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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 Osiedle 
Lumea położona na terenie osiedla Chrzanów, na zielonym Bemowie. 
Na kolejnych stronach przedstawimy Ci garść informacji będących 
odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto zamieszkać właśnie tu.
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Szkoła Podstawowa nr 350 Sklepy przy ul. Batalionów Chłopskich
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Osiedle Lumea

PLANOWANA 
II LINIA METRA

Park Górczewska Amfiteatr Górczewska

Rezerwat przyrody „Łosiowe Błota” 
16 min rowerem, 4,4 km

Śródmieście 
18 min autem, 8 km

Park Górczewska  
7 min pieszo, 700 m

Metro Chrzanów (2022 r.) 
11 min pieszo, 900 m

Przystanek 
autobusowy (4 linie) 
10 min pieszo, 650 m

Trasa S8 
5 min autem, 2,6 km

Doskonała komunikacja z resztą miasta

Chrzanów to część Bemowa, która intensywnie się zmienia i rozwija, o czym świadczą planowane w tej 
okolicy kolejne przystanki II linii metra – z położonym najbliżej inwestycji przystankiem Metro Chrzanów. 
Dzięki nowym połączeniom komunikacyjnym, w niedalekiej przyszłości, dojazd do centrum zajmie jedynie 
kwadrans. To również dobra lokalizacja dla tych, którzy na co dzień potrzebują omijać centrum, aby szybko 
i sprawnie dotrzeć do południowych dzielnic Warszawy lub wyjechać ze stolicy. Dojazd do trasy S8 zajmuje 
tylko 5 minut.

Aż połowę dzielnicy stanowią tereny zielone. W kilka minut spacerem można dojść do pełnego trawiastych 
polan rozległego Parku Górczewska, w którego centralnej części znajduje się nowoczesny, kryty amfiteatr –  
miejsce organizacji wielu plenerowych imprez. Oprócz placu zabaw i linowego miniparku na jego terenie 
usytuowano siłownię na wolnym powietrzu i wybieg dla psów.

Niemal w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
znajdują się korty tenisowe, a wzdłuż ulic 
Lazurowej i Batalionów Chłopskich zaczynają 
się ścieżki rowerowe. Dla amatorów 
nietuzinkowej rozrywki okolica oferuje 
paintball na terenie Fortu Blizne, wrotkarnię 
i aerodynamiczny tunel przy ul. Poznańskiej. 
Tak więc miejsc do aktywnego wypoczynku 
jest tu pod dostatkiem.

W pobliżu zlokalizowane są również szkoły  
i przedszkola – zarówno publiczne, jak 
i prywatne. Wygodę na co dzień zapewniają 
pobliskie sklepy i restauracje, a przede 
wszystkim liczne punkty handlowo- 
-usługowe położone u zbiegu ulic Lazurowej 
i Batalionów Chłopskich.
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Wizualizacja elewacji ze strefami zieleni
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BPLAC 
ZABAW

A

Mieszkanie dla Ciebie  
i Twoich bliskich

Na Osiedle Lumea składają się dwa 4-piętrowe 
budynki charakteryzujące się minimalistyczną, 
modernistyczną stylistyką. Znajduje się  
w nich łącznie 140 mieszkań: 75 w budynku A 
i 65 w budynku B. W ramach II etapu inwestycji 
planowana jest budowa dwóch kolejnych 
budynków o podobnym układzie. 

W kolorystyce elewacji dominuje biel przełamana 
detalem w kolorze jasnego drewna oraz 
szarościami ram okiennych i stalowych balustrad. 

TWÓJ
NOWY DOM

Wizualizacja elewacji z zaokrąglonymi balkonami

Aranżacja tarasu ogrodowego jest przykładowa  
i do wykonania przez właściciela lokaluSzczególną uwagę przykuwają wejścia w formie pergoli prowadzące 

do poszczególnych klatek. Tu i na ścianach szczytowych 
zaprojektowano specjalne strefy zieleni z pnącymi się roślinami. 
Wysokie okna, a także przeszklone wykusze mieszkań na parterze 
oraz pierwszym piętrze – o charakterze ogrodów zimowych – 
zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz.

dostęp do budynku  
za pomocą kodów  

i kart zbliżeniowych

windy podziemny 
parking i miejsca 

naziemne 

plac zabaw gniazdka 
elektryczne  

w hali garażowej
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Wizualizacja elewacji ze strefami zieleni
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Podwyższony standard wykończenia części wspólnych Wysoka jakość użytych materiałów

Wnętrza 
w dobrym stylu

Prowadzące do mieszkań części wspólne zaprojektowano w nowoczesnej 
i eleganckiej stylistyce. W utrzymanych w jasnych kolorach wnętrzach 
dominuje szlachetna szarość, a do wykończenia posadzek przewidziano użycie 
ponadczasowego lastryko.

Efektowne portale drzwiowe na korytarzach, lustra w holach oraz atrakcyjne  
LED-owe oświetlenie tych przestrzeni dopełniają designerskiego charakteru. 

Ponadto projektanci wykorzystali zarówno praktyczne, jak i estetyczne wycieraczki 
wpuszczane w posadzkę oraz skrzynki na listy dopasowane do kolorystyki wnętrza. 
Komfort i bezpieczeństwo zapewnią mieszkańcom wideodomofony i system 
kontroli dostępu. 
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W ofercie Osiedla Lumea znajduje 
się szeroki wybór lokali – od 
kawalerek, przez 2 i 3 pokoje, 
po przestronne mieszkania 
4-pokojowe. Ich metraże zaczynają 
się od 27 m2, a kończą na 109 m2. 

