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« 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 Essentiel 
Talarowa położona na terenie osiedla Tarchomin, na zielonej 
Białołęce. Na kolejnych stronach przedstawimy Ci garść informacji 
będących odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto zamieszkać 
właśnie tu. «
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Essentiel Talarowa

Sklep spożywczy

Galeria Północna

Tereny nad Wisłą

W DOBRYM 
POŁOŻENIU

Tereny nad Wisłą  
15 min spacerem, 1,2 km

Park Ogrody Mehoffera 
2 min spacerem, 100 metrów

Sklep spożywczy 
3 min pieszo, 250 m

SKLEP 

Metro Młociny  
20 min tramwajem  
i spacerem, 5,5 km

Galeria handlowa  
5 min samochodem, 2 km

Przystanki autobusowy 
i tramwajowy  
2-10 min spacerem, 100-500 m

ESSENTIEL
TALAROWA

Esencja życia w mieście
Dzielnica z potencjałem 

Białołęka to jedna z tych dzielnic Warszawy, która dynamicznie się zmienia, 
szczególnie w ostatnim czasie. Zielone otoczenie inwestycji charakteryzuje się 
ciszą i spokojem. Ale to tylko początek zalet tej lokalizacji!

W 2 minuty spacerem można stąd dojść do pobliskiego przystanku 
autobusowego, a w 10 minut do tramwaju. Dojazd do stacji metra Młociny 
zajmuje 20 minut. Dzięki temu sprawnie i wygodnie można przemieścić się  
w inne części miasta.

Równie blisko co do przystanku autobusowego jest do najbliższego sklepu 
spożywczego. W obszarach oddalonych o 10 minut drogi spacerem znajdują 
się m.in. markety, knajpki, drogerie i mniejsze centra handlowe. W kilka 
minut samochodem bądź komunikacją miejską można dotrzeć do dużych 
galerii z szeroką ofertą sklepów. Ta dzielnica daje też wiele możliwości, jeżeli 
chodzi o ofertę edukacyjną – w okolicy znajduje się wiele szkół i przedszkoli – 
zarówno prywatnych, jak i państwowych.

Dla aktywnych

Dla tych, którzy żyją aktywnie 
i potrzebują dużych przestrzeni na 
świeżym powietrzu, to miejsce idealne. 
W pobliżu znajduje się park Ogrody 
Mehoffera oraz liczne tereny zielone, 
gdzie można spacerować i biegać. 
Okoliczne ośrodki sportowe, boiska, 
skatepark, a nawet basen pozwolą dać 
upust nagromadzonej energii.  
A co najważniejsze – spacer nad 
Wisłę i jej malownicze tereny skąpane 
w zieleni zajmuje jedynie kwadrans. 
To też tereny atrakcyjne dla amatorów 
jazdy na rowerze, którzy mają tu pole 
do popisu.
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Esencja mieszkania
Inwestycja Essentiel Talarowa

Essentiel Talarowa to nowoczesny kompleks składający się z dwóch budynków 
mieszkalnych, zlokalizowany w miejscu dającym szereg możliwości i dobrze 
skomunikowany z resztą miasta. To w połączeniu ze spokojną i cichą okolicą sprawia, 
że z chęcią zamieszkają tu zarówno single, młode pary, jak i rodziny z dziećmi.

Nazwa inwestycji odnosi się do tego, co jest istotą rzeczy, co najważniejsze. 
A przyszłe miejsce do życia takie właśnie jest.

TWÓJ 
NOWY DOM

Wizualizacja mniejszego budynku

podziemny 
parking i naziemne 
miejsca postojowe

rozwiązania 
dla osób 

niepełnosprawnych

zieleń  
na terenie 

osiedla 

tarasy  
na dachu

pakiet 
ekologicznych 

rozwiązań

B
A

PLAC
ZABAW
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Świadomie podchodzimy  
do kwestii zrównoważonego 
budownictwa. 

Poznaj nasze ekologiczne 
rozwiązania w inwestycji Essentiel 
Talarowa oraz wynikające z nich 
udogodnienia dla mieszkańców:

  Instalacja fotowoltaiczna  

na dachach budynków 

Niższe koszty zużycia energii  

na utrzymanie części wspólnych

  Dwa punkty do ładowania samochodów 

Możliwość ładowania ekologicznych  

aut elektrycznych

  Zadaszone stojaki na rowery 

Zabezpieczenie jednośladów przed  

czynnikami atmosferycznymi

  Jasne pokrycie dachów budynków 

Mniejsze nagrzewanie się budynków  

w upalne dni

  Gromadzenie wody opadowej na potrzeby 

podlewania zieleni części wspólnych 

Niższe koszty pielęgnacji terenów  

zielonych wokół budynków

  Zieleń na zadaszeniu ramp  

zjazdowych do garażu 

Walor estetyczny oraz pozytywny  

wpływ na mikroklimat

Wizualizacja osiedla z lotu ptaka 

TWÓJ 
NOWY DOM
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TWÓJ 
NOWY DOM

Wizualizacja większego budynku od strony północnego zachodu
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Z myślą o Tobie

Do wszystkich mieszkań 
przynależeć będą wygodne 
balkony o zróżnicowanej 
powierzchni, loggie lub ogródki.
Część lokali na 3. piętrze  
z antresolami posiadać będzie  
duże tarasy na dachu.

