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DE CHARME
VILLA

Twój Dom na Bemowie



Villa de Charme – kameralne i wyjątkowe osiedle.
Znajdź zieloną oazę spokoju dla siebie i bliskich.
Wybierz komfortowy dom z ogródkiem.
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Twój nowy dom 
na Bemowie

Minimalizm i funkcjonalność

Projekt ogrodzonego osiedla Villa de Charme to połączenie minimalizmu i funkcjonal-

ności, które korespondują z naturalnym, pełnym zieleni otoczeniem inwestycji. Proste bryły 

budynków, jasne kolory elewacji i drewniane elementy wykończenia nadają całości ponad-

czasowego i eleganckiego charakteru. Zastosowanie dużych okien typu portfenetr pozwo-

liło uzyskać efekt jasnych i słonecznych wnętrz, natomiast prywatne ogródki to idealne 

miejsce na odpoczynek. 

Część wspólna osiedla to starannie zaprojektowana infrastruktura wraz z przestrzeniami 

zielonymi oraz strefą przyjazną dzieciom. Zabudowa całego osiedla oparta jest na sche-

macie wewnętrznych uliczek, wzdłuż których znajdują się budynki mieszkalne, co zapewnia 

swobodne przemieszczanie się i zacieśnianie więzi sąsiedzkich. Drewniane skrzynie, usy-

tuowane pod zadaszeniem przy wejściu do każdego domu, zapewniają dodatkowe miejsce 

do przechowywania m.in. drobnego sprzętu ogrodowego. 

Czar zielonej przestrzeni

Przyjemny i pełen spokoju klimat otoczenia inwestycji zapewniają przede wszystkich zacho-

wane drzewa rosnące wzdłuż ulicy Szeligowskiej. Uzupełnieniem tego krajobrazu są prze-

strzenie zielone wewnątrz osiedla. Istotnym elementem inwestycji są nowe nasadzenia drzew, 

krzewów i traw ozdobnych, co nadaje osiedlu przyjemnego klimatu. 

Nazwa osiedla Villa de Charme to gra słów odzwierciedlająca prawdziwy charakter tego 

miejsca, a przy tym nawiązuje do francuskich korzeni dewelopera. W języku francuskim sło-

wo „charme” tłumaczone jest zarówno jako „czar”, jak i „grab”. Villa de Charme to ideal-

ne określenie dla wyjątkowego osiedla dla rodzin, które poszukują zielonej oazy spokoju  

w wielkim mieście.

 Villa de Charme to unikatowy i kameralny projekt na warszawskim Bemowie. 

Ogrodzone osiedle domów przy ulicy Szeligowskiej obejmuje łącznie  

52 komfortowe i przestronne domy z podziemnymi garażami i ogródkami. 

BOUYGUES IMMOBILIER
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W jakim stylu zostało zaprojektowane osiedle 
Villa de Charme? 

BDMA: W pracy projektowej zawsze poszukujemy punk-

tów zaczepienia - struktur ideowych, na które w dalszych 

krokach można nałożyć estetykę i kompozycję projektu. 

W tym projekcie pierwszym z takich punktów zaczepienia 

jest bliskość ulicy Szeligowskiej. Szeregi domów zostały 

do niej ustawione prostopadle, a w ich bocznych ele-

wacjach celowo nie zaprojektowano okien. Dodatkowo 

zarówno uliczki pomiędzy domami jak i ogródki zosta-

ły osłonięte od ulicy pełnym ogrodzeniem, co nadaje 

im większe poczucie kameralności i prywatności. Ele-

menty te od strony ulicy tworzą kompozycję zamknię-

tych płaszczyzn, za którymi prześwitują półprywatne  

i prywatne przestrzenie osiedlowych uliczek i tajemni-

czych ogrodów. Tak właśnie rozmawialiśmy w pracowni 

o tym zadaniu projektowym podczas pracy nim. Ważnym 

punktem wyjściowym do projektowania był także podział 

horyzontalny - białe domy miały stać na ciemnym cokole 

- i nie była to decyzja wyłącznie estetyczna. Zaprojekto-

wanie strefy cokołowej tylko od strony wejściowej mia-

ło swoje uzasadnienie funkcjonalne. Użycie wizualnych 

narzędzi pozwala na oddzielenie części półpublicznej, 
dostępnej dla ruchu samochodów, od prywatnej, którą 
tworzą ogródki lokatorskie. Efekt ten wzmacnia różnica 

poziomów pomiędzy wjazdem do garaży, wejściem do 

budynków i zielenią ogródków.

