
Poznaj dwa oblicza 
komfortu

POLSKA



Do tej pory w Warszawie, 
Poznaniu i Wrocławiu: 

Kształtujemy nowoczesne 
budownictwo, w którym ważne są 
potrzeby mieszkańców, otoczenia 
oraz środowiska. 

Oddaliśmy już ponad 8000 
komfortowych mieszkań 
i lokali usługowych 

Chcemy dziś zaprosić Cię w podróż do wyjątkowego miejsca, 
gdzie historia łączy się z nowoczesnością. Do miejsca, gdzie 
przenikają się spokój i tętniące życiem miasto. Do miejsca, 
gdzie dawna architektura dopełniona zostaje nowoczesnymi 
rozwiązaniami. Zapraszamy Cię do Sienkiewicza Résidence.

Jesteśmy Bouygues Immobilier Polska. 
Za nami wiele pięknych historii 
i kilkadziesiąt lat doświadczeń. 
Działamy w Polsce od 20 lat.  

BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA

Witaj w Sienkiewicza 
Résidence

Nazywam się Pierre-Vincent Pasquet 
i chciałbym przybliżyć Ci, jak myślimy 
o tym miejscu. Tu zaczyna się życie. 
W sercu magicznego Wrocławia. 
Wierzymy, że znajdziesz tutaj 
komfortową przestrzeń do życia, 
ale też do inwestycji – w centrum 
miejskich wydarzeń, a jednocześnie 
blisko ludzi i zielonych przestrzeni.

Pierre-Vincent Pasquet
Dyrektor Generalny Bouygues Immobilier Polska

Wyspiańskiego 11
ul. Wyspiańskiego 11, Śródmieście, Wrocław

Zrealizowaliśmy 
58 inwestycji

Centreville
ul. Drobnera, Nadodrze, Wrocław

Zajezdnia Wrocław
ul. Kręta, Nadodrze, Wrocław
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W duchu 
Wrocławia

Znamy i lubimy Wrocław od wielu lat. To miasto 
o wyjątkowym klimacie. Tętniące życiem 
i nowoczesne, a jednocześnie pełne nawiązań 
do swojej bogatej tradycji. Wiemy, jak ważny 
jest ten potencjał. Dlatego projektujemy 
nasze inwestycje w zgodzie z historią miejsca. 
Udowodniliśmy to już przy budowie Zajezdni 
Wrocław i Centreville. Podobnie będzie 
przy Sienkiewicza Résidence. 

Czerpiemy z historii i tradycji okolicy, niosąc 
równocześnie powiew świeżości 
i nowoczesności. Część Sienkiewicza Résidence 
będzie stanowił zrewitalizowany budynek 
dawnej Wyższej Szkoły Filologicznej. 
Projekt niemieckiego przedstawiciela 
historyzmu – Felixa Gustava Otto Henry’ego 
z 1870 roku jest dla nas impulsem i inspiracją 
do stworzenia nowoczesnej i komfortowej 
przestrzeni do życia.

WROCŁAW
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CZĘŚĆ MODERN

Nowoczesny, energetyczny i niepozwalający 
o sobie zapomnieć. Styl części Modern 
na długo zostaje w pamięci. To miejsce 
dla osób szukających wielkomiejskiej 
przestrzeni w kreatywnym, artystycznym 
miejscu. Blisko najmodniejszych restauracji 
i klubów, w pobliżu Ogrodu Botanicznego 
zaprojektowaliśmy strefę, która zaspokoi 
najbardziej wymagające gusta. 

Sienkiewicza 
Résidence Modern
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CZĘŚĆ CLASSIC

To tutaj historia łączy się z teraźniejszością. 
Nowoczesne wnętrza w zabytkowej bryle 
kontrastują, ale jednocześnie harmonicznie 
współpracują, tworząc oryginalną 
i niespotykaną dotąd przestrzeń. Szukasz 
miejsca, gdzie historia i nowoczesność idą ze 
sobą w parze? Lubisz nietuzinkowe wnętrza, 
które uwodzą codziennie swoim urokiem? 
Część Classic naszej inwestycji to Twoja 
przestrzeń. Zobacz, poczuj, zamieszkaj!

Sienkiewicza 
Résidence Classic
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Historia i nowoczesność - te dwa elementy, 
w pierwszym zamyśle przeciwstawne, potrafią się 
doskonale uzupełniać. Przy projektowaniu nowej 
części Sienkiewicza Résidence przyświecało nam 
założenie harmonijnego nawiązania do współczesnej 
architektury, powstałej na sąsiednich działkach, 
tworząc śródmiejską zabudowę pierzejową. 
Dodatkowo zależało nam na takim połączeniu 
historycznej i nowoczesnej części, aby stanowiły 
spójną, niekonkurującą ze sobą całość
z wyeksponowaniem zabytkowej tkanki. 
 

