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Mieszkaj tak
jak lubisz



« Z Bouygues Immobilier Polska 
zakup nowego mieszkania to przyjemność

Skoro czytasz te słowa, to oznacza, że poszukujesz dla siebie oraz 
swoich bliskich nowego mieszkania. Wybór odpowiedniego miejsca 
do życia to niemałe wyzwanie.

Z nami możesz mieć pewność, że dokonujesz właściwego wyboru.  
Dziesiątki lat doświadczenia w budownictwie na europejskim rynku 
pozwalają nam tworzyć unikalne miejsca, w których mieszkańcy czują 
się dobrze i przez wiele, wiele lat nazywają je swoim domem. 

Wiemy, że Twoje potrzeby są najważniejsze, dlatego dokładamy 
wszelkich starań, abyś wybrał mieszkanie odpowiadające swoim 
oczekiwaniom. Gwarantowane przez nas wysoka jakość i świadome 
podejście do kwestii zrównoważonego budownictwa potwierdzają 
prestiżowe certyfikaty o zasięgu międzynarodowym: BREEAM®, 
BiodiverCity® oraz HQE™. 

Na każdym etapie współpracy nasi wykwalifikowani doradcy  
otoczą Cię wsparciem i zapewnią niezbędną pomoc – od pierwszej 
wizyty w jednym z naszych biur sprzedaży, aż do momentu odbioru 
wymarzonego mieszkania, przekazania kluczy i przez cały okres 
gwarancyjny.

Miło nam, że zainteresowała Cię nasza nowa inwestycja Alinea 
położona na osiedlu Żerań zlokalizowanym na bliskiej Białołęce. 
Na kolejnych stronach przedstawimy Ci garść informacji będących 
odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto zamieszkać właśnie tu.

«
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TWÓJ
NOWY DOM

Dobrze trafiłeś!

Alinea to nowoczesny budynek położony w dzielnicy dobrze skomunikowanej z centrum, 
a jego najbliższa okolica sprawia, że podstawowe punkty handlowo-usługowe masz pod ręką.  

Białołęka i będący jej częścią Żerań to obszar Warszawy, który od kilku lat nieustannie zmienia 
się i rozwija. Powstają tu atrakcyjne osiedla, które zamieszkują młodzi, ciekawi ludzie 
poszukujący miejsca do życia charakteryzującego się korzystną relacją szeroko rozumianej 
jakości do ceny. 

Razem z nowymi mieszkańcami pojawiają się tu kolejne punkty usługowe, restauracje, sklepy, 
centra handlowe, a liczne tereny zielone otrzymują przyjazną formę sprzyjającą różnorodnym 
aktywnościom na świeżym powietrzu.

Warto, abyś poznał to miejsce bliżej!

stojaki na rowery

podziemny parking 
i naziemne miejsca  
dla gości

dostęp do budynku  
za pomocą kodów  
i wideodomofonów

winda
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TWÓJ
NOWY DOM
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Z myślą o Tobie

Projektanci tego nowoczesnego, jedynie 5-piętrowego budynku 
postawili na oryginalność, łącząc ją z funkcjonalnością – a wszystko 
to z myślą o podwyższeniu jakości Twojego życia. 

Wybierając dla siebie mieszkanie w Alinei, jednocześnie stawiasz 
na komfort życia w kameralnym otoczeniu jedynie 75 mieszkań. 

Po wejściu do budynku znajdziesz się w przestrzeniach wspólnych, 
których wykończenie przemyślano w taki sposób, aby stanowiły 
połączenie najnowszych trendów z wysokiej jakości wykonaniem. 
Zależało nam, abyś zanim znajdziesz się w swoim mieszkaniu, 
przebywał w wyjątkowej przestrzeni. 

Dodatkowo na parterze przewidziano jeden lokal usługowy,  
a pod budynkiem praktyczną halę garażową na 86 samochodów.  
Twoja wygoda to dla nas priorytet!

TWÓJ
KOMFORT

8 9



TWÓJ
KOMFORT

Najważniejsze jest wnętrze

Każde z mieszkań zyskało rozkład o najbardziej optymalnym wykorzystaniu dostępnej 
przestrzeni. Niewątpliwym atutem są duże okna, częściowo o narożnym układzie, 
co pozwala na lepsze doświetlenie wnętrz.

Przestronne balkony przynależne do większości mieszkań zaprojektowano w taki 
sposób, aby nie graniczyły ze sobą.