Jaka jest rola zieleni w przestrzeni osiedla? 
Co zrobiono, by ją jak najlepiej zaaranżować?

BDMA: Zasadą komponowania osiedla jest granica po-

między „życiem ulicy Szeligowskiej" a prywatną, ka-

meralną przestrzenią prywatną, zwieńczoną ogródkami 

lokatorskimi. Wykreowaniu takiego układu towarzyszyła 

idea „tajemniczego ogrodu”, miejsca wypoczynku miesz-
kańców, sąsiedzkich spotkań i zabaw dzieci. Każdy czło-

wiek potrzebuje kontaktu z naturą, świeżego powietrza 

i możliwości wyjścia poza mury budynku. Jest to tym 

bardziej istotne w dużym mieście, gdzie życie toczy się 

w szybkim tempie. Można więc powiedzieć, że zieleń 

była dla projektu kluczowa w myśleniu o przestrzeni  

i podczas jej tworzenia. Poza „tajemniczymi ogrodami” 

- prywatnymi ogródkami - zaplanowano także zielone 

części wspólne, które mają służyć za miejsce integracji 

społecznej, bezpieczną oazę zabaw dzieci oraz zachęcać 

do organizacji spotkań lokalnej społeczności. Wykreowa-

nie poczucia przynależności pociąga za sobą także odpo-

wiedzialność do dbania o wspólne dobro oraz poczucie 
bezpieczeństwa, tak istotne dla dobrego wypoczynku 

po dniach wypełnionych obowiązkami. Zieleń wpływa 
na ludzi kojąco, poprawia jakość powietrza i zachęca 
do spędzania czasu na zewnątrz, i to właśnie te aspekty 

przyświecały aranżowaniu zieleni na terenie osiedla.

Dla kogo zaprojektowano układy funkcjonalne 
domów? 

BDMA: Układy domów zaprojektowane są dla rodzin  

w modelu 2+2 lub 2+3. Oprócz sypialni rodziców, z gar-
derobą i łazienką, przewidziano dwie dodatkowe sy-

pialnie oraz gabinet, który w razie potrzeb może zostać 

zaadaptowany na pokój dziecięcy. Komfortowa strefa 
dzienna z wyjściem na taras i ogródek sprzyjają spę-

dzaniu czasu w gronie rodzinnym, podczas posiłków czy 

wspólnych zabaw. Zaprojektowany dwustanowiskowy 
garaż podziemny zapewnia miejsce bezpiecznego prze-

chowywania samochodów, rowerów czy skuterów. Dodat-

kowe schowki na kondygnacji podziemnej spełnią swoją 

rolę jako przechowalnia sprzętu rekreacyjnego, nart i 

innych przedmiotów, na które zwykle trudno znaleźć w 

domu odpowiednie miejsce. 

Co według Was najbardziej wyróżnia osiedle?  
Z czego jesteście najbardziej dumni?

BDMA: Poszukiwanie struktur ideowych w tym projek-

cie objawiło się pewną nieoczekiwaną wartością. Myśląc  

o elewacji domu w układzie szeregowym wydaje się, że 

jego boczne ściany nie mogą być niczym specjalnym, sta-

nowiącym odrębną wartość. W przypadku tego projektu 

udało się przełamać ten wzorzec i zaprojektować pierze-
ję – ciąg elewacji ustawionych w szeregu, równolegle 
do drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż całego osiedla. 

Pomimo braku okien (a być może paradoksalnie właśnie 

dlatego) elewacja ta jest bardzo oryginalna. Zaprojek-

towane dodatkowo siatki pod zieleń pnącą wzmacniają 

charakter osiedla i podkreślają jego „zieloną stronę”, co 

bardzo długo będzie wyróżniało Ville de Charme na 
całym Chrzanowie.

Kilka słów  
od architektów...

Pracownia architektoniczna 

odpowiedzialna za projekt osiedla 

Villa de Charme

BDMA to zespół ludzi, dla których pro-

jektowanie architektoniczne, to nie tyl-

ko największa pasja, lecz także sposób 

życia i patrzenia na świat. Pracownia 

nie jest jedynie praktyką autorską, lecz 

otwartą platformą dyskusji i poszukiwa-

nia rozwiązań. 

BDMA odpowiedzialne jest za obsłu-

gę inwestycji budowlanych na wszyst-

kich etapach – od konsultingu i oceny 

zamierzeń inwestycyjnych, audytów 

projektów budowlanych, poprzez land 

development, wielobranżowe projekty 

budowlane, przetargowe i wykonawcze, 

po inwestorstwo zastępcze oraz zarzą-

dzanie projektami.

