
KOWALE

Twoja perspektywa 
na przyszłość 



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 PERSPECTIVE 

położona na osiedlu Kowale. Na kolejnych stronach przedstawimy Ci garść 

informacji będących odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto zamieszkać 

właśnie tu.
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Widok z Morskiego Oka w kierunku Kowali

KOWALE 
Tu nie tylko odpoczniesz 

Usytuowanie inwestycji pośród zieleni i niskiej willowej zabudowy pozwala na relaks po pracowitym dniu. To doskonałe 

miejsce na odpoczynek od zgiełku miasta i długie spacery.

Mniej niż kwadrans zajmuje dojście do malowniczych terenów zielonych nad Odrą i atrakcyjnych tras biegowych.  

Dla amatorów aktywnego stylu życia okolica oferuje wiele centrów sportowych, m.in.: korty tenisowe, hale z boiskami, 

park trampolin, siłownię, pływalnię, a nawet lodowisko. Do kompleksu sportowego GEM, Akademii Wychowania Fizycz-

nego ze Stadionem Olimpijskim oraz terenów rekreacyjnych nad Morskim Okiem dojazd samochodem zajmuje jedynie 

kilka minut.

W 12 minut można bez problemu dojechać samochodem do Rynku. Tę samą trasę pokonuje się tramwajem z pobliskiego  

przystanku nieco dłużej.  Z położonych 10 minut spacerem od inwestycji przystanków autobusowych odjeżdża aż 10 linii.

Wygodę na co dzień zapewniają okoliczne centra handlowe i markety. W tej części miasta znajduje się też wiele  

przedszkoli i szkół – z renomowanym XIV Liceum Ogólnokształcącym im. Polonii Belgijskiej na czele.

Chcesz być w takim położeniu? PERSPECTIVE jest dla Ciebie!

POTRZEBUJESZ 
CZEGOŚ WIĘCEJ?

Leżące obok siebie Park Szczytnicki,  

Ogród Japoński, zoo to miejsca, 

gdzie ciekawie można spędzić czas. 

W sąsiadującej z  nimi i będącej 

na liście światowego dziedzictwa  

UNESCO Hali Stulecia organizowane 

są licznie wydarzenia sportowe, targi 

i koncerty.

Hala Stulecia

8 min autem, 4,4 km

Plac Grunwaldzki 

6 min autem, 3,3 km

Przystanek tramwajowy

1 min pieszo, 100 m

Rynek Starego Miasta 

12 min autem, 5,8 km

Tereny nad Odrą

12 min pieszo, 1 km

CH. Korona

7 min autem, 2 km
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Wizualizacja osiedlowej alei

TWÓJ 
NOWY DOM

Wizualizacja osiedla z lotu ptaka

ZIELONA ALEJA 
Zamieszkaj w cieniu dębu

PERSPECTIVE to nowoczesny i kameralny kompleks mieszkaniowy położony w dzielnicy dobrze skomunikowanej z centrum.  

Spokojna okolica sprawia, że jest to miejsce przyjazne zarówno singlom, parom, jak i rodzinom z dziećmi. 

Niska zabudowa oraz zielona aleja przebiegająca przez cały teren osiedla to najważniejsze wyróżniki tej inwestycji. Nasi projek-

tanci zadbali, aby przestrzeń otaczająca budynki była funkcjonalna, a jednocześnie atrakcyjna dla przyszłych mieszkańców.

zielony plac spotkań 
dla mieszkańców 

ogrodzony teren 
osiedla

windy podziemny parking
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Wizualizacja osiedla z licznymi nasadzeniami zieleni w postaci drzew, krzewów i ozdobnych traw

TWÓJ 
NOWY DOM
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Wizualizacja zielonego placu w centralnej części osiedla

Wizualizacja wjazdu na teren osiedla

TWÓJ 
KOMFORT

KAMERALNY CHARAKTER 
Wygoda na co dzień

Na powstające osiedle PERSPECTIVE składa się 13 kameralnych 2-piętrowych budynków, w których znajdzie się łącznie  

169 mieszkań. W myśl idei projektantów osią kompleksu jest efektowna aleja obsadzona zielenią, wzdłuż której zaplanowano 

właściwą architekturę w stylu miejskich willi.

Bliżej centralnej części osiedla przewidziano zielony plac spotkań dla mieszkańców. Tuż przy wejściu na teren ogrodzonego  

kompleksu zaprojektowano plac zabaw z piaskownicą, zjeżdżalnią, bujakiem i wygodnymi ławkami – również w otoczeniu zieleni.

Wygodę na co dzień zapewnią windy, podziemna hala garażowa oraz system kontroli dostępu i wideodomofony. 
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Wizualizacja dekoracyjnych elementów budynku: balustrady, wejścia i okna z eleganckimi obramowaniami

Wizualizacja jednego z ogródków

TWÓJ 
KOMFORT

NOWOCZESNA ARCHITEKTURA 
Pod znakiem natury

Do wykończenia eleganckich w formie elewacji budynków przewidziano użycie minimalistycznych rozwiązań z zastosowaniem 

materiałów wysokiej jakości. Uwagę będą przykuwać jasne ściany z niewielkimi elementami z białej okładziny ceramicznej oraz 

okna z efektownymi obramowaniami.