Kompleks został przystosowany dla 
osób niepełnosprawnych. Część 
miejsc parkingowych przeznaczona 
będzie właśnie dla nich. 
Jednocześnie projektanci zadbali, 
by wejścia do klatek pozbawione 
były przeszkód architektonicznych. 

Esencja wygody
Przemyślane rozwiązania

W obu 3-piętrowych budynkach znajdzie się łącznie 167 mieszkań, przy 
czym w drugim, znacznie mniejszym i bardziej kameralnym, będzie ich 
jedynie 12. Pod większym budynkiem znajdzie się hala garażowa oraz  
duża ilość komórek lokatorskich, a na zewnątrz dwa dodatkowe parkingi 
z zadaszonymi miejscami postojowymi, udekorowane pergolami z zielenią. 

Wygodny i bezpieczny dostęp na teren kompleksu, a także do klatek 
i mieszkań zapewnią wideodomofony i system kontroli dostępu.  
Na rowery przewidziano specjalną, monitorowaną wiatę. W najbliższym 
otoczeniu zostaną wykonane liczne nasadzenia zieleni. Na terenie 
inwestycji znajdzie się również plac zabaw dla dzieci.

TWÓJ 
KOMFORT

Wizualizacja jednego z wejść do budynku

Wizualizacja ogródków
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Wizualizacja budynku od strony balkonów

TWÓJ 
KOMFORT

14 15



Nasza oferta daje szeroki wybór 
mieszkań. Metraże lokali zaczynają 
się już od 26 m2, a kończą na 
98 m2. Są to zarówno kawalerki, 
kompaktowe i funkcjonalne, ale 
również i przestronne mieszkania 
2- i 3-pokojowe oraz większe 
4 pokoje. 

Do wyboru jest wiele rożnych 
wariantów rozkładów, aby jak 
najlepiej spełnić oczekiwania 
przyszłych mieszkańców.

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

25,93 m²
miejsce na zabudowę

  głęboki balkon
3

łazienka
2

salon z aneksem 
kuchennym

1

1. Salon z aneksem 21,72 m2

2. Łazienka 4,21 m2

3. Balkon 3,94 m2

Praktyczna kawalerka

Małe mieszkanie też może być funkcjonalne. W prezentowanym lokalu 
znajduje się nie tylko przestronny pokój z miejscem na mały jadalniany 
stół, ale także praktyczny aneks kuchenny oraz ustawna łazienka.  
Ale to nie wszystko – do mieszkania przynależy jeszcze szeroki balkon.
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

salon z aneksem 
kuchennym 

1

hol z miejscem 
na zabudowę

4

dodatkowe okno 
przy aneksie

miejsce  
na zabudowę 

35,08 m²

Funkcjonalne 2 pokoje

Największą zaletą tego mieszkania jest dobrze 
doświetlony dużymi oknami salon z aneksem 
kuchennym posiadającym dodatkowe 
okno umożliwiające wydzielenie osobnego 
pomieszczenia. Sypialnia i hol z miejscami 
na zabudowy oraz łazienka z przestrzenią 
na wannę to dodatkowe, ważne atuty.

sypialnia 
2

łazienka z miejscem 
na wannę 

3

1. Salon z aneksem 18,53 m2

2. Sypialnia 8,25 m2

3. Łazienka 3,74 m2

4. Hol 4,56 m2

5. Balkon 3,94 m2

głęboki balkon
5
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

salon z aneksem 
kuchennym

1
głęboki 
balkon

6

hol z miejscem 
na zabudowę

sypialnia 
główna

łazienka z miejscem 
na wannę

2
5

pokój dziecka
3

4

51,07 m²

1. Salon z aneksem 18,76 m2

2. Sypialnia główna 10,92 m2

3. Pokój dziecka 10,17 m2

4. Łazienka 4,50 m2

5. Hol 6,72 m2

6. Balkon 5,94 m2

3 pokoje dla rodziny

To mieszkanie charakteryzuje się praktycznym 
podziałem na strefę dzienną i nocną. Salonowi 
z aneksem towarzyszy szeroki balkon, a dwóm 
sypialniom łazienka z miejscem na wannę oraz 
hol z przestrzenią przeznaczoną do zabudowy. 

miejsce  
na zabudowę 
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TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

duży balkon
8

hol z miejscem 
na zabudowę

7

łazienka z miejscem 
na wannę

5

pokój 
dziecka

3

sypialnia

główna

2

66,93 m²

Przestronne 4 pokoje 

Na to mieszkanie składa się salon z aneksem 
kuchennym oraz 3 sypialnie, łazienka, toaleta 
i hol z miejscem na praktyczną zabudowę.  
Do lokalu przynależy także balkon. 

toaleta
6

1. Salon z aneksem 20,09 m2

2. Sypialnia główna 12,37 m2

3. Pokój dziecka 9,83 m2

4. Gabinet 10,24 m2

5. Łazienka 4,26 m2

6. Toaleta 1,61 m2

7. Hol 8,53 m2

8. Balkon 5,94 m2

gabinet
4

salon z aneksem 
kuchennym

1

miejsce na zabudowę 
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Nasze doświadczenie mówi samo za siebie

Biura sprzedaży inwestycji Essentiel Talarowa:

Aktualnie w sprzedaży również:
Aparte Mokotów
MOKOTÓW, UL. POLSKA

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.

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.

Osiedle Lumea
BEMOWO, UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH

ul. Myśliborska 94, Warszawa 
pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

al. Armii Ludowej 14, Warszawa 
pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

bezpłatna  
infolinia 