Wywiadu udzielili architekci BDMA: 

Jacek Mroczkowski, Maciej Dembiński, 

Krzysztof Banaszewski. 

BDM
Architekci

JACEK MROC ZKOWSK I

M ACIE J DEMBIŃSK I

K R Z YSZ TOF B ANA SZE WSK I
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Villa de Charme – bezpieczna przestrzeń  
dla całej rodziny. Ogrodzone osiedle,  
prywatne ogródki i własny garaż.
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Villa de Charme to połączenie atutów posia-

dania własnego domu z prywatnym ogród-

kiem na ogrodzonym terenie oraz udogod-

nień przebywania blisko wszelkich walorów 

miasta takich jak komunikacja, infrastruktura 

handlowa, rekreacja oraz sport. Inwestycja 

będzie zlokalizowana obok planowanej sta-

cji metra Chrzanów, oddalonej zaledwie 

500 m od osiedla.

Plan
osiedla

Ogrodzony teren

Duża ilość zieleni

Strefy przyjazne dzieciom

BOUYGUES IMMOBILIER



12 13

Villa de Charme – wyjątkowe osiedle  
na zielonym Bemowie, które pokochasz  
od pierwszej wizyty. 
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Villa de Charme to osiedle usytuowane w bardzo dobrej lokalizacji. W pobliżu ulicy Szeligowskiej 

działają liczne obiekty handlowe, usługowe, kluby sportowe, centra handlowe (w tym Centrum Han-

dlowe City Park oddalone o 5 minut jazdy samochodem), a także szkoły i przedszkola. W niewielkiej 

odległości od osiedla Villa de Charme znajdują się m.in.: Park Górczewska z amfiteatrem, Park Po-

wstańców Warszawy oraz wiele innych atrakcji.

Sieć dróg zapewnia wygodne połączenie z całym miastem, trasą S8 oraz DK7. W pobliżu osiedla znaj-

dują się również przystanki komunikacji miejskiej, a w odległości zaledwie 500 metrów od Villa de 

Charme powstanie nowa stacja metra – Chrzanów. 

Takie rozwiązanie pozwala mieszkańcom osiedla wieść komfor-

towe i spokojne życie z dala od miejskiego zgiełku, a równo-

cześnie zapewnia wygodne połączenie z centrum Warszawy 

oraz innymi jej dzielnicami. Bliskość stacji metra to ogromne 

udogodnienie dla rodzin z dziećmi, zapewniające wygodny do-

jazd do szkół i na uczelnie. 

Bemowo to zielona i dynamicznie rozwijająca się dzielnica 

Warszawy. Potencjał inwestycyjny Bemowa wzrasta z każdym 

rokiem, a tym samym w pobliżu inwestycji powstaną dodatkowe 

obiekty usługowe i handlowe, obiekty sportowe, placówki eduka-

cyjne i opieki medycznej, a także nowe parki i ogrody. 

Szeligowska

Lazurow
a

Człuchowska

Połczyńska

Pow
stańców

 Śląskich

Górczewska

Park
„Górczewska”

Park

Powstańców

Warszawy

PLANOWANA LINIA METRALEGENDA

centra handlowe i markety

przedszkola i żłobki

szkoły i uczelnie

kawiarnie i restauracje

apteka

stacje benzynowe

place zabaw

linia metra

stacje metra

Be
m

ow
o

METRO 
CHRZANÓW

Lokalizacja
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Przestronne wnętrze
Przemyślany rozkład, w którym każdy 
z domowników znajdzie swoją przestrzeń.
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Funkcjonalna przestrzeń
dla całej rodziny

BOUYGUES IMMOBILIER

Trzy kondygnacje nadziemne w prosty sposób wydzielają przestrzeń 

dla rodziców, dzieci, a także część wspólną – dzienną. Pod budynkiem 

znajdują się stanowiska na dwa samochody i funkcjonalne schowki,  

a przydomowy ogródek o wielkości do 94 m2 (w zależności od domu) 

zapewnia przyjemne miejsce relaksu pod gołym niebem. Do dyspozycji 

mieszkańców są dwa tarasy - jeden na parterze, drugi na ostatniej kon-

dygnacji, który połączony jest ze sypialnią. Łączna powierzchnia czte-

rech kondygnacji w zależności od domu wynosi - od 152 do 161 m².

