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LOKUM DEWELOPER S.A.

Projekt osiedla Lokum Salsa na-
wiązuje do industrialnego cha-
rakteru Zabłocia i bezpośredniej 

okolicy inwestycji. Poprzemysłowy te-
ren, na którym dziś stoi nowoczesna 
budowla, jeszcze kilka lat temu był 
niedostępny dla mieszkańców Krako-
wa. Obecnie cała dzielnica przeżywa 
transformację, stając się nowoczesną, 
popularną okolicą, chętnie wybiera-
ną zarówno do życia, jak i rozwijania 
biznesu. W sercu rodzącego się na 
nowo Zabłocia powstało osiedle Lo-
kum Salsa, oddające architektonicz-
ny hołd historii tego obszaru. Elewacja 
budynków, pokryta okładziną klinkie-
rową w kolorze czerwonej cegły oraz 
białym tynkiem, doskonale korespon-
duje z dawnym charakterem dzielni-
cy. W częściach wspólnych podobne 
połączenia kontrastują z antracyto-
wą stolarką oraz czarnymi dodatkami, 
podkreślającymi loftowy styl wnętrz.

W Lokum Salsa niezwykle ważna 
jest wysoka jakość wykonania, estety-
ka architektury oraz przestrzeni wspól-
nych. Pomiędzy budynkami powstały 
starannie zaprojektowane dziedzińce, 
wypełnione różnorodną, nowocześnie 
zaaranżowaną zielenią oraz alejki spa-
cerowe i wygodne ławki, zachęcające 
do codziennego odpoczynku. 

– Lokum Salsa to atrakcyjne miejsce 
do życia, które z jednej strony wprowa-
dza do najbliższego otoczenia zupeł-
nie nowy klimat, przywracając świet-
ność zapomnianym i niszczejącym 
terenom, a z drugiej strony – stanowi 

odwołanie do tradycji krakowskiego 
Zabłocia – mówi Bartosz Kuźniar, pre-
zes zarządu Lokum Deweloper.

W ramach osiedla Lokum Salsa po-
wstały zróżnicowane mieszkania – od 
kawalerek, idealnych dla singli czy in-
westorów, do pięciopokojowych lokali, 
które dla rodzin z dziećmi stanowią 
ciekawą alternatywę dla domu. We 
wszystkich zamontowano okna typu 
porte-fenetre zapewniające dobre 
doświetlenie wnętrz. Na najniższych 
kondygnacjach zostały w nich zainsta-
lowane rolety zewnętrzne. Na terenie 
osiedla zbudowano wielostanowisko-
wy garaż podziemny kryty zielonym 
stropodachem.

Ważną cechą inwestycji Lokum 
Salsa jest jej wyjątkowo atrakcyjna 
lokalizacja. Osiedle jest położone 
blisko Bulwarów Wiślanych, które są 
doskonałym miejscem na spacer czy 
przejażdżkę rowerem. Mieszkańcy 
mogą także odprężyć się, odwiedza-
jąc pobliski, popularny Kazimierz, pe-
łen restauracji, kawiarni czy pubów. 
Krakowskie Zabłocie to znakomita lo-
kalizacja dla osób, które cenią sobie 
bliskość centrum i rozległych terenów 
zielonych. Inwestycja Lokum Salsa 
jest świetnie skomunikowana z resztą 
miasta – tuż obok znajdują się przy-
stanki tramwajowe oraz autobusowe, 
a niedaleko – dworzec kolejowy. Po-
ruszający się po mieście samocho-
dem doceniają niewielką odległość 
obwodnicy oraz arterii prowadzącej 
w okolice Starego Miasta.

LOKUM SALSA

Lokum Salsa to oryginalne 
osiedle o podwyższonym 

standardzie, umiejscowione 
w poprzemysłowej dzielnicy 

Krakowa, na Zabłociu. 
Wyjątkowa stylistyka 

budynków, zróżnicowane 
układy mieszkań oraz 

atrakcyjna lokalizacja blisko 
centrum miasta sprawiają, 

że inwestycja jest bardzo 
popularna zarówno wśród 
inwestorów nabywających 

lokale z przeznaczeniem na 
wynajem, jak i klientów 

poszukujących lokum na 
własne potrzeby. 

Nowoczesne osiedle mieszczące się na krakowskim 
Zabłociu, realizowane przez Lokum Deweloper