Z myślą o wygodzie przyszłych 
mieszkańców w części z nich 
zaprojektowano osobne kuchnie.
Do każdego mieszkania przynależy 
szeroki balkon, przestronna 
loggia albo wygodny ogródek 
na parterze.

Wybierz mieszkanie o takim 
rozkładzie, który najlepiej 
odpowiada Twoim potrzebom!

pokój

aneks kuchenny

1

2

łazienka z miejscem  
na wannę

3

duże okno

miejsce na zabudowę

przestronny balkon
4

Praktyczna kawalerka

Małe mieszkanie też może być funkcjonale. W prezentowanym lokalu 
znajduje się nie tylko przestronny pokój z miejscem na mały jadalniany 
stół, ale także praktyczny aneks kuchenny. W łazience znalazło się 
nawet miejsce na wannę. Ale to nie wszystko – do mieszkania przynależy 
jeszcze szeroki balkon.

1. Pokój 17,04 m2

2. Aneks 6,33 m2

3. Łazienka 4,01 m2

4. Balkon 4,99 m2

27,38 m²
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balkon
5

duże okno

salon z aneksem 
kuchennym

1

Funkcjonalne 2 pokoje 

Niewielki metraż wcale nie musi oznaczać 
kompromisu. Oprócz salonu z aneksem 
i miejscem na jadalnię, w tym niespełna 
35-metrowym mieszkaniu znajduje się osobna 
sypialnia oraz wygodna łazienka. Szeroki 
balkon i hol stanowią dodatkowe atuty. 

34,81 m²

łazienka z miejscem 
na wannę

3

hol z miejscem na 
zabudowę

4

sypialnia 
2

miejsce na zabudowę

TUTAJ WSZYSTKO
SIĘ UŁOŻY

1. Salon z aneksem 17,91 m2 

2. Sypialnia 10,03 m2

3. Łazienka 4,40 m2

4. Hol 2,47 m2

5. Balkon 4,99 m2
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salon z aneksem 
kuchennym

1

duży balkon
7

hol z miejscem 
na zabudowę

sypialnia z miejscem  
na zabudowę

6

2

sypialnia 

łazienka

toaleta

3

4

5

56,62 m²

1.  Salon z aneksem 22,63 m2

2. Sypialnia I 11,38 m2

3. Sypialnia II 9,40 m2

4. Łazienka 4,75 m2

5. Toaleta 1,98 m2

6. Hol 6,48 m2

7. Balkon 6,14 m2

3 pokoje na niewielkim metrażu 

To propozycja dla tych, którzy potrzebują wielu funkcjonalnych 
pomieszczeń na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Mieszkanie 
posiada osobną strefę dzienną ‒ duży salon z balkonem, 
aneksem kuchennym oraz miejscem na jadalnię, oraz strefę 
relaksu z dwoma sypialniami, którym towarzyszy łazienka 
z miejscem na wannę i dodatkowa toaleta. 
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przestronna sypialnia 
2

hol z miejscem 
na zabudowę

6

miejsce na garderobę

narożne okno

łazienka  
z miejscem na wannę

sypialnia 

toaleta

4

3

5

1. Salon z aneksem 27,95 m2

2. Sypialnia I 18,24 m2

3. Sypialnia II 13,36 m2

4. Łazienka 4,75 m2

5. Toaleta 2,01 m2

6. Hol 9,52 m2

7. Ogródek 100,79 m2

narożne okno

ogródek
7

75,83 m²

Wygodne 3 pokoje 

Największymi atutami tego mieszkania są przestronny 
salon z aneksem kuchennym oraz obszerna sypialnia 
z miejscem na praktyczną garderobę. Oba pomieszczenia 
doświetlone są dużymi, narożnymi oknami, z których 
roztacza się widok na ponad 100-metrowy ogródek.

salon z miejscem  
na aneks kuchenny

1
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3

salon z aneksem 
kuchennym

1

sypialnia  
z dwoma oknami

sypialnia  
z miejscem  
na zabudowę

4

łazienka  
z miejscem 
na wannę

toaleta

5

7

miejsce na zabudowę 

duży balkon

balkon

10

9

łazienka  
z miejscem na wannę

6

sypialnia z miejscem  
na zabudowę

2

hol z miejscami 
na zabudowę

8

87,19 m²

1. Salon z aneksem 30,32 m2

2. Sypialnia I 13,84 m2

3. Sypialnia II 11,57 m2

4. Sypialnia III 9,86 m2

5. Łazienka I 4,54 m2

6. Łazienka II 5,27 m2

7. Toaleta 1,93 m2

8. Hol 9,86 m2

9. Balkon I 4,99 m2

10. Balkon II 9,83 m2

4 pokoje pełne przestrzeni 

To mieszkanie dla rodziny z dużymi potrzebami 
i miłośników przestrzeni. Na strefę dzienną składa się 
tu ponad 30-metrowy salon z aneksem kuchennym, 
aż trzema oknami oraz przestronnym balkonem. 
Niewątpliwym atutem jest wygodna sypialnia główna 
z kolejnym balkonem i osobną łazienką.
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Essentiel Talarowa 
TARCHOMIN, UL. TALAROWA

Biuro sprzedaży inwestycji Osiedle Lumea:
ul. Szeligowska 32/lokal U1, Warszawa 
pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00

Aparte Mokotów
MOKOTÓW, UL. POLSKA

Nasze doświadczenie mówi samo za siebie

Aktualnie w sprzedaży również:

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.

bezpłatna  
infolinia 