Liczba kondygnacji: 4

Powierzchnia całkowita domu: 161 m2 

Powierzchnia użytkowa nadziemna: 115 m2

Powierzchnia użytkowa podziemna: 46 m2

Garaż z dodatkowymi schowkami
Powierzchnia: 46 m2

Parter
Powierzchnia: 37 m2

I Piętro
Powierzchnia: 41 m2

II Piętro
Powierzchnia: 37 m2

Taras
Powierzchnia: 3 m2

Taras
Powierzchnia: 11 m2

Znajdź swój nowy dom  
na osiedlu Villa de Charme  

FUNKCJONALNĄ PRZESTRZEŃ  

DLA CAŁEJ RODZINY

MIEJSCE SPOTKAŃ Z BLISKIMI,  

PRZYJACIÓŁMI I ZNAJOMYMI

POCZUCIE PRYWATNOŚCI  

I INTYMNOŚCI  

WE WŁASNEJ SYPIALNI

PRZESTRZEŃ KREATYWNYCH  

ZABAW I NAUKI DLA DZIECI

PRYWATNY OGRÓD Z TARASEM
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Funkcjonalny i starannie zagospodarowany parter stanowi serce domu.  

Salon połączony z aneksem kuchennym tworzy otwartą przestrzeń,  

która sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu w trakcie zabawy, posiłków,  

a także spotkań ze znajomymi. Na parterze znajduje się wejście do domu,  

hol, łazienka, schody prowadzące do garażu i wyższą kondygnację,  

a także przejście na taras. Przyjemny, ciepły i pełen słońca klimat  

to efekt zastosowania dużego przeszklenia na jednej ze ścian.

Strefa dzienna – bądźmy bliżej Parter:
• przestronny salon z aneksem;

• miejsce wspólnych zabaw i spotkań towarzyskich; 

• funkcjonalna przestrzeń z wyjściem na taras.

Hol
Powierzchnia: 2,22 m2

Toaleta
Powierzchnia: 2,82 m2

Strefa dzienna z aneksem:
Powierzchnia: 32,29 m2

Taras:
Powierzchnia: 10,86 m2
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Pokój młodej damy  
– przytulna przestrzeń niczym z bajki,  
gdzie spełniają się marzenia. 
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Dorastające dzieci potrzebują odpowiedniej przestrzeni, gdzie mogą rozwijać się 

intelektualnie, kreatywnie i społecznie. Biorąc pod uwagę zmienność dziecięcych 

potrzeb, postawiono na funkcjonalny rozkład pomieszczeń, który zapewnia znaczną 

swobodę w aranżacji wnętrz. Dwie przestronne sypialnie gwarantują poczucie 

odrębności rodzeństwu, tworząc miejsce do nauki i zabawy. Zastosowanie dużych 

przeszkleń okiennych zapewniło efekt jasnych i ciepłych wnętrz.  

Dziecięce królestwo 

BOUYGUES IMMOBILIER

I piętro:
• dwa duże pokoje dziecięce;

• miejsce do zabawy, nauki  

i spotkań ze znajomymi;

• oddzielna łazienka.

Pokój
Powierzchnia: 12,58 m2

Pokój
Powierzchnia: 14,57 m2

Łazienka
Powierzchnia: 6 m2

Korytarz
Powierzchnia: 7,78 m2
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Pokój małego mężczyzny  
– przestrzeń młodego odkrywcy,  
która zmienia się wraz z nim.
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Jasna, przestronna sypialnia z wyjście na taras, duża garderoba, prywatna łazienka  

i pomieszczenie przeznaczone na gabinet, to przestrzeń zaprojektowana z myślą  

o rodzicach. Funkcjonalny rozkład pomieszczeń zapewnia komfort ich użytkowania, 

a prywatny taras zachęca do stworzenia własnej strefy relaksu. Przestrzeń rodziców  

ulokowana na drugim piętrze to doskonałe miejsce do odpoczynku, pracy  

i spędzania czasu we dwoje. 

Oaza spokoju rodziców 

BOUYGUES IMMOBILIER

II piętro:
• gwarancja spokoju i intymności;

• przestronna sypialnia z garderobą;

• prywatna strefa wypoczynkowa.

Garderoba
Powierzchnia: 5,22 m2

Taras
Powierzchnia: 3,47 m2

Sypialnia
Powierzchnia: 15,26 m2 Gabinet

Powierzchnia: 7,92 m2

Łazienka
Powierzchnia: 5,3 m2

Korytarz
Powierzchnia: 3,53 m2
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Nowoczesna i funkcjonalna  
sypialnia z prywatną łazienką, 
jak w nowojorskim apartamencie. 
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Kondygnacja podziemna:
• 2 miejsca parkingowe;

• 2 pomieszczenia gospodarcze;

• funkcjonalny rozkład pomieszczeń.

