalizacji.

Odleglość do ronda Pobitno - 3,5 km (5 min)
Odleglość do rzeszowskiego rynku - 6,3 km (9 min)
Odległość do A4 - 10 km (11 min)
Odległość do centrum Malawy - 1,4 km (2 min)



NISKA ZABUDOWA
Lwowska Tarasy to kameralne osiedle mieszkań w niskiej zabudowie. Jednopiętrowa zabudowa daje poczucie przestrzeni
i idealnie wpisuje się w trendy odbiegające od przytłaczającej śródmiejskiej zabudowy. Dużo mniejsza liczba mieszkań w
porównaniu do zabudowy wielorodzinnej to także większa swodoba i znacznie wyższyk wskaźnik powierzchni zielonej. 



Obniżymy Twoje rachunki!

ENERGOOSZCZĘDNE
ROZWIĄZANIA

Energooszczędne rozwiązania to jeden z najważniejszych aspektów
nowoczesnego budownictwa. Zastosowanie materiałów o korzystnych
parametrach to przede wszystkim niższe koszty utrzymania nieruchomości.

Budujemy przy zastosowaniu w pełni energooszczędnych
rozwiązań. Zastosowaliśmy m.in: 

20 cm ocieplenie

Redukcja utraty ciepła i
obniżenie kosztów

ogrzewania

Ogrzewanie
podłogowe Pustak ceramiczny

Równomierne
rozchodzenia się ciepła 
w całym pomieszczeniu

Najwyższe parametry
cieplne muru



 
Delikatesy Centrum

BOGATA INFRASTRUKTURA
Wszystko, czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki

Kościół Rzymskokatolicki
pw. św. Wawrzyńca

Zespół Szkół w Malawie

1,5 km (2 min)
2,2 km (3 min)

1,1 km (1 min)

     Apteka     

1,5 km (2 min)

Stacja Paliw OrlenHipermarket
Leroy Merlin & Auchan

1,4 km (3 min)
1,5 km (3 min)

Centrum Medyczne
Sabamed

2,9 km (4 min)

     Piekarnia     

400 m (< 1 min)



NOWOCZESNA ARCHITEKTURA
Projekt architektoniczny osiedla wpisuje się w najnowocześniejszą architekturę. Prosta bryła i płaski dach to cechy
charakterystyczne nowoczesnych budynków. Jasna elewacja zmieszana z ciemnymi elemtami daje poczucie elegancji,
a dodatki imitujące drewno nadają ciepła budynku i tworzą symetrię z okoliczną zielenią.



BUDUJEMY

Ofertę naszej inwestycji kierujemy przede
przede wszystkim do rodzin, dlatego też
zaprojektowaliśmy mieszkania wyłącznie
3 i 4 pokojowe. 

Brak kawalerek oraz mieszkań 2-pokojowych
(kupowanych zazwyczaj pod wynajem)
minimalizuje potencjalną liczbę mieszkań
kupowanych w celach inwestycyjnych.

Spokój i dobre relacje międzysąsiedzkie są
jednymi z najważniejszych aspektów dobrego
mieszkania.

DLA RODZINDLA RODZIN



OFERTĘPOZNAJ NASZĄ 



Parterowe mieszkanie z ogródkiem to funkcjonalny projekt
idealnie dopasowany do potrzeb 2-4 osobowej rodziny. 
Mieszkania składa się z salonu z aneksem kuchennym 
(z wyjściem na ogród), dwóch oddzielnych sypialni, łazienki
oraz praktycznego schowka pod schodami. Całość
powierzchni dopełnia wiatrołap oraz przestrzeń
komunikacyjna.

Do każdego z mieszkań przynależy ogródek, którego
powierzchnia zależy od wybranego mieszkania. 
To idealne miesjce do odpoczynku na świeżym powietrzu.

