


Kameralne
  miejsce do życia

Na granicy Zawad i Wilanowa Królewskiego powstaje Vitalité – ekskluzywna 

inwestycja, która łączy w sobie komfort mieszkania pośród zielonego krajobrazu  

z zaletami życia w wielkim mieście. To nowoczesne i kameralne osiedle będzie 

posiadać strefę SPA, siłownię oraz strefę rekreacyjną na świeżym powietrzu. 

Vitalité to miejsce przeznaczone do wygodnego i aktywnego życia  

w znakomitym stylu.

Ekskluzywny 
charakter

SPA, siłownia
i strefa rekreacyjna

Tylko 64
mieszkania



Forma osiedla Vitalité nawiązuje do architektury willowej. Niskie, jedynie 3-kondygnacyjne 

budynki posiadają spadziste dachy i umieszczone w nich lukarny. Ich elewacje utrzymano 

w nowoczesnej, minimalistycznej kolorystyce, w której dominują biele, ciepłe szarości i beże. 

Nie tylko dekoracyjnym, ale również praktycznym elementem powiększającym wnętrza 

są wykusze. Wszystkie mieszkania posiadają duże okna zapewniające doskonałe doświetlenie.

Nowoczesna
  architektura

W każdym z 4 budynków znajdzie się 16 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych. 

Wygodę na co dzień zapewnią windy, podziemny parking na 66 

samochodów oraz komórki lokatorskie. Specjalne oświetlenie osiedla,  

w tym wysokie lampy oraz niskie słupki ogrodowe, stworzy przyjemny 

klimat. Estetycznie zaprojektowane stojaki na rowery oraz ławki  

w sąsiedztwie wejść do budynków stanowić będą nie tylko  

praktyczny detal. Teren osiedla będzie ogrodzony,  

a w ramach systemu kontroli dostępu zastosowane  

zostaną wideodomofony i karty zbliżeniowe. 

Wygoda
  i bezpieczeństwo

Zabudowa 
w willowym stylu

Jedynie 16 mieszkań 
w każdym budynku

Tylko 3-kondygnacyjne 
budynki z windami



Ogrodzony  
teren osiedla

Kontrola 
dostępu

Strefowe 
oświetlenie



Twoja strefa
  relaksu

Nazwa osiedla Vitalité odnosi się do idei witalnego życia, dlatego jego mieszkańcy 

będą mieli do dyspozycji własną strefę relaksu! Pod jednym z budynków, na poziomie -1, 

znajdzie się dostępna przez całą dobę luksusowa strefa SPA z sauną i jacuzzi, siłownia 

z mini strefą kibica oraz szatnie z prysznicami. To wprost idealne miejsce do spędzania 

wolnego czasu po pracowitym dniu bądź doskonała alternatywa na zrelaksowanie się 

podczas weekendu.

siłownia z urządzeniem 
wielofunkcyjnym,

bieżniami, rowerkami 
oraz hantlami

jacuzzi

szatnie i prysznice

Jacuzzi
i sauna

sauna sucha

mini strefa kibica
z telewizorem

Części wspólne budynków zaprojektowano z dbałością o najmniejszy 

detal, przy wykorzystaniu materiałów wykończeniowych wysokiej jakości. 

Ponadczasowe i eleganckie przestrzenie zapewnią mieszkańcom komfort 

na lata i pozwolą czerpać przyjemność z mieszkania w starannie 

zaprojektowanym, pięknym miejscu.

Na ponadprzeciętny standard wykończenia części wspólnych składają się: 

eleganckie płytki podłogowe w holach i na klatkach schodowych, 

duże lustra, punktowe oświetlenie LED, skrzynki na listy ze stali nierdzewnej, 

wpuszczane wycieraczki przed i za wejściem do budynku, portale drzwiowe  

z podświetleniem LED oraz specjalnie zaprojektowana numeracja  

mieszkań i pięter.

Komfort
  i styl

Wnętrza 
zaprojektowane 
w duchu 
nowoczesnej 
elegancji



Siłownia

Mini strefa 
kibica
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ławki
wokół drzew5

boisko
wielofunkcyjne6
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stojaki rowerowe i ławki            
przy wejściach do budynków1

górka saneczkowa2

leżaki3

4 plac zabaw
ponad 
100 drzewek

stoły i ławki 
piknikowe

Widok na osiedle
z lotu ptaka

strefa SPA
i siłownia

1

Kolejnymi rozwiązaniami sprzyjającymi aktywnemu spędzaniu czasu na terenie 

osiedla będą przestrzenie wspólne na świeżym powietrzu, powstałe przede wszystkim 

z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Znajdą się tu: górka saneczkowa, plac zabaw 

i boisko wielofunkcyjne. Dla wygody wszystkich mieszkańców zaprojektowano 

także: leżaki, ławki wokół drzew i stoły piknikowe. Teren zostanie dodatkowo 

obsadzony drzewkami i efektowną zielenią. Dzięki temu mieszkanie w takim miejscu  

będzie wyjątkowo przyjemne. 