Komunikacja
Powierzchnia: 3,18 m2

Schowek 1:
Powierzchnia: 5,19 m2

Schowek 2
Powierzchnia: 2,61 m2

Garaż
Powierzchnia: 34,86 m2

W podziemnej części domu znajduje się dwustanowiskowy garaż, a także 

pomieszczenia gospodarcze. Łącznie to 46 m² powierzchni. Funkcjonalny rozkład 

pomieszczeń zapewnia dużą swobodę w ich adaptacji do własnych potrzeb.  

Dwa odrębne pomieszczenia mogą być użytkowane jako schowki, pralnia,  

bądź też miejsce do majsterkowania. 

Funkcjonalny garaż 
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LA CASCADE

DOBRA 54VILLA L’ AZUR

PATIO AVENIR

LINDE R ÉSIDENCE

BELL’ ARTE
VILLA ARTE

CARRE ARTE
ARTE NOVA

MIASTECZKO
ORANGE

CAMÉLIA

VILLA CONCORDE

ŚRÓDZIEMNOMORSKA

LA LUMIERE

RENOIR

LAMARTINE

VILLA MODERNE

OGRODY KABACKIE

LE VILLAGE

LA TOUR
RESIDENCE

LA PROXIMIT É

MANUFAKTURA
PRASKA

LA PREMI ÈRE

UNION APARTAMENTY

ESPACE 
WILANÓW

LA CLART É

W A R S Z A W A

VILLA PARC

LA MELODIE

EPIQUE

OSIEDLE MORELOWA I

ICÔNE
VILLA  

BOH ÈME

ACCENT VERT/ACCENT ECO

JARDIN  
BEMOWO

ATELIER PRAGA
ATELIER PRAGA 2

WILEŃSKA EXPRESS

ENCLAVE
PRUSZKÓW

18 km

STALOWA 39

OSIEDLE MORELOWA II
WYSPIARSKA FORÊT

OSIEDLE ORSO

12 km

URSUS

3 km

BIAŁOŁĘKA

Pewność 
i bezpieczeństwo inwestycji

z Bouygues Immobilier Polska

Przykładowe 
realizacje

Bouygues Immobilier Polska

Wiemy jak ważną i odpowiedzialną decyzję stanowi wybór i zakup domu lub mieszkania. Dbając o poczucie 

komfortu i satysfakcji naszych Klientów, przygotowaliśmy ofertę stworzoną z myślą o ich  potrzebach. 
ESPACE WILANÓW

Realizacja: 2017

Lokalizacja: Wilanów, al. Rzeczpospolitej 

UNION APARTAMENTY

Realizacja:  2017

Lokalizacja: Wola, ul. Jaktorowska

kompleksową obsługę;

bogaty wybór atrakcyjnych mieszkań i lokali usługowych;

wsparcie naszych wykwalifikowanych doradców finansowych.

W tym roku spółka Bouygues Immobilier Polska rozpoczęła  

swą działalność na warszawskim rynku deweloperskim

Oddaliśmy do użytku ponad 5000 mieszkań

W tym roku firma Bouygues Immobilier rozpoczęła 

swą działalność we Francji

Zrealizowaliśmy ponad 35 inwestycji mieszkaniowych 

2001

5000 +

1956

35 +

LE VILLAGE

Realizacja: 2016

Lokalizacja: Józefosław 

MANUFAKTURA PRASKA 

Realizacja: 2016

Lokalizacja: Praga-Północ, ul. Okrzei

W Polsce prowadzimy działalność jako największy francuski deweloper.  

Obecnie realizujemy inwestycje budowlane na terenie Warszawy, Wrocławia i Poznania.  

W trosce o wysoki poziom obsługi, wszystkim naszym Klientom zapewniamy:

W 2018 roku zrealizowaliśmy kolejne projekty,  

w ramach których powstały: Villa Boheme, Linde Residence, 

Camelia, Epique, Osiedle Morelowa (Etap I), Icône,  

La Melodie oraz Villa Alouette.

INWESTYCJE

W WARSZAWIE

           ZREALIZOWANE

           W TRAKCIE REALIZACJI

BOUYGUES IMMOBILIER
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Niniejszy folder oraz wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Biuro sprzedaży
ul. gen. Ludomiła Rayskiego 11

Bemowo, Warszawa

Tylko 500 metrów od inwestycji.

Odwiedź nas na www.bi-polska.pl
Masz dodatkowe pytania? Zadzwoń! 800 123 123