Mieszkanie z ogródkiem

57,46 m  | Parterowe | 3-pokojowe
Z  ogródkiem do wyłącznego korzystania.
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Zestawienie powierzchni:
1/01 Wiatrołap 2,35 m
1/02 Przedpokój 7,84 m
1/03 Pokój 10,32 m
1/04 Salon z aneksem kuch. 20,67 m
1/05 Pokój 9,92 m
1/06 Łazienka 3,98 m
1/07 Schowek 2,38 m
Łącznie: 57,46 m
+ ogródek (od 63 do 95) m

Rzut mieszkania 
z ogródkiem
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Mieszkanie

84,47 m  | Dwupoziomowe | 3- lub 4-pokojowe. 
Z tarasem dachowym na ostatniej kondygnacji
i komórką lokatorską przy wejściu.

Dwupoziomowe mieszkanie na piętrze to projekt zaaranżowany dla osób
poszukujących większej przestrzeni. W zależności od potrzeb możliwe
jest wydzielenie 2 lub 3 oddzielnych sypialni przy zachowaniu w pełni
funkcjonalnego salonu z aneksem. 

Niebywale praktycznym atutem jest zaprojektowana przy wejściu
komórka lokatorska - miejsce idealne do przechowywania rowerów,
wózków lub innego rodzaju rzeczy.

Ostatnia kondygnacja to wyróżniające nasze osiedle na rynku tarasy
dachowe. Prawie 60 m  przestrzeni do zabawy dla dzieci czy
organizowania spotkań rodzinnych. A to wszystko pod gołym niebem! 

z tarasem dachowym

58 m2 taras gratis!
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Rzut mieszkania z tarasem dachowym

Zestawienie powierzchni:
Poziom 1 (parter)
2/0A Wiatrołap 1,17 
2/0B Schowek 3,42 
Poziom 2 (1 piętro)
2/01 Komunikacja 4,72 
2/02 Korytarz 7,89 
2/03 Salon + aneks 23,21 
2/04 Pokój 7,51 
2/05 Łazienka 4,14 
2/06 Pokój 13,06 
2/07 Pokój 12,07 
Poziom 3 (2 piętro)
2/08 Komunikacja 4,72 
2/09 Przedsionek
Łącznie: 84,77 
+Taras 58,74 Rzut 1 piętra Rzut 2 piętra
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Który wariant wybierzesz?

2 sypialnie i większy salon 3 sypialnie z mniejszym salonem

czy





House Partner to doświadczony generalny wykonawca realizujący budowy na terenie 
woj. Podkarpackiego. Specjalizuje się w generalnym wykonawstawie i nadzorze inwestycji. 
Przykładowe realizacje wykonawcy dostępne są pod adresem https://housepartner.pl/inwestycje/

Najwyższa jakość wykonania ma dla nas prioretytowe znaczenie. 
Z tego powodu wybraliśmy jednego z najlepszych i najbardziej doświadczonych wykonawców -
firmę House Parter. 
Bogate portfolio dotychczasowych realizacji, pochlebna opinia i niezawodny 
zespół to klucz do pewnego i solidnego wykonania.

STAWIAMY NA
Generalny wykonawca:

Przykładowe dotychczasowe realizacje firmy House Partner.

JAKOŚĆ



KORZYSTAJ Z
DOBRODZIEJSTW
NATURY!

Mamy świadomość, że kameralność i duża ilość
zieleni wpływa na dobre samopoczucie, mniejszy
stres i dużo większą radość z życia. 
Dlatego minimalizujemy powierzchnię zabudowy
pozostawiając możliwie jak największą część osiedla
bez budynków!

Tylko 25% powierzchni przeznaczone podTylko 25% powierzchni przeznaczone pod
zabudowę mieszkalną. To pozostawia 75%zabudowę mieszkalną. To pozostawia 75%
powierzchni terenu na zieleń, ścieżkipowierzchni terenu na zieleń, ścieżki
komunikacyjne i zagospodarowaniekomunikacyjne i zagospodarowanie
osiedla!osiedla!



L w o w s k a  T a r a s y



www.lwowskatarasy.pl

721 813 559
biuro@lwowskatarasy.pl