Jedno z mieszkań na ostatnim piętrze będzie miało specjalne wyjście prowadzące 
z balkonu na luksusowy taras umieszczony na dachu budynku, natomiast lokale na 
parterze – wygodne ogródki. Będziesz mógł obsadzić tę dodatkową przestrzeń zielenią, 
spędzać tu czas z rodziną i znajomymi oraz cieszyć się spokojem. Jeżeli więc potrzebujesz 
więcej miejsca dla siebie i swoich bliskich – takie rozwiązanie jest właśnie dla Ciebie!
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W DOBRYM 
POŁOŻENIU
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KOMPLEKS
SPORTOWY

GALERIA PÓŁNOCNA

NEW AGE 
FITNESS

LIDL

VETURILO

PRZYSTANKI
AUTOBUSOWE

15 min

METRO MARYMONT

LEROY 
MERLIN

AUCHAN 

KŁADKA ŻERAŃSKA

Alinea

TERENY ZIELONE 

CHICAGO’S
PIZZA

500 m

Przedszkole

OrlikGaleria Północna

Tereny nad Wisłą

Żerań i bliska Białołęka

Lokalizacja inwestycji sprawia, że do metra Marymont dotrzesz jedynie 
w kwadrans, a samochodem do centrum w 20 minut. Tylko połowę tego czasu 
będziesz potrzebować, aby dojechać do niedawno otwartej Galerii Młociny, 
a jeszcze mniej – do Galerii Północnej. 

Na najbliższym przystanku masz do wyboru kilkanaście linii autobusowych, 
a położona nieopodal stacja rowerów miejskich Veturilo pozwoli Ci zamienić 
samochód czy komunikację miejską na alternatywny i jednocześnie 
ekologiczny środek transportu.

W okolicznych galeriach handlowych spędzisz czas nie tylko na zakupach. 
A jeżeli chodzi o te ostatnie – dobrze się składa, bo w najbliższym 
i nowoczesnym otoczeniu znajdują się nie tylko sklepy spożywcze, ale również 
restauracje i kawiarnie, gabinety kosmetyczne, studia fryzur i inne punkty 
usługowo-handlowe. 

Jeżeli jesteś na etapie powiększania rodziny, możesz śmiało wybierać w ofercie 
przedszkoli. I pamiętaj! Okolica cały czas dynamicznie się rozwija, co oznacza, 
że kolejne nowe miejsca powstaną już w wkrótce. 

POTRZEBUJESZ  
CZEGOŚ WIĘCEJ? 

Proszę bardzo! Jeżeli lubisz 
aktywnie i z pomysłem spędzać 
czas, nie musisz za każdym razem 
przemieszczać się do centrum –  
okolica i sąsiadujące dzielnice 
też dają wiele możliwości. 

Atrakcyjne tereny zielone 
i trasy rowerowe nad Kanałem 
Żerańskim i Wisłą, korty 
tenisowe, boiska, siłownie to 
wybrane atrakcje w tej części 
Warszawy, które już na Ciebie 
czekają!  

Market  
3 min pieszo, 250 m

Galeria Północna  
7 min samochodem, 3 km

Las w okolicy Kanału Żerańskiego
4 min pieszo, 300 m  

Kładka Żerańska     
7 min rowerem, 1,7 km

Przystanek kilkunastu 
linii autobusowych 
6 min pieszo, 500 m 

ALINEA

Przedszkole Bajka 
4 min pieszo, 300 m

PRZEDSZKOLE

SKLEP 

GALERIA PÓŁNOCNA 
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korytarz z miejscem 
na praktyczną zabudowę

wygodny balkon

duże narożne okno

5

4

przestronna strefa dzienna 
z aneksem kuchennym

1

ustawna łazienka
3

duża sypialnia z dodatkowym 
wyjściem na balkon

2

1. Salon z aneksem 21,72 m2

2. Sypialnia 13,21 m2

3. Łazienka 4,29 m2

4. Korytarz 4,46 m2

5. Balkon 6,38 m2

TUTAJ WSZYSTKO
CI SIĘ UŁOŻY

43,68 m²

Przestronne i własne

Dzięki naszym rozwiązaniom na nieco ponad 40 metrach 
możesz dobrze się urządzić. Na takiej przestrzeni będziesz miał 
do dyspozycji: salon z dużymi oknami i wygodnym balkonem, 
aneks kuchenny, hol z miejscem na zabudowę, wygodną 
sypialnię oraz łazienkę.

Z naszą ofertą mieszkań masz wybór –  
i to szeroki! Metraże lokali zaczynają 
się już od 26 m2, a  kończą na 90 m2. 
To oznacza, że w Alinei dostępne są 
zarówno kompaktowe mieszkania 
typu studio, jak również wygodne 
2- i 3-pokojowe, na 4 pokojach dla 
większych rodzin kończąc. 

