


Poszukujesz wyjątkowego miejsca do życia dla siebie i swojej 

rodziny? Zamieszkaj na Białołęce – na unikatowym osiedlu 

Forêt położonym z dala od zgiełku miasta i łączącym w sobie 

nowoczesną architekturę oraz pełne zieleni, przyjazne 

otoczenie. To właśnie od prywatnego lasu, który znajdzie się 

na terenie inwestycji, osiedle wzięło swoją nazwę. Tutaj Ci się 

spodoba!
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Przedszkole i żłobek, 300 m

WYGODA NA CO DZIEŃ

Myślisz o miejscu, które spełni Twoje codzienne potrzeby i dynamicznie się 

rozwija? Sklepy spożywcze, przedszkola i przychodnia znajdują się w odległości 

krótkiego spaceru. Duże centrum targowe Marywilska 44, jak i ekologiczny 

targ owocowo-warzywny oddalone są jedynie o kilka minut drogi samochodem, 

a większe zakupy można zrobić w położonej nieco dalej Galerii Północnej.

Galeria Północna, 4,3 km

Targ warzywny, 1,1 km

Centrum Marywilska 44, 2 km

DOBRE POŁĄCZENIE Z MIASTEM

Zależy Ci na sprawnej komunikacji z sercem miasta? Dobrze trafiłeś, bo w pobliżu 

osiedla znajdują się przystanki kilku linii autobusowych, w tym linia nocna, którą 

w nieco ponad 30 minut można dojechać do Dworca Centralnego. 10 minut 

zajmuje spacer do przystanku szybkiej kolei miejskiej, którą w 12 minut można 

dojechać do Dworca Gdańskiego i przystanku metra. Przejazd samochodem 

do ścisłego centrum zajmuje jedynie 20 minut.

PKP Warszawa Żerań, 1 km Przystanek autobusowy, 50 m

Kanał Żerański, 800 m Ścieżka rowerowa, 50 m

TUTAJ ODPOCZNIESZ
Tereny rekreacyjne to nie tylko zielone otoczenie osiedla i przynależący do niego 

prywatny las. To również ścieżki rowerowe i malownicze okolice leżącego 

w pobliżu Kanału Żerańskiego – idealne dla biegaczy, miłośników rowerów czy 

sportów wodnych. To miejsce, gdzie docenisz atuty życia w zgodzie z naturą. 



Na osiedle Forêt składają się dwa 5-piętrowe budynki, w których znajdzie się 95 mieszkań 

o metrażach od 40 do 80 m². Będą to głównie lokale 3-pokojowe, a także mieszkania 

2- i 4-pokojowe – te ostatnie powstały z myślą o większych rodzinach. Wszystkie będą 

posiadać duże okna oraz balkony lub ogródki, a apartamenty na ostatnich piętrach – 

wygodne tarasy. Pod budynkami znajdzie się hala garażowa, a obok nich dodatkowe 

miejsca parkingowe. Na osiedlu Forêt poczujesz, że jesteś w domu.

I jesteś w domu!



Prywatny las sąsiadujący z budynkami osiedla to jedyne w swoim rodzaju 

miejsce, gdzie będziesz mógł oddać się relaksowi i rozrywce, a Twoje dzieci 

zabawie. Stół do gry w ping-ponga czy stanowisko do gry w szachy znajdą się 

na położonej w jego centralnej części niewielkiej polanie – również idealnej 

na rodzinne pikniki. Cały teren będzie ogrodzony i monitorowany, 

co zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim. 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU



Balkon  4,23 m²

Łazienka  3,98 m²

40,97 m²
Idealne dla pary

Salon z aneksem kuchennym  26,00 m²

Sypialnia  10,99 m²

Funkcjonalne 
rozkłady mieszkań 



Salon z aneksem kuchennym  22,57 m²

Sypialnia II  9,80 m²

Hol  6,38 m²

57,21 m²
Wygodne 3 pokoje

WC  1,66 m²

Balkon  6,33 m²

Sypialnia I 11,41 m²

Łazienka  5,39 m²



Salon z aneksem kuchennym  24,83 m²

Sypialnia II  10,02 m²

Sypialnia III  10,59 m²

Hol  10,65 m²

80,77 m²
Przestronne 4 pokoje

WC  1,88 m²

Balkon  13,34 m²

Sypialnia I  14,33 m²

Garderoba  2,66 m²

Łazienka  5,81 m²



Pobierz katalog Atelier

GWARANTUJEMY

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE MIESZKANIA 

Wykończenie i aranżacja domu lub mieszkania na własną rękę to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki.

Korzystając z naszej usługi, możesz zapomnieć o wszystkich problemach z tym związanych. Z naszym

wsparciem nie musisz martwić się o żadne formalności, czasochłonny wybór i dostawy materiałów, stałą 

kontrolę wykonawców oraz budżetu. Nie narażaj się na straty wynikające z długiego oczekiwania na 

zakończenie prac wykończeniowych. Program Atelier to wygodne i korzystne rozwiązanie, które 

pomaga zaoszczędzić Twój cenny czas i pieniądze. Nasza oferta obejmuje między innymi: podłogi, 

drzwi, glazurę i terakotę, ceramikę, armaturę oraz malowanie ścian.

To praktyczne i pewne rozwiązania 

w rozsądnej cenie. W ramach tego 

programu proponujemy Ci wysokiej 

jakości, nowoczesne materiały przy 

optymalizacji budżetu.

To wyszukany styl dla najbardziej 

wymagających. Ten program to 

prestiżowe rozwiązania i najwyższej 

jakości materiały.

To gwarancja oryginalnego stylu 

oraz materiałów od renomowanych 

dostawców.

TENDANCE CHIC ELEGANTE

PROGRAMY

Dzięki programom Atelier masz gwarancję, że do Twojego mieszkania wprowadzisz się zgodnie 

z planem. Termin określony w Twojej umowie zakupu mieszkania jest nieprzekraczalny.

KILKA KROKÓW 
DO TWOJEGO MIESZKANIA

1. Podpisanie umowy rezerwacyjnej

2. Formalności kredytowe

3.   Podpisanie umowy zakupu mieszkania u notariusza

4. Spotkanie z doradcą i wybór kolekcji*

5. Odbiór mieszkania

*po wpłacie zadatku

JAKOŚĆ
Wszystkie prace objęte są

szczegółową kontrolą. Dajemy 

pewność sygnowaną naszym 

znakiem jakości.

POMOC
Oferujemy fachową pomoc 

naszych specjalistów 

od wykończenia wnętrz. 

Otoczymy Cię opieką i wsparciem 

na każdym etapie prac.

MATERIAŁY
Szeroka gama dostępnych

materiałów wyróżnia nas na rynku, 

a różnorodność proponowanych 

stylów pozwala zaspokoić 

wszystkie oczekiwania.



BOUYGUES IMMOBILIER 
POLSKA

BIURO SPRZEDAŻY

Sprawdź adres i godziny otwarcia 

biura na www.bi-polska.pl

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

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. 

63 LATA W EUROPIE, 18 LAT W POLSCE
Jesteśmy firmą deweloperską o zasięgu międzynarodowym, z 63-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.

38 zrealizowanych inwestycji 

w Warszawie i Wrocławiu 

Ponad 5 500 oddanych mieszkań

14 inwestycji mieszkaniowych w budowie



800 123 123
bi-polska.pl


