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W MIEŚCIE
JAK NA WSI
Mieszkanie w mieście czy dom na wsi? 

W WOLA VILLAGE (WV) zamieszkasz w nowoczesnej willi miejskiej,  
na niezwykłym osiedlu stwarzającym komfort na miarę RESORTU, z prywatnym 
parkiem i kompletnym pakietem udogodnień. 

UNIKALNE OSIEDLE - RESORT NA WOLI JUSTOWSKIEJ
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WV RESORT

TU MASZ WSZYSTKO

ZALETY ŻYCIA  
NA WSI I MIEJSKIE 
WYGODY 
JEDNOCZEŚNIE

Poszukujesz nowego miejsca dla siebie i rodziny? 

Mieszkanie czy dom - zastanawiasz się, co lepsze? 
Często godzisz się na kompromis. Mieszkanie w mieście ma podstawową zaletę – 
wszędzie jest blisko. Czy to jednak najlepszy wybór dla Was? Czy w mieście można 
prawdziwie odpocząć, żyć zdrowo i blisko natury, nie tracić czasu na dojazdy 
w korkach? To może jednak wieś? 

W stworzonym na kształt RESORTU osiedlu WOLA VILLAGE poczujesz się jak 
na wsi, mając jednak wszystkie wygody życia w mieście, a nawet znacznie więcej…
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NAJWAŻNIEJSZY 
Z WYBORÓW 
NIE MOŻE BYĆ 
KOMPROMISEM  
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WILLE MIEJSKIE
NOWOCZESNE I LUKSUSOWE

Niższe zużycie energii, dzięki energooszczędnym ścianom MABUDO 
ROBUST®

Przyjazne dla środowiska i oszczędne, dzięki pompom ciepła i fotowoltaice

Najlepsze dla zdrowia, dzięki systemowi oczyszczania powietrza  
z zanieczyszczeń i alergenów

Komfort użytkowania dzięki sterowaniu domu inteligentnego

Dobrze przemyślany luksus willi miejskich WV

Estetyka i trwałość - oryginalne elewacje z betonu architektonicznego

Dla komfortu i prywatności - najwyższej jakości aluminiowe okna z żaluzjami 
zewnętrznymi, sterowanymi elektronicznie

Dbałość o detale - oryginalne strefy wejścia

Wnętrze o jakim marzysz - Twój dedykowany projektant wnętrz i kompletna 
realizacja, jeszcze w trakcie trwania budowy

Nowoczesne wille miejskie WV:
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WV RESORT
TU MASZ WSZYSTKO

Nowoczesne osiedle zaprojektowane na kształt RESORTU

Twój prywatny park, a w nim wszystko dla relaksu i sportu

Doskonale zaprojektowana zieleń i mała architektura

Alejki spacerowe i trasa biegowa

Miejsca piknikowe, plac zabaw, siłownia zewnętrzna i boiska

Miejsce spotkań i integracji

Wybieg dla czworonogów

Centrum usług WV, które daje Ci wiele możliwości, a przede wszystkim 
oszczędza Twój czas

Ekskluzywny klub fitness z basenem i SPA

Ekologiczny sklep + bistro + kawiarnia

Leśne przedszkole, coworking

Gabinet kosmetyczny, barber

Centrum usług – usługi ogrodnicze, pralnicze, „pet sitting”, inne



09



10

WYBIERZ 
ZDROWIE
RÓWNIEŻ NA TALERZU

W trosce o Twoją dobrą formę witalną oferujemy Ci dostęp do ekologicznej 
żywności wyprodukowanej w sąsiedztwie Twojego domu - na naszej  
ekologicznej farmie: Urba Farming.

Chcemy lokalnie dostarczać Ci certyfikowane, ekologicznie warzywa, owoce 
oraz zioła prosto z pola bez dodatków sztucznych pestycydów z zachowaniem 
najwyższego szacunku do uprawy ziemi. 
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NIE REZYGNUJ 
Z TEGO, 
CO WAŻNE
NIE REZYGNUJ ZE SWOICH MARZEŃ I ASPIRACJI

Dzięki WOLA VILLAGE oszczędzasz czas na dojazdy, a coworking umożliwia Ci 
pracę blisko domu, na Twoich warunkach. Uprawiasz sport o dowolnej porze –  
w parku lub klubie fitness WV. Spacery z rodziną i zabawa w parku mogą być 
Twoją codzienną rutyną.
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IDEALNE DLA 
NAJMŁODSZYCH
WV TO MIEJSCE PRZYJAZNE NAJMŁODSZYM

WOLA VILLAGE – nowoczesna edukacja i bezpieczna zabawa.

