
Mieszkania
z historią w tle

PRAGA-POŁUDNIE



Z Bouygues Immobilier Polska zakup nowego mieszkania to przyjemność.

Skoro czytasz te słowa, to oznacza, że poszukujesz nowego mieszkania – 

niekoniecznie dla siebie. Dobrze wiemy, że wybór odpowiedniego miejsca do życia 

lub z myślą o inwestycji 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 Grochowska 230 

położona na Grochowie w dzielnicy Praga-Południe. Na kolejnych stronach 

przedstawimy Ci garść informacji będących odpowiedzią na pytanie, dlaczego 

warto zamieszkać właśnie tu.
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PRZYSTANKI
AUTOBUSOWE

PRZYSTANKI
TRAMWAJOWE

CH Rondo Wiatraczna Teatr Powszechny Stadion NarodowyPark Skaryszewski

MIASTO 
MOŻLIWOŚCI

Stadion Narodowy 

8 min autem, 3,3 km

GALERIA HANDLOWA

Przystanek tramwajowy

2 min pieszo, 150 m

Śródmieście

20 min tramwajem, 6,2 kmGaleria handlowa Rondo Wiatraczna

4 min pieszo, 300 m

Błonia i Park Skaryszewski 

14 min pieszo, 1,1 km

RONDO WIATRACZNA 
Lokalizacja pełna korzyści 

Położenie inwestycji przy Rondzie Wiatraczna daje mnóstwo możliwości nie tylko komunikacyjnych. Najbliższy przystanek 

tramwajowy zlokalizowany jest w pobliżu budynku i w kilkanaście minut można stąd dojechać zarówno do najbliższej stacji 

metra, Dworca Wschodniego, Stadionu Narodowego i dalej do Śródmieścia.

W zasięgu krótszego bądź dłuższego spaceru znajduje się tu wszystko, co jest potrzebne na co dzień. Liczne punkty usługowe, 

bary i kawiarnie, sklepy spożywcze, placówki medyczne, a także szkoły i przedszkola to tylko najważniejsze ze znajdujących 

się tutaj miejsc. 

Na tych, którzy lubią aktywnie spędzać czas, czekają siłownie, stacja rowerów miejskich Veturilo, a także kilka parków:  

im. Józefa Polińskiego, Obwodu Praga Armii Krajowej i położone nieco dalej Kamionowskie Błonia Elekcyjne i Park Skaryszewski.  

Plaża i bulwary nad Wisłą stanowią dodatkowe atrakcje, do których dotarcie komunikacją miejską zajmuje jedynie 10 minut.

19 linii autobusowych 
i 6 linii tramwajowych

w okolicy

Grochowska 230
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Elegancki hol wejściowy – płytki gresowe z listwami w odcieniu złota

MIEJSCE  
Z KLASĄ GROCHOWSKA 230 

Adres warty zapamiętania

Grochowska 230 to miejsce szczególne, które łączy w sobie nowoczesność z klimatem dawnej Pragi. Wizja naszych architektów 

stanowi wyjątkowe połączenie funkcjonalnej architektury odpowiadającej potrzebom współczesnych mieszkańców z efektownym 

architektonicznym detalem w postaci zabytkowej elewacji ponad 100-letniego budynku.

Pod tym adresem znajdzie się jedyny w swoim rodzaju kameralny kompleks mieszkaniowy z częścią usługowo-handlową położony 

w samym sercu Pragi-Południe, w najbliższym sąsiedztwie ronda Wiatraczna. Ta okolica to nie tylko doskonała komunikacja z centrum 

i innymi dzielnicami miasta. To właśnie tutaj tętni życie tej części Warszawy.

Poznaj to miejsce bliżej.