Sienkiewicza 
Résidence - dwa 
oblicza komfortu

PROJEKT

Pro Art KONOPKA s.c. – pracownia 
architektoniczna z tradycjami, założona
w 1989 roku. Jej właścicielami są Maciej
oraz Agnieszka Konopka. Zespół tworzą
doświadczeni architekci oraz inżynierowie,
specjalizujący się zarówno w projektowaniu, 
jak i w aranżacji wnętrz. Pracownia 
realizuje projekty budynków użyteczności 
publicznej, domów wielorodzinnych oraz 
jednorodzinnych i obiektów przemysłowych 
nie tylko we Wrocławiu, lecz również na 
terenie całego kraju.

„W budynku historycznym zdecydowaliśmy się 
na powrót do  zasadniczej bryły dachu, tak 
by dostosować zrewitalizowaną inwestycję do 
nowych potrzeb. Zachowaliśmy również elewację z jej 
historycznymi detalami. Nowymi elementami budynku 
są balkony z balustradami ze szkła przeziernego – 
zależało nam, by nie zakłócały odbioru historycznej bryły 
i komponowały się z całością.”

Maciej Konopka, 
Pro Art KONOPKA s.c., architekt Sienkiewicza Résidence
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Część historyczna Sienkiewicza Résidence 
powstała w II. połowie XIX wieku. 
Zaprojektował ją niemiecki architekt Felix 
Gustav Otto Henry. Pierwotnie funkcjonował 
tu zakład opiekuńczy. W powojennym 
Wrocławiu w budynku mieściły się zakłady 
wytwórcze sprzętu specjalistycznego. 

W latach 80. i 90. obiekt był siedzibą 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska oraz Centrum Naukowo-
Produkcyjnego Automatyki Energetycznej, 
a od 2002 do 2020 roku działała tam Wyższa 
Szkoła Filologiczna. 

Część Classic

Oryginalne projekty wnętrz budynku bazują 
na przenikaniu się nowoczesności i klasyki. Lokalne 
dziedzictwo towarzyszy tu współczesnym trendom 
i dobremu designowi. 

Część Modern

Projekt to odważna, autorska wizja wielkomiejskiego 
szyku, elegancji i tradycji.

Część Classic

Część ModernPROJEKT
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Poznaj 
lokalizację

Położona na styku Starego Miasta i Śródmieścia ulica 
Sienkiewicza to ważny adres na mapie Wrocławia. 
Tu zaczyna się życie towarzyskie –  w pobliskich 
restauracjach i kawiarniach, w cieniu Ogrodu 
Botanicznego. Stąd wszędzie jest blisko – na wrocławski 
Rynek, do renomowanych wrocławskich uczelni, 
na urzekający swoją architekturą osławiony Ostrów Tumski. 

Ogród Botaniczny –    40 m 
Najbliższa restauracja –    68 m 
Najbliższa kawiarnia –    21 m 
Kultowa piekarnia przy pl. Bema –  450 m 
Wyspa Słodowa –    700 m 
Ostrów Tumski –    750 m 

Park Tołpy –     800 m 
Kampus Grunwaldzki –    1 km 
Pasaż Grunwaldzki –    1,1 km
Politechnika Wrocławska –   1,4 km 
Rynek –     1,6 km 



Poznaj 
okolicę

Poczuj klimat dawnego Wrocławia, spacerując 
w cieniu śródmiejskich kamienic, pośród 
klimatycznych uliczek, odwiedzając przepiękne stare 
parki i uliczki Ostrowa Tumskiego – najstarszej części 
Wrocławia. 

Miasto jest na wyciągnięcie ręki – właśnie tu, 
w Sienkiewicza Résidence, gdzie historia spójnie 
komponuje się z rytmem nowoczesnego miasta. 
Rozkoszuj się pysznym jedzeniem w klimatycznych 
pobliskich restauracjach, świętuj swoje sukcesy 
z przyjaciółmi przy lampce wina w nowoczesnych 
klubach i codziennie rano ciesz się smakiem 
aromatycznej kawy z pobliskiej kawiarni. 

 Z dachu nowoczesnej części inwestycji obserwuj 
 niesamowitą florę Ogrodu Botanicznego, gdzie 
 co roku do życia budzą się tysiące roślin. 

