
Miasto na  
wyciągnięcie ręki

MOKOTÓW 



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.

Cieszymy się, że zainteresowała Cię nasza nowa inwestycja APARTÉ Mokotów, 

która – jak wskazuje jej nazwa – łączy w sobie zalety wielkomiejskiego życia 

i  podmiejskiego spokoju. Na kolejnych stronach pokażemy Ci, dlaczego to 

miejsce jest idealne dla Ciebie.
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Most SiekierkowskiŁazienki Królewskie

MIASTO   
na wyciągnięcie ręki 

Inwestycja APARTÉ Mokotów położona jest w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Warszawy, która od lat znaj-

duje się w czołówce najchętniej wybieranych lokalizacji do życia. Jeśli chcesz zamieszkać w atrakcyjnym punkcie mia-

sta, który jednocześnie oferuje wiele terenów zielonych ‒ to miejsce dla Ciebie. Stąd szybko i wygodnie dojedziesz do 

Trasy Siekierkowskiej oraz do ulicy Czerniakowskiej. Centrum Warszawy jest naprawdę blisko!

Dużym atutem lokalizacji jest bliskość parków i terenów zielonych nad Wisłą, Łazienki Królewskie, park Akcji Burza 

wokół Kopca Powstania Warszawskiego czy sportowe tereny Agrykoli. Liczne ścieżki rowerowe sprawiają, że bliższą 

i dalszą okolicę można podziwiać z przyjemnej perspektywy dwóch kółek.

Dojazd samochodem do dwóch centrów handlowych Panorama i Sadyba Best Mall ‒ gdzie można wygodnie zrobić zaku-

py czy pójść do kina ‒ zajmuje około 10 minut. 

Zamieszkaj w spokojnej okolicy na Mokotowie i miej miasto na wyciągnięcie ręki.

W DOBRYM 
POŁOŻENIU

Tereny zielone nad Wisłą

TU ZECHCESZ 
ZAMIESZKAĆ

Mokotów to dzielnica Warszawy 

położona w lewobrzeżnej częś-

ci miasta. To jedna z najchętniej 

w ybieranych lokalizacji miesz-

kaniowych. Znajdziesz tu spokój, 

a wszystkie dobrodziejstwa stolicy 

będą w Twoim zasięgu.

Łazienki Królewskie

7 min autem, 3,8 km

CH Panorama

10 min autem, 3,5 km

Przystanek autobusowy

1 min pieszo, 50 m

Tereny nad Wisłą

18 min pieszo, 1,5 km

Trasa Siekierkowska 

3 min autem, 1,5 km

Trasa rowerowa

1 min rowerem, 220 m

Centrum Warszawy

20 min autem, 9 km
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przestronne balkony plac zabaw podziemny parking windy wózkarnia stojaki na rowery

Wizualizacja inwestycji od strony ul. Polskiej

PLAC 
ZABAW

PATIO

ul. Polska

CB

A

7

TWÓJ 
NOWY DOM

KAMERALNE MIEJSCE 
w dobrym stylu  

W 3 minimalistycznych budynkach zaprojektowanych w nowoczesnej formie znajdują się jedynie 92 mieszkania. Niską,  

3-piętrową zabudowę charakteryzują duże okna oraz zastosowane przy wykończeniu elewacji płytki. Każde mieszkanie wypo-

sażone będzie w przestronny balkon lub wygodny ogródek – o powierzchni nawet 246 m2. Starannie zaprojektowane tereny 

zielone między budynkami będą współtworzyć wyjątkowy klimat tego miejsca. 
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Wizualizacja fragmentu budynku C

WYGODA   
i bezpieczeństwo

Zadbaliśmy o wiele praktycznych udogodnień dla mieszkańców. Każdy balkon i ogródek będzie wypo-

sażony w oświetlenie i zewnętrzne gniazdko elektryczne. Ogródki będą dodatkowo posiadać kranik 

ułatwiający podlewanie zieleni. W podziemnej gali garażowej znajdą się 93 miejsca parkingowe, w tym 

69 pojedynczych i 24 na platformach. Zadaszone stojaki na rowery, wózkarnia w jednym z budynków 

oraz osiedlowy paczkomat to kolejne rozwiązania odpowiadające za wygodę na co dzień. Bezpieczeń-

stwo zapewnią wideodomofony, kontrola dostępu oraz monitoring.

TWÓJ 
KOMFORT
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TWÓJ 
KOMFORT

Wizualizacja części wspólnychWizualizacja holu wejściowego do jednego z budynków

NOWOCZESNA   
elegancja

Prowadzące do mieszkań części wspólne, w tym hole 

wejściowe, zaprojektowaliśmy z myślą o najdrobniej-

szych detalach. Fragmenty ścian zostaną pokryte pły-

tami meblowymi imitującymi drewno, podobnie jak por-

tale okalające drzwi poszczególnych mieszkań. Stalowe 

skrzynki na listy wbudowane w ścianę oraz oszczędne 

oświetlenie LED podkreślą minimalistyczną estetykę 

wnętrz. Kolorystykę oparto na ciepłych beżach i brą-

zach, przełamując ciemną szarością.  