Głównym motywem osiedla, pojawiającym się zarówno w jego ogrodzeniu, balustradach balkonów, przesłonach przy wejściach  

do budynków, jak i częściach wspólnych, jest stylizowany i zgeometryzowany kształt liścia dębu. Jednym z drzew, które przyozdobi  

teren inwestycji jest ponad stuletni dąb, który stanowił inspirację dla architektów krajobrazu do stworzenia zielonej alei.
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37,99 m²

Nasza oferta mieszkań daje Ci szeroki 
wybór. Metraże lokali zaczynają się 
już od 28 m2, a kończą na 85 m2. Są to 
zarówno funkcjonalne kawalerki, miesz-
kania 2- i 3-pokojowe oraz wygodne 
4 pokoje. Każde z nich posiada duży 
balkon bądź przestronny ogródek.

W obrębie podobnych powierzchni 
mieszkań masz do wyboru wiele róż-
nych wariantów rozkładu pomieszczeń. 
Liczymy na to, że znajdziesz układ 
spełniający Twoje oczekiwania. 

balkon

salon z aneksem 
kuchennym

sypialnia z miejscem  
na zabudowę

korytarz z miejscem na 
dodatkową zabudowę

5

łazienka z miejscem 
na wannę

3

2

FUNKCJONALNE 2 POKOJE 
To 2-pokojowe mieszkanie charakteryzuje przestronny salon z aneksem kuchen-

nym i miejscem na jadalnię. Ustawna sypialnia i wygodny balkon to pozostałe 

atuty tego rozkładu.

1. Salon z aneksem 20,99 m2

2. Sypialnia 10,52 m2

3. Łazienka 3,40 m2

4. Korytarz 3,08 m2

5. Balkon 5,04 m2

1

4
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55,47 m²

1. Salon z aneksem 21,03 m2

2. Sypialnia 14,15 m2

3. Pokój 11,50 m2 

4. Łazienka 4,16 m2

5. Korytarz 4,63 m2 

6. Balkon 6,30 m2

salon z aneksem 
kuchennym

1
balkon

6

korytarz z miejscem na 
dodatkową zabudowę

5

WYGODNE 
3 POKOJE 
W centralnej części tego mieszkania znaj-

duje się hol i duża łazienka. Przestron-

ne sypialnie, z których jedna może pełnić 

funkcję pokoju dla dziecka, a  także duży 

salon z aneksem kuchennym i  balkonem 

tworzą przestrzeń, w której można wygod-

nie mieszkać.

duża sypialnia  
z miejscem na garderobę 

w zabudowie

duże okna

dodatkowe 
okno

przestronny pokój  
dziecka z miejscem  
na zabudowę

3

2łazienka 
z miejscem  
na wannę 

4
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1. Salon z aneksem 22,36 m2

2. Sypialnia  12,45 m2

3. Pokój 10,07 m2

4. Gabinet 8,54 m2

5. Łazienka 5,54 m2

6. Toaleta 1,63 m2

7. Korytarz 8,55 m2

8. Ogródek z tarasem 81,68 m2

przestronny salon 
z aneksem kuchennym

1

pokój dziecka 
z miejscem  
na zabudowę

3

ogródek

gabinet

8

4

sypialnia z miejscem  
na zabudowę

2

taras

4 POKOJE NA WIĘKSZE POTRZEBY 
To propozycja dla rodzin, które na co dzień potrzebują zdecydowanie więcej przestrzeni. 

3 pokoje i przestronny salon z aneksem kuchennym uzupełnia hol i ustawna łazienka. 

Ponad 80-metrowy ogródek to doskonałe miejsce do zabaw i rekreacji. Dodatkowym  

atutem mieszkania są okna wychodzące na dwie strony.

69,14 m²
łazienka z miejscem na wannę

5

toaleta
6

korytarz  
z miejscem  
na zabudowę

7
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NASZE DOŚWIADCZENIE MÓWI SAMO ZA SIEBIE

PONAD 6 100 MIESZKAŃ
przekazaliśmy naszym Klientom.

45 INWESTYCJI
mieszkaniowych zrealizowaliśmy w polskich miastach.

19 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 nowopowstałych budynkach oraz ich otoczeniu.

64 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 PERSPECTIVE:
ul. Kwidzyńska 21, Wrocław, pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

Aktualnie w sprzedaży również:
Zajezdnia Wrocław Centreville
NADODRZE, UL. KRĘTA

Skontaktuj się z nami i poznaj więcej szczegółów:

Przedstawione w folderze wizualizacje oraz modele budynku oraz mieszkań mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Ostateczny wygląd budynków 
oraz zagospodarowania terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Informacje dotyczące standardu wykonania budynków oraz zagospodarowania terenu wokół budynków dostępne są  
w Biurze sprzedaży.

NADODRZE, UL. DROBNERA

bezpłatna  
infolinia 