 Spaceruj po wąskich uliczkach Ostrowa Tumskiego,
 najstarszej części miasta i zobacz, jak codziennie
 latarnik w pelerynie i czarnym cylindrze rozpala 
 zabytkowe latarnie.

 Baw się na Wyspie Słodowej, spotykaj ludzi i dziel się 
 z nimi doświadczeniami na klimatycznych pływających 
 barkach. Obserwuj Wrocław i podziwiaj przepięknie 
 podświetlony wieczorami majestatyczny gmach 
 główny Uniwersytetu Wrocławskiego.

OKOLICA

Sienkiewicza Résidence - 
tutaj zaczyna się życie.
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„Tworząc przestrzenie, bazuję na autorskim pomyśle 
na styl – komponuję przestrzeń, myśląc o tym, 
co stanie się figurą kompozycyjną, a co jej tłem. 
Z jednej strony zwracam się więc do lokalnego 
dziedzictwa – budynek był tu niezwykłą inspiracją – 
a z drugiej bazuję na dobrym i współczesnym 
designie. Mariaż historii oraz nowoczesności jest tym, 
co tworzy piękny kontrast – podobnie jak 
w przypadku tej inwestycji, gdzie dwa budynki piszą 
nową opowieść.”

Jan Sikora, 
projektant wnętrz Sienkiewicza Résidence 

Styl nowoczesnych wnętrz wyrażony 
jest przede wszystkim poprzez sztukę, 
autorskie meble i unikalne dodatki 
wzornicze. Ogromną rolę w opowieści 
o teraźniejszości odgrywa także 
wyrazisty i odważny kolor. Całość jest 
fantazją na temat wielkomiejskiego 
szyku i komfortu.

Wejście do części Modern.

Sikora Wnętrza – renomowane biuro projektowania wnętrz, którego 
domeną są wnętrza o unikalnej i niepowtarzalnej stylistyce. 
Założycielem pracowni jest Jan Sikora, dyplomowany architekt 
wnętrz, profesor Akademii Sztuk Pięknych. Projekty Sikora Wnętrza 
zdobyły już tak prestiżowe nagrody jak: A’Design Award, Nagroda 
Architektoniczna Polityki, Bryła Roku czy International Interior Design 
Award, przyznaną w USA.

Poczuj dwa oblicza 
komfortu – wejdź 
do wnętrz, które 
inspirują i codziennie 
opowiadają nową 
i nieodkrytą historię.

W części wspólnej - w strefie do relaksu 
i w sali bilardowej, pojawią się autorskie 
meble Jana Sikory, tj. komoda, wysoka witryna 
i kamienny stół. Zamiłowanie do klasycznej 
francuskiej elegancji zostało tu połączone 
z dziedzictwem modernizmu, przejawiającym się 
w obłych formach i mocnych czarnych liniach, 
widocznych zarówno na kolumnach, 
jak i na wyposażeniu wnętrza. 

CZĘŚCI WSPÓLNE Strefa do relaksu wraz z salą 
bilardową w części Classic.
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Część Modern

 Wnętrza części nowoczesnej utrzymano 
 w stonowanej kolorystyce bieli i szarości, która
  komponuje się z elewacją. 

 Jasną i modernistyczną całość przełamują 
 drewniane lamele, które nadają wnętrzu ciepła
 i komfortu. Przestrzeń spajają współczesne
 wielkoformatowe kafle.

 Na ścianach, podobnie jak w części historycznej, 
 widnieją obrazy z pracami współczesnych 
 artystów. 

CZĘŚCI WSPÓLNE - MODERN
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CZĘŚCI WSPÓLNE - CLASSIC

Część Classic

 Wnętrza części wspólnych inspirowane 
 są stylem miejskiej kamienicy. Obecne 
 są tu elementy francuskiej jodełki, kamiennych
 portali i kasetonowego sufitu. Ten ostatni ozdobiono
 obrazami przedstawiającymi niebo i gipsowymi
 rozetami.

 Francuskim elementom wystroju towarzyszą 
 sztuka współczesna i obrazy z wizerunkami  
 historycznych postaci, związanych z lokalną historią. 

 Współczesny design opiera się przede wszystkim
 na odważnych kolorach, ciekawych formach 
 i unikatowych autorskich meblach Jana Sikory. 

Korytarz 
w części Classic.

Korytarz 
w części Classic.

Strefa relaksu 
części Classic
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Czas spędzany wspólnie to wartość 
nie do przecenienia. W Sienkiewicza Résidence 
zapewniamy klimatyczną przestrzeń do rozmów, 
dyskusji, wymiany doświadczeń. 