10 11



W BLISKOŚCI
z naturą

Tworząc APARTÉ Mokotów, zadbaliśmy o  to, aby przyszli miesz-

kańcy mogli tu mile spędzać czas i poczuć kontakt z naturą. Teren 

osiedla zostanie obsadzony efektowną zielenią, wzdłuż chodników 

staną nowoczesne ławki, a do dyspozycji najmłodszych będzie 

plac zabaw. Specjalne oświetlenie, w tym wysokie lampy oraz ni-

skie słupki ogrodowe, dodadzą kameralnej atmosfery.

Wizualizacja placu zabaw

12 1313

TWÓJ 
KOMFORT



TWÓJ 
KOMFORT

Wizualizacja osiedlowego patio 
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Naszym celem jest tworzenie 
przestrzeni, w których 
ludziom żyje się lepiej. 

Rozumiemy wagę budownictwa 
zrównoważonego i jego wpływu 
na ekosystem. Poznaj liczne 
proekologiczne rozwiazania oraz 
udogodnienia dla mieszkańców 
w APARTÉ Mokotów:

  Panele fotowoltaiczne na dachach 

to mniejsze koszty utrzymania  

części wspólnych.

  Retencja wody opadowej  

gromadzonej w podziemnym zbiorniku 

z wykorzystaniem do podlewania terenów 

zielonych.

  Spowolnienie spływu wód opadowych  

w trosce o środowisko naturalne.

  Nasadzenia rodzimymi gatunkami zieleni 

w minimum 50%, budki lęgowe dla ptaków 

i domki dla owadów pożytecznych 

to nasz kolejny ukłon w stronę natury,  

a dla mieszkańców przyjemne otoczenie.

  Jasny żwir na dachach 

to zwiększenie trwałości izolacji wodoszczelnej, 

a latem zabezpieczenie przed przegrzewaniem 

się budynków.

  Zadaszone stojaki na rowery,  

wózkarnia oraz paczkomat 

to wygoda na co dzień.
Wizualizacja terenów zielonych między budynkami

TWÓJ 
NOWY DOM
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SIĘ UŁOŻY

42,08 m²

Możesz wybierać spośród mieszkań 

2-pokojowych o metrażach od 39 m2 

do 53 m2, 3-pokojowych o metrażach 

od 52 m2 do 68 m2 lub 4-pokojowych 

o metrażach od 84 m2 do 115 m2.

Poznaj szczegółową ofertę mieszkań 

na bi-polska.pl

sypialnia z miejscem  
na szafę w zabudowie

duży balkon
5

łazienka z miejscem 
na wannę

3

2

salon z aneksem 
kuchennym

korytarz z miejscem  
na szafę w zabudowie

PRAKTYCZNE 2 POKOJE 
Wygodnej przestrzeni dziennej, składającej się z salonu 

z aneksem kuchennym, towarzyszy przestronna sypialnia 

oraz duża łazienka z miejscem na wannę. Do mieszkania 

przynależy także sporych rozmiarów balkon.

1. Salon z aneksem 22,01 m2

2. Sypialnia 11,43 m2

3. Łazienka 4,69 m2

4. Korytarz 3,95 m2

5. Balkon 7,77 m2

1

4
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duży 
balkon

7

korytarz 
z miejscem na 
szafę w zabudowie

toaleta
6 5

KOMPAKTOWE 
3 POKOJE
Atutem tego mieszkania jest 

umieszczenie 3 pokoi ‒ w tym jednego 

z aneksem kuchennym, łazienki, 

dodatkowej toalety i holu  

‒ na kameralnej przestrzeni.  

Dodatkowymi zaletami są duży  

balkon oraz okna wychodzące  

na dwie strony świata.

salon z aneksem 
kuchennym

1

55,52 m²

1. Salon z aneksem 21,17 m2

2. Sypialnia 11,21 m2

3. Pokój 7,89 m2 

4. Łazienka 3,97 m2 

5. Toaleta 3,19 m2

6. Korytarz 8,09 m2

7. Balkon 9,84 m2

duża sypialnia z miejscem 
na szafę

2

pokój

łazienka z oknem

3

4
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY WYGODNE 3 POKOJE 

To mieszkanie posiada przestronną i dobrze doświetloną strefę 

dzienną składającą się z salonu i aneksu kuchennego. Poza 

kolejnymi 2 pokojami znajdują się w nim aż 2 łazienki. Dodatkowym 

atutem są również 2 ogródki – jeden większy z tarasem, dostępny  

z salonu, a drugi mniejszy, z sypialni głównej.