Zielone patio 
Usługi i sklepy 

na parterze
Tarasy z widokiem na 
panoramę Warszawy

Dostęp do budynku za pomocą 
kodów i kart zbliżeniowych
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Adaptacja zabytkowej elewacji nadała projektowi unikalnego charakteru

MIEJSCE  
Z KLASĄ 
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WYGODA
NA CO DZIEŃ

Kameralne patio i ogródkowe tarasy przy mieszkaniach na I piętrze 

Lokale usługowe w zabytkowej części budynku 

KIEDY TRADYCJA... 
...spotyka się z nowoczesnością

Unikalne połączenie zabytkowego budynku o klasycyzującej formie z wielkomiejską i nowoczesną architekturą stworzy niezwykle 

eleganckie i jedyne w swoim rodzaju miejsce w tej części miasta.

Na 5 piętrach przewidziano jedynie 77 mieszkań, a na parterze kilka lokali usługowych – dostępnych zarówno od strony ulicy, 

jak i z drugiej strony budynku. Również dla komfortu i wygody mieszkańców usytuowano niewielki zielony dziedziniec z ławkami 

oraz 2-kondygnacyjną halę garażową.

Główne wejście znajduje się w zabytkowej części budynku. Jednak po przekroczeniu jego progu mieszkańców i ich gości witać 

będzie nowoczesny design i wysokiej jakości materiały składające się na części wspólne zaprojektowane z dbałością o najmniejszy 

detal. Uwagę będą przykuwać m.in.: efektowne okładziny ścienne, portale windowe i oświetlenie typu LED.
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY
WYGODA
NA CO DZIEŃ

Przestronne tarasy na dachu z widokiem na centrum Warszawy

Wejście do budynku z wideodomofonem oraz wjazd do hali garażowej 

FUNKCJONALNOŚĆ 
przede wszystkim

Mieszkania zaprojektowano z myślą o jak najlepszym wykorzystaniu dostępnych przestrzeni. Wszystkie z nich posiadać będą duże 

okna, balkony bądź loggie ze szklanymi balustradami, a część tych na I piętrze – tarasowe ogródki.

Na ostatniej kondygnacji znajdą się największe w ofercie mieszkania kilkupokojowe o ponadprzeciętnej wysokości, 

a te najbardziej luksusowe posiadać będą loggie z wyjściami na tarasy na dachu. Roztaczać się z nich będzie efektowny widok  

nie tylko na najbliższą okolicę, ale również na Stadion Narodowy i wieżowce w Śródmieściu. Wspomniane mieszkania będą posiadać 

również instalację ogrzewania podłogowego oraz będą przygotowane do montażu instalacji klimatyzacyjnej.
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

25,09 m²

1. Pokój z aneksem 21,65 m2

2. Łazienka 3,44 m2

3. Balkon 2,80 m2

W ofercie inwestycji Grochowska  230 
dominują mieszkania typu studio o różnych 
rozkładach i metrażach od 25 do 43 m2. 

2-pokojowe mieszkania zaczynają się już  
od 46 i kończą na aż 62 m2. 

W budynku znajduje się też 5 mieszkań 
3-pokojowych o metrażach od 60 do 89 m2 
i tyle samo 4-pokojowych od 75 do 116 m2. 

Największe mieszkanie w budynku ma 
powierzchnię 135 m2 i jest jedynym lokalem 
5-pokojowym.

Wybierz te, które odpowiada Twoim 
potrzebom!

pokój z miejscem na aneks  
kuchenny

miejsce na zabudowę

1 duże okna

miejsce na  
dodatkową zabudowę

balkon
3

łazienka 
z miejscem na 

prysznic 

2

FUNKCJONALNA KAWALERKA 
Niewątpliwymi atutami tego kompaktowego mieszkania są duże 

okna zapewniające doskonałe doświetlenie wnętrz oraz miejsca 

na funkcjonalne zabudowy.
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

pokój z aneksem 
kuchennym

1

JESZCZE WIĘCEJ 
MIEJSCA 
Układ tej kawalerki pozwala na zaaranżo-

wanie większego aneksu kuchennego,  

a dodatkowa przestrzeń przy oknach 

umożliwia wykorzystanie jej w  dowolnym 

celu. Może być to miejsce nawet na oddzielną 

sypialnię.