W centrum WV zlokalizowane zostanie Leśne Przedszkole. Prywatny park  
to z kolei bezpieczne miejsce do gier i zabaw.
W URBA Farming dzieci będą też mogły korzystać z oferty warsztatów 
ekologicznych.
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WOLA VILLAGE 
DAJE CI
WIĘCEJ
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PERFEKCYJNA
LOKALIZACJA
WV MA DOSKONAŁE POŁĄCZENIE Z MIASTEM I ŚWIATEM

Dla zmotoryzowanych

1 min do przystanku kolejowego SKA
5 min do lotniska Balice
5 min do 4 szkół podstawowych w okolicy
5 min do Parku Decjusza, Lasu Wolskiego i wielu innych atrakcji
 
Dla podróżujących SKA

15 min na dworzec główny Kraków
5 min na lotnisko Balice 
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WYBIERZ 
SWOJĄ WILLĘ
Limitowana oferta realizacji wykończenia willi w standardzie PREMIUM.

WILLE MIEJSKIE WV. Wnętrze o jakim marzysz.

W Wola Village możesz mieć swojego dedykowanego projektant wnętrz,  
otrzymać zindywidualizowany projekt oraz zlecić kompletną realizację. 

JUŻ DZIŚ SKORZYSTAJ Z WYJĄTKOWEJ OFERTY NA I ETAP WV
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TYP 1
Aranżacja 1

*przykładowa aranżacja

Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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TYP 1
Aranżacja 2

*przykładowa aranżacja

Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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TYP 2
Aranżacja 1

*przykładowa aranżacja

Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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TYP 2
Aranżacja 2

*przykładowa aranżacja

Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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TYP 3
Aranżacja 1

*przykładowa aranżacja
Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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TYP 3
Aranżacja 2

*przykładowa aranżacja
Powierzchnia użytkowa lokalu określona jest na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15.12.2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz uwzględnieniu treści Polskiej Normy PN-ISO 9836:2015-12. Powierzchnie ogródków i loggii nie podlega-
ją obmiarowi. Wymiary pomieszczeń  i przyborów sanitarnych podano na podstawie projektu budowlanego. W toku budowy dopuszczalne są zmiany wynikające 
z technologii realizowania prac. Rzut mieszkania ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
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PLAN OSIEDLA

ETAP B

TERENY REKREACYJNE

TERENY REKREACYJNE

ETAP A
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OGRÓDKI
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GRUPA URBA
GRUPA URBA URBA to więcej, niż samo budowanie – nasze pola kompetencji 
to działalność deweloperska, architektoniczna, generalnego wykonawstwa oraz 
technologiczna – produkcja domów i mieszkań we własnej fabryce.
Każda z firm grupy ma już co najmniej dziesięcioletnią historię działalności, 
a fabryka domów ponad trzydziestoletnią. Realizujemy projekty w Polsce, 
Niemczech, Szwecji i innych krajach UE. Miejscem, gdzie zaczynaliśmy  
i gdzie realizujemy najwięcej projektów jest miasto Kraków i okolice. Nasze 
doświadczenie to już setki tysięcy metrów zaprojektowanej powierzchni oraz 
przeszło dwa tysiące wybudowanych domów i mieszkań.

ZESPOŁY PROFESJONALISTÓW firm grupy URBA tworzą osoby z wieloletnim 
doświadczeniem w branży, dbające o rozwów firmy i własny, zorientowane  
na osiągnięcie najlepszego wyniku. 

JEDEN CEL, który łączy wszystkie firmy i osoby pracujące w URBA to najwyższej 
jakości domy i mieszkania, które spełnią Wasze oczekiwania dzisiaj i jutro, 
odpowiadając na wyzwania przyszłości. Dlatego skupienie na jakości, dbałość 
o detale, rozwiązania przyjazne dla środowiska oraz ekonomię użytkowania 
przyświecają nam w naszej codziennej pracy.
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www.wolavillage.pl

sprzedaz@urba.pl

+ 48 12 314 30 04

DZIAŁ SPRZEDAŻY