korytarz z miejscem  
na szafę w zabudowie

4

60,52 m²

1. Salon z aneksem 23,95 m2

2. Sypialnia 12,30 m2

3. Pokój 8,15 m2 

4. Korytarz 7,07 m2

5. Łazienka I 5,73 m2 

6. Łazienka II 3,32 m2 

7. Ogród z tarasem 37,77 m2

8. Ogród 12,95 m2

duża sypialnia z miejscem 
na szafę w zabudowie

2
duży ogród 
z tarasem

7

8

pokój dla dziecka 
lub wygodny 
gabinet

3

łazienka z miejscem  
na prysznic

6

łazienka z miejscem  
na wannę 

dodatkowy 
ogród

5

salon z aneksem 
kuchennym

1
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TUTAJ WSZYSTKO
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korytarz z miejscem 
na szafę w zabudowie

5

3

91,47 m²

1. Salon z aneksem 32,20 m2

2. Sypialnia 11,76 m2

3. Pokój I 8,21 m2 

4. Pokój II 10,22 m2

5. Korytarz 19,54 m2 

6. Łazienka I 3,30 m2

7. Łazienka II 3,07 m2

8. Toaleta 3,17 m2

9. Balkon 17,27 m2

salon z aneksem 
kuchennym

1

duże okna

duży balkon
9

łazienka dostępna 
z sypialni

dodatkowa łazienka 
z miejscem na wannę

oddzielna 
toaleta

7

6

8

4 KOMFORTOWE POKOJE 
Na strefę dzienną tego mieszkania składa się ponad 

30-metrowy i doskonale doświetlony salon z aneksem 

kuchennym i bardzo duży, ponad 17-metrowy balkon. 

W pozostałej części lokalu znajdują się 3 pokoje  

(w tym sypialnia główna typu master bedroom z prywatną 

łazienką), toaleta dla gości i dodatkowa łazienka.

dodatkowy  
duży pokój

4

sypialnia typu master 
bedroom z prywatną 
łazienką i miejscem 
na szafę w zabudowie

pokój dziecka 
lub wygodny 

gabinet

2
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

1. Salon z aneksem 39,78 m2

2. Sypialnia 17,42 m2

3. Pokój I 11,48 m2 

4. Pokój II 10,93 m2

5. Korytarz 13,35 m2 

6. Łazienka I 4,67 m2

7. Łazienka II 4,53 m2

8. Toaleta 2,47 m2

9. Balkon I 13,54 m2

10. Balkon II 5,78 m2

KRÓLESTWO PRZESTRZENI 
To 4-pokojowe mieszkanie posiada salon z aneksem 

kuchennym wielkości 2-pokojowego mieszkania! 

Oprócz 3 kolejnych pokoi, znajdują się w nim aż  

2 łazienki i dodatkowa toaleta. Metraż głównej sypialni 

wraz z towarzyszącą jej łazienką wynosi ponad 20 m2. 

Mieszkanie posiada również 2 balkony, w tym jeden 

dostępny zarówno z salonu, jak i leżącego obok pokoju.

104,63 m²

dodatkowy 
balkon

duży balkon

10

9

pokój dziecka lub 
wygodny gabinet

duży pokój z wyjściem 
na balkon

sypialnia typu master bedroom 
z prywatną łazienką i miejscem 
na dużą szafę w zabudowie

4

3

2

łazienka  
dostępna 
z sypialni 

6 dodatkowe 
miejsce na szafę 
w zabudowie

łazienka  
z miejscem  

na wannę

dodatkowa 
toaleta

7

8

korytarz z miejscem  
na szafę w zabudowie

przestronny salon  
z aneksem 

 kuchennym

5

1
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NASZE DOŚWIADCZENIE MÓWI SAMO ZA SIEBIE

PONAD 7 300 MIESZKAŃ  
I LOKALI USŁUGOWYCH

przekazaliśmy naszym Klientom.

52 INWESTYCJE
mieszkaniowych zrealizowaliśmy w polskich miastach.

20 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. Projekt Camélia, jako 

pierwszy w Polsce, został certyfikowany w ramach BiodiverCity® 
– międzynarodowego certyfikatu wyróżniającego rozwiązania 

wspierające różnorodność biologiczną w nowo powstałych 
budynkach oraz ich otoczeniu.

65 LAT 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 APARTÉ Mokotów:
al. Armii Ludowej 14 (wejście od ul. Podoskich), Warszawa  
pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

Aktualnie w sprzedaży również:
Essentiel Talarowa Osiedle Lumea
TARCHOMIN, UL. TALAROWA

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.

BEMOWO, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

bezpłatna  
infolinia 