Biorąc pod uwagę, że w obrębie 
podobnych powierzchni mieszkań 
masz do wyboru wiele różnych 
wariantów rozkładu pomieszczeń, 
liczymy na to, że będziesz w pełni 
usatysfakcjonowany. 

W końcu otwieramy drzwi marzeniom – 
również Twoim!
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1. Salon z aneksem 24,24 m2

2. Sypialnia I 10,67 m2

3. Sypialnia II 11,77 m2

4. Łazienka 4,17 m2

5. Korytarz 6,40 m2

6. Balkon 4,31 m2

wygodny 
balkon

 sypialnia z dużym  
oknem

przestronny pokój  
dziecięcy

korytarz z miejscem 
na praktyczne zabudowy

duże narożne okno

TUTAJ WSZYSTKO
CI SIĘ UŁOŻY

6

5

przestronna strefa dzienna 
z aneksem kuchennym

1

ustawna łazienka
4

3

2

57,25 m²

Wygodne 3 pokoje

To niespełna 60-metrowe mieszkanie stanowi idealne rozwiązanie 
dla Ciebie i Twojej połówki, szczególnie jeżeli planujecie powiększyć 
rodzinę. W jego centralnej część znajduje się obszerny hol, który 
prowadzi zarówno do strefy dziennej z przestronnym salonem 
z aneksem kuchennym, dużymi oknami oraz balkonem, jak 
również do strefy wypoczynkowej w postaci dwóch sypialni oraz 
łazienki.
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przestronny balkon

duża sypialnia z wyjściem 
na balkon

toaleta

obszerny salon

duże narożne okno

pracownia lub pokój gościnny z oknami 
wychodzącymi na dwie strony

3
pokój dziecięcy  
z dużym oknem

4

łazienka z oknem 
i miejscem na 
wannę

8

5
łazienka z miejscem  
na prysznic

7

aneks kuchenny 
z wyjściem na balkon

2

9

10

balkon
10

1

korytarz z miejscem 
na zabudowę

6

 1. Salon 25,91 m2

 2. Kuchnia 7,64 m2

 3. Sypialnia I 10,87 m2

 4. Sypialnia II 10,39 m2

 5. Sypialnia III 16,22 m2

 6. Korytarz 8,33 m2

 7. Łazienka I 3,22 m2

 8. Łazienka II 4,63 m2

 9. Toaleta 2,05 m2

 10. Balkony łącznie 14,55 m2

TUTAJ WSZYSTKO
CI SIĘ UŁOŻY

89,26 m²

Komfort na 90 m2

Jeżeli poszukujesz ponadprzeciętnej wygody 
i funkcjonalności, to dwustrefowe mieszkanie jest 
właśnie dla Ciebie. Część dzienna składa się z: salonu 
z dużymi oknami i balkonem, aneksu kuchennego, 
toalety oraz pracowni mogącej również pełnić funkcję 
sypialni dla gości, a część wypoczynkowa – z kolejnych 
dwóch przestronnych sypialni i towarzyszących 
im łazienek oraz dodatkowego balkonu. 
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Nasze doświadczenie mówi samo za siebie

5 500 MIESZKAŃ
oddaliśmy do użytku

38 INWESTYCJI
mieszkaniowych zrealizowaliśmy w polskich miastach

18 LAT W POLSCE
Na polskim rynku działamy od 2001 roku i cieszymy się zaufaniem 
naszych Klientów w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu. Korzystamy 

z wiedzy i doświadczenia naszej spółki matki – największego 
dewelopera we Francji. Projekt Camelia, jako pierwszy w Polsce, 

został certyfikowany w ramach BiodiverCity® – międzynarodowego 
certyfikatu wyróżniającego rozwiązania wspierające różnorodność 

biologiczną w nowo powstałych budynkach oraz ich otoczeniu.

63 LATA W EUROPIE
Jesteśmy firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym, 

z wieloletnim doświadczeniem w budownictwie. Możemy więcej, 
ponieważ mamy bogate know-how poparte nieprzeciętnymi 

realizacjami w całej Europie, takimi jak: tunel pod kanałem 
La Manche, Stadion Francuski oraz lotnisko Roissy-Charles de Gaulle 
w Paryżu, nowa dzielnica Ginko w Bordeaux czy siedziba Parlamentu 

Europejskiego w Strasburgu.

Biuro sprzedaży Alinea i Forêt:
ul. Marywilska 69, pn.-czw. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

Aktualnie w sprzedaży również:
Forêt
BIAŁOŁĘKA, UL. WYSPIARSKA

Vitalité
WILANÓW, UL. SYTA

Niniejsze wizualizacje i folder mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji 
inwestycji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów:

bezpłatna  
infolinia 