Spędzaj czas:

 W części nowoczesnej Modern – podziwiając
 widok na Ogród Botaniczny na przestronnym, 
 panoramicznym tarasie, dostępnym 
 dla wszystkich mieszkańców.

 W części historycznej Classic – podejmując
 sportowo-towarzyskie wyzwania w klimatycznie
 urządzonej i niezwykle przytulnej sali bilardowej.

Dbamy o Twoją wygodę 
i bezpieczeństwo dzięki systemowi 
umożliwiającemu otwieranie drzwi 
w budynkach przy pomocy aplikacji 
na smartfonie.

Wellbeing

WELLBEING Sala bilardowa 
w części Classic

Taras widokowy 
na dachu części Modern
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Ekologia
Sienkiewicza Résidence to miejsce, w którym 
zadbamy o Twoje potrzeby, ale też i o potrzeby 
planety. Nasze inwestycje tworzymy 
w zgodzie z naturą i dla natury. Nie inaczej 
będzie też w Sienkiewicza Résidence – miejscu, 
które kocha proekologiczne, mądre rozwiązania, 
przyjazne środowisku:

Zbiornik retencyjny wody opadowej, którą 
wykorzystamy przy podlewaniu zielonych części 
wspólnych.

Nawiewniki z funkcją antysmogową, która 
zapobiega przedostawaniu się szkodliwych 
substancji do wnętrza budynku.

Energooszczędne oświetlenie LED 
w częściach wspólnych.

Zielony dach w części 
Modern.

EKOLOGIA
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 Dojazd samochodem do naszej inwestycji
 zaprojektowano od ulicy Sienkiewicza. 

 Na terenie inwestycji zaplanowano miejsca   
 parkingowe w hali garażowej – łącznie 123. 

 Na terenie inwestycji zasadzimy drzewa i krzewy.  
 Pojawi się również pergola porośnięta bluszczem.

 Mieszkańcy będą mogli skorzystać 
 z 10 lokali usługowych znajdujących
 się na parterze Sienkiewicza Résidence. 

Sienkiewicza Résidence została 
zaprojektowana tak, by domknąć 
pierzeję ulicy Sienkiewicza. 
Zadbaliśmy, aby nasza inwestycja 
komponowała się z sąsiednimi 
budynkami, ale jednocześnie 
wyróżniała się niezwykłym 
charakterem.

Zagospodarowanie 
przestrzeni

Sala bilardowa 
i sala do relaksu

Otwieranie drzwi 
poprzez aplikację 
na smartfonie

SIENKIEWICZASIENKIEWICZA

Lokale usługowe

Dedykowany 
mieszkańcom taras 
widokowy 

Ekologiczne 
rozwiązania

Windy

Podziemny parking 

Rowerownia  Wysoki standard 
części wspólnych

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI 

CZĘŚĆ 
CLASSIC

CZĘŚĆ 
MODERN

Lokale usługowe

Ogólnodostępny 
taras widokowy 

Podziemny parking 

Zieleń
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SIENKIEWICZA RÉSIDENCE

 Aranżacja apartamentu
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Apartamenty Sienkiewicza 
Résidence:

 Wysoki standard części wspólnych.
 Do wyboru komfortowe apartamenty 

 o wysokości prawie 4,2 metrów.
 Zróżnicowany metraż - od 1 do 4 pokoi.
 Balkony w niemal wszystkich mieszkaniach.

Zaskakujące w formie, nowoczesne i bardzo 
komfortowe. Apartamenty w Sienkiewicza 
Résidence to propozycja dla najbardziej 
wymagających lokatorów. 

Sienkiewicza Résidence to 114 przestronnych, 
eleganckich i wyjątkowo zaprojektowanych 
mieszkań o różnorodnych układach 
– od 1 do 4 pokoi. 

Apartamenty Sienkiewicza 
Résidence

Komfortowe, 
eleganckie, 
wielkomiejskie – 
mieszkaj 
w najlepszej lokalizacji 
w wyjątkowych 
apartamentach.

APARTAMENTY

Część Classic: 
38 apartamentów

Część Modern:
76 apartamentów

Sienkiewicza Résidence 
to wyjątkowe miejsce – nie 
tylko do życia, ale również 
do inwestowania. 