34,53 m²

1. Pokój z aneksem 30,46 m2

2. Łazienka 4,07 m2

3. Loggia 1,78 m2

loggia
3

łazienka z miejscem  
na prysznic 

2

miejsce  
na zabudowę

dodatkowa przestrzeń 
np. na sypialnię

duże okna
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1. Salon z aneksem 27,66 m2

2. Sypialnia 13,31 m2

3. Łazienka 5,40 m2

4. Balkon 5,80 m2

przestronna 
sypialnia 

2

duża łazienka 
z miejscem na 
wannę 

3

dodatkowe miejsce  
na zabudowę

miejsce na zabudowę

balkon
4

przestronna strefa dzienna 
z aneksem kuchennym

1

duże okna

STREFY WYGODY 
To 2-pokojowe mieszkanie charakteryzuje się funkcjonalnym 

podziałem na przestronną strefę dzienną  z  dobrze doświe-

tlonym salonem i aneksem kuchennym z jadalnią oraz na strefę 

wypoczynkową w postaci sypialni z  miejscem na dużą zabu-

dowę. Łazienka z przestrzenią na wannę to dodatkowy atut. 

46,37 m²
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

1. Salon z aneksem 22,97 m2

2. Sypialnia I 10,14 m2

3. Sypialnia II 8,12 m2

4. Łazienka 5,30 m2

5. Korytarz 13,37 m2

6. Balkon 8,10 m2

59,90 m²

Z MYŚLĄ O RODZINIE 
W tym mieszkaniu, obok przestronnej strefy dziennej z miejscem  

na jadalnię i dużym balkonem, znajduje się sypialnia oraz dodatkowy 

pokój dla dziecka. Długi, przestronny hol pozwala na stworzenie 

pojemnej zabudowy z myślą o garderobie domowników.

5

salon z aneksem 
kuchennym

1

korytarz z miejscem 
na praktyczną zabudowę

miejsce na jadalnię

duży 
balkon

sypialnia z miejscem 
na dodatkową 

zabudowę

6

łazienka 
z miejscem  

na wannę

pokój dziecięcy
3

2

4
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1. Salon z aneksem 27,89 m2

2. Sypialnia I 13,36 m2

3. Sypialnia II 9,09 m2

4. Sypialnia III 8,45 m2

5. Łazienka I 3,89 m2

6. Łazienka II 5,03 m2

7. Korytarz 7,54 m2

8. Balkon 8,10 m2

KOMFORTOWE 4 POKOJE 
Dobrze doświetlonej dużymi oknami, okazałej strefie dziennej 

z  aneksem kuchennym, miejscem na jadalnię i przestronnym 

balkonem towarzyszy duża sypialnia z prywatną łazienką 

z  miejscem na dwie umywalki. Kolejne dwa pokoje mogą pełnić 

funkcję pracowni bądź sypialni gościnnej oraz pokoju dziecięcego. 

Dodatkową wygodę zapewnia hol z miejscem na zabudowę i druga 

łazienka z przestrzenią na wannę. 

balkon
8

korytarz z miejscem 
na praktyczną zabudowę

7

pokój 
dziecięcy

pracownia

4

3

duże okna

75,25 m²
łazienka II

łazienka I

sypialnia 
z prywatną łazienką

6

5

2

salon z aneksem 
kuchennym

1

duże okna
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NASZE DOŚWIADCZENIE MÓWI SAMO ZA SIEBIE

5 500 MIESZKAŃ
przekazaliśmy naszym Klientom.

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 inwestycji Grochowska 230:
Al. Armii Ludowej 14, pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

Aktualnie w sprzedaży również:
Villa de Charme
BEMOWO, UL. SZELIGOWSKA

Alinea
BIAŁOŁĘKA, UL. ŁOPIANOWA

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów:

bezpłatna  
infolinia 

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.