Na spragnionych większych aktywności czekają okoliczne tereny zielone sprzyjające  

rekreacji, m.in.: plaża Wilanów Zawady, Morysin, pole golfowe, liczne trasy spacerowe  

i ścieżki rowerowe. 

Dla Ciebie
  i Twoich dzieci

wjazd do hali 
garażowej



Do dzisiaj zachowały się, w większości w postaci malowniczych 

ruin, pozostałości dawnych zabudowań, będące symbolem 

świetności dawnego założenia parkowego. Są to przede 

wszystkim: klasycystyczny pałacyk w formie rotundy z 1811 roku 

projektu Chrystiana Piotra Aignera i domek dozorcy z 1850 roku 

projektu Franciszka Marii Lanciego. Największe wrażenie robi 

brama w stylu gotyku angielskiego z 1846 roku projektu 

Henryka Marconiego, ozdobiona herbami Potockich oraz 

Lubomirskich.

Morysin przedstawia sobą wartość szczególną – to nie tylko 

pozostałość zabytkowego parku w stylu angielskim z niegdyś 

harmonijnymi widokami i uroczymi pawilonami ogrodowymi. 

Dzisiaj to tętniący życiem rezerwat przyrody.

Rezerwat 
przyrody

Miejsce 
z historią

Sąsiadujący z osiedlem Vitalité Morysin to obszar między Jeziorem 

Wilanowskim na zachodzie a rzeczką Wilanówką na wschodzie. Teren ten  

za czasów króla Jana III Sobieskiego i w kolejnym, XVIII stuleciu był w całości 

porośnięty lasem łęgowym, który ze względu na naturalne granice pełnił 

funkcję zwierzyńca. Na początku XIX wieku Stanisław Kostka Potocki, ówczesny 

właściciel Wilanowa, a także wybitny intelektualista i znawca sztuki, wraz  

ze swoim architektem, przekształcił obszar w romantyczny park i nazwał 

Morysinem na cześć wnuka Maurycego, zwanego zdrobniale Morysiem. 

Zielony
  Morysin



CARREFOUR EXPRESS 
1,2 km – 2 min autem

Pole golfowe GOLF PARKS POLAND
2,8 km – 5 min autem

Bistro i kawiarnia W KROPKI BORDO
1,9 km – 4 min autem

Przedszkole nr 416
1,1 km – 2 min autem

Centrum Handlowe Plac Vogla
2,4 km – 4 min autem

Plaża Zawady
4 km – 6 min autem
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  na co dzień
W pobliżu inwestycji znajdują się przystanki autobusowe linii dziennej 

i nocnej, a dojazd samochodem do centrum Warszawy zajmuje niecałe 

20 minut. Pobliskie centrum handlowe położone jest zaledwie kilka 

minut drogi autem od osiedla. W jego okolicy znajdują się m.in.: 

liczne sklepy, markety popularnych sieci handlowych, a także 

restauracje i punkty usługowe. Nieopodal zlokalizowane są także 

nowoczesne przedszkole publiczne oraz prywatny żłobek.