Sala mieszkańców 
części Classic

 Miejsca parkingowe w hali garażowej 
 i specjalnie wydzielone miejsca parkingowe 
 naziemne dla osób niepełnosprawnych.
 Ogólnodostępny taras widokowy na dachu

 części nowoczesnej.
 Klimatyczna sala bilardowa z miejscem 
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Kreatywny apartament-studio 
z aneksem kuchennym 
i łazienką

27,27 m²

  Salon z aneksem kuchennym 20,03 mkw.
  Hol 3,6 mkw.
  Łazienka 3,64 mkw.
  Balkon 7,15 mkw.
  Doświetlony apartament typu studio z dużym balkonem.
  Komfortowa strefa dzienna.
  Wydzielona, zaciszna strefa nocna.

Część nowoczesna 
– wielkomiejska 
inwestycja 
z nowoczesnym, 
zaskakującym 
wnętrzem

Nowoczesna przestrzeń 
dla osoby poszukującej 
mieszkania 
z balkonem 
w inwestycji innej 
niż wszystkie

POKÓJ Z ANEKSEM
KUCHENNYM

HOL

ŁAZIENKA

BALKON

CZĘŚĆ MODERN

Apartament 
w części Modern

Mieszkanie 
w części Modern
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76,49 m²

  Salon z aneksem kuchennym 34,68 mkw.
  Sypialnia 14,49 mkw.
  Pokój 12,36 mkw.
  Hol 8,78 mkw.
  Łazienka 3,56 mkw.
  Łazienka 2,62 mkw.
  Przestronny apartament dla osób ceniących prywatność. 
  Funkcjonalnie urządzony salon – ze strefą jadalną,

   kuchenną i strefą relaksu.
  Dwie łazienki – jedna w strefie dziennej i druga 

   w strefie nocnej – gwarantują komfort i wygodę.

POKÓJ Z ANEKSEM
KUCHENNYM

HOL SYPIALNIA

POKÓJ

ŁAZIENKA

ŁAZIENKA

CZĘŚĆ CLASSIC

Oryginalny 3-pokojowy apartament 
z aneksem kuchennym 
i dwoma łazienkami

Część historyczna – 
wyjątkowe połączenie 
historii 
z nowoczesnością

Wyjątkowa przestrzeń 
idealna dla pary lub 
rodziny z dzieckiem, 
która poszukuje 
mieszkania 
w unikalnej inwestycji 

Wnętrze apartamentu 
w części Classic

Wnętrze apartamentu 
w części Classic
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AA0308

35,27 m²

 Salon z aneksem kuchennym 17,83 mkw.
 Sypialnia 12,41 mkw.
  Łazienka 5,03 mkw.
  Balkon 4,31 mkw.
  Salon z wydzieloną strefą jadalną i strefą dzienną.
  Salon z wyjściem na taras.
  Dobrze doświetlona sypialnia.

POKÓJ Z ANEKSEM
KUCHENNYM

SYPIALNIAŁAZIENKA

BALKON

CZĘŚĆ MODERN

AB0203

67,46 m²

  Salon z aneksem kuchennym 35,75 mkw.
  Sypialnia 10,82 mkw.
  Pokój 7,22 mkw.
  Hol 7,26 mkw.
  Łazienka 6,41 mkw.
  Balkon 4,30 mkw.
  Komfortowy i funkcjonalny salon z wydzieloną 

   strefą kuchenną, jadalną i dzienną.
  Dobrze doświetlona sypialnia z wyjściem na balkon.
  Łazienka wyposażona w kabinę prysznicową oraz wannę.

POKÓJ Z ANEKSEM
KUCHENNYM

HOL

SYPIALNIAPOKÓJ

ŁAZIENKA

Komfortowy 2-pokojowy apartament 
z aneksem kuchennym 
i łazienką

Oryginalny 3-pokojowy apartament 
z aneksem kuchennym 
i łazienką

Część nowoczesna 
– wielkomiejska 
inwestycja 
z nowoczesnym, 
zaskakującym 
wnętrzem

Część historyczna – 
wyjątkowe połączenie 
historii 
z nowoczesnością

Nowoczesna przestrzeń 
dla pary poszukującej 
mieszkania 
z balkonem 
w inwestycji innej 
niż wszystkie

Wyjątkowa przestrzeń 
idealna dla pary lub 
rodziny z dzieckiem, 
która poszukuje 
mieszkania z balkonem 
w unikalnej inwestycji 
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BEZPŁATNA INFOLINIA WWW.BI-POLSKA.PL
ZAPYTAJ O SIENKIEWICZA RÉSIDENCE  UMÓW SPOTKANIE ONLINE 

800 123 123

bi-polska.pl

www.facebook.com/
bouyguesimmobilierpolska

Przedstawione w folderze wizualizacje oraz modele budynku i 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.

www.instagram.com/
bouygues_immobilier_polska/

www.linkedin.com/company/
bouygues-immobilier-polska

POLSKA