JEZIO
R

O
 W

ILA
N

O
W

SK
IE

W
ISŁA

W
IL

A
N

Ó
W

K
A

ul. Syta

ul. Glebowa

W
ał Zaw

adow
ski

ul. Bruzdow
a

ul
. V

og
la

ul. Z
aściankowa

ul. Zawodzie

ul
. Ł

uc
zn

ic
za

ul. W
iertnicza

Aleja Wilanowska

CH PLAC
VOGLA

OGRODY
WILANOWA

SZKOŁA
PODSTAWOWA

NR 261

PRZEDSZKOLE
NR 416

MC
DONALD’S

FRESHMARKET

QUATTRO
CANTI

LIDL

BIEDRONKA

PAŁAC
KRÓLEWSKI

SINUS SPORT
CLUB

LITTLE
GYM

CASTELLO

SUCRÉ 
PATISSERIE

SYTA 93

W KROPKI 
BORDO

PLAŻA
WILANÓW
ZAWADY

PLAŻA
WILANÓW

GOLF
PARKS POLAND

BABYCARE
ŻŁOBEK

CENTRUM 
MEDICOVER 

DENTAL-HOUSE 

CARREFOUR
 EXPRESS

200 m

MORYSIN



1

5

1.  Salon z aneksem 21,34 m2

2.  Sypialnia 9,43 m2

3.  Korytarz 6,43 m2

4.  Łazienka 5,53 m2

5.  Ogródek 129,98 m2

duży ogródek z dostępem zarówno 
ze strefy dziennej, jak i z sypialni

korytarz z miejscem  
na garderobę  w zabudowie

strefa dzienna z salonem
i aneksem kuchennym

3

4

2

42,73 m²

duże okna

funkcjonalna łazienka

Praktyczne 2 pokoje
  dla pary

ustawna sypialnia



1.  Salon z aneksem 20,79 m2

2.  Sypialnia I 11,03 m2

3.  Sypialnia II 12,40 m2

4.  Garderoba I 3,04 m2

5.  Garderoba II 2,99 m2

6.  Korytarz 7,17 m2

7.  Łazienka 3,87 m2

8.  Balkon 5,52 m2

dobrze doświetlony 
pokój dla dziecka

wygodna strefa dzienna 
z salonem i aneksem 

kuchennym

głęboki balkon

1

82

61,30 m²

Wygodne 3 pokoje
  dla rodziny

dodatkowa garderoba przy 
wejściu do mieszkania

duża sypialnia 
z miejscem na szafę

ustawna łazienka

obszerna garderoba
3

4

5

6
7



3

4

5

6

7

2

salon z aneksem kuchennym

pokoje dziecięce

duże okna 
we wszystkich pokojach

łazienka

1

8

67,37 m²

Kompaktowe 4 pokoje
  dla rodziny

1.  Salon z aneksem 22,73 m2

2.  Sypialnia I 12,43 m2

3.  Sypialnia II 7,38 m2

4.  Sypialnia III 8,95 m2

5.  Korytarz  10,84 m2

6.  Łazienka 3,62 m2

7.  Toaleta 1,42 m2

8. Balkon 7,10 m2

głęboki balkon

korytarz z miejscem  
na garderobę w zabudowie

toaleta



oddzielna, praktyczna kuchnia

główna łazienka

duża sypialnia główna

dodatkowa przestrzeń 
do własnej aranżacji 

spadziste dachy tworzące  
kameralne poddasze
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96,61 m²

Komfortowe 4 pokoje
  dla wymagających

1.  Salon 25,36 m2

2.  Kuchnia 15,53 m2

3.  Sypialnia I 9,42 m2

4.  Sypialnia II 13,25 m2

5.  Sypialnia III 15,36 m2

6.  Korytarz I 4,30 m2

7.  Korytarz II 4,47 m2

8.  Łazienka I 4,38 m2

9.  Łazienka II 4,54 m2

10. Taras 19,31 m2

strefa dzienna z dużym 
salonem

duży taras 

korytarz z miejscem  
na garderobę w zabudowie

2-pokojowa strefa dla dzieci 
z korytarzem i osobną łazienką 
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7
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Osiedle  
pełne zieleni

Ponad
100 drzewek

Jesteśmy deweloperem, który odpowiedzialnie podchodzi do zagadnień związanych ze 

zrównoważonym rozwojem. Z myślą o komforcie i jakości życia przyszłych mieszkańców 

dbamy o zielone zagospodarowanie części wspólnych naszych inwestycji. Na osiedlu Vitalité 

nasadzimy ponad 100 drzewek oraz wiele innych dekoracyjnych traw i krzewów. Dzięki temu 

aż 80% działki stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Otaczająca budynki  

i strefę rekreacyjną zieleń nie tylko poprawi nastrój i oczyści powietrze, ale również będzie 

sprzyjać integracji przyszłych mieszkańców i zachęci do aktywności na świeżym powietrzu.

Mieszkaj 
  w zgodzie z naturą



NotatkiNotatki



800 123 123
bi-polska.pl

ul. Syta 173

 
BIURO SPRZEDAŻY

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

BOUYGUES IMMOBILIER 
POLSKA

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Nasze inwestycje finansujemy ze środków własnych. Kierując się zasadami zrównoważonego 

budownictwa i mając na względzie komfort oraz zdrowie naszych Klientów, dokonujemy  

wszelkich starań, aby nasze inwestycje posiadały prestiżowe certyfikaty. W 2015 roku Accent  

Vert oraz Accent Eco, jako pierwsze inwestycje mieszkaniowe poza Francją, uzyskały certyfikat  

HQE – budownictwa wysokiej jakości przyjaznego środowisku. 

64 LATA W EUROPIE, 19 LAT W POLSCE
Jesteśmy firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym, z 64-letnim doświadczeniem  

w budownictwie. Na polskim rynku działamy od 2001 roku i cieszymy się zaufaniem naszych 

Klientów w Warszawie, Wrocławiu, a od niedawna także w Poznaniu. Korzystamy z know-how  

naszej spółki matki – największego dewelopera we Francji.

45 inwestycji zrealizowanych w Warszawie i Wrocławiu

 

ponad  6 170 oddanych mieszkań

13 inwestycji mieszkaniowych w budowie




