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Od 2001 roku budujemy miejsca przyjazne do życia. 
Jesteśmy częścią Bouygues Immobilier – francuskiej firmy 
o międzynarodowym zasięgu, posiadającej blisko 70-letnie 
doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych 
oraz komercyjnych. Możesz nam zaufać – cieszymy się 
renomą solidnego dewelopera o ugruntowanej pozycji 
na rynku nieruchomości.

Dla nas mieszkania to nie tylko budynek, ale także 
przestrzeń, gdzie nawiązuje się nowe relacje i  tworzy 
się lokalna społeczność. Jesteśmy obecni w Warszawie, 
Wrocławiu, Poznaniu i Gdyni. To właśnie w tych miastach 
projektujemy w  duchu Greenspired. Kierując się 
bioróżnorodnością i innowacyjnym podejściem, tworzymy 
zrównoważone budownictwo i dbamy o bliski kontakt 
z otaczającą naturą.

POZNAJ NAS

Nazywamy się 
Bouygues Immobilier Polska

Teraz chcemy zaprosić Cię do nowych mieszkań 
na warszawskim Bemowie, jakie tworzymy z myślą 
o Tobie – M Bemowo. 

ZREALIZOWANYCH 
INWESTYCJI

ZREALIZOWANYCH 
MIESZKAŃ I LOKALI 
USŁUGOWYCH

58 8100 Tu zaczyna się życie.
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M Bemowo to nowy punkt na mapie Chrzanowa – 
dynamicznie rozwijającego się osiedla w lewobrzeżnej 
części Warszawy, projektowanego głównie z  myślą 
o  ludziach pragnących spokoju, ale jednocześnie 
bliskości dużego miasta. 

Ogromną zaletą tego rejonu są powstające stacje metra 
– planowana stacja Chrzanów znajdzie się zaledwie 200 
metrów od M Bemowo i  umożliwi szybki dojazd do 
centrum miasta. Do udogodnień komunikacyjnych 
należy również łatwy dostęp do drogi ekspresowej S8. 

Niedaleko M Bemowo znajdują się sklepy i  punkty 
usługowe, dzięki którym większość codziennych spraw 
można będzie załatwić, nie ruszając się z dzielnicy.

WOKÓŁ MOJEGO DOMU 

Dynamicznie rozwijająca się 
okolica z planowaną stacją metra 
i kompleksem szkolnym. 

Najbliższy przystanek autobusowy 
w odległości zaledwie 5 minut 
spacerem od Twojego osiedla.

Niezbędne usługi w bliskim 
sąsiedztwie.

Tereny rekreacyjne, idealne 
na spacery i aktywność fizyczną 
(Park Górczewska).

Zamieszkaj na osiedlu 
z potencjałem

Spokojna strona Warszawy
Poczuj, jak dobrze jest żyć na bezpiecznym 
i  przyjaznym osiedlu. Znajdziesz tutaj spokój 
i  dobrą atmosferę w  miłym sąsiedztwie. 
Z M  Bemowo wszędzie masz „po drodze”. Do 
najbliższego przystanku autobusowego dojdziesz 
w  niecałe 5 minut, a  od planowej stacji metra 
Chrzanów dzieli Cię niecałe 200 metrów. Okolica 
to również tereny rekreacyjne oddalone 20 minut 
spacerem od M Bemowo, tj.  Park  Górczewska 
z amfiteatrem czy zabytkowy Fort Chrzanów.
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MÓJ DOM
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 247 mieszkań zlokalizowanych w trzech budynkach, 
po sześć kondygnacji naziemnych każdy.

 W zależności od Twoich potrzeb mieszkania 
posiadają ogródki, balkony lub loggie. 

 257 miejsc parkingowych zlokalizowanych w hali 
garażowej i na parkingu naziemnym.

 Dla Twoich dzieci – plac zabaw przy budynkach. 
 Podwyższony standard wykończenia części 

wspólnych – bo chcemy zadbać o każdy detal. 
 Wygoda i bezpieczeństwo dzięki systemowi 

umożliwiającemu otwieranie drzwi w budynkach 
przy pomocy aplikacji na smartfonie. 

Otoczenie

Standard

M Bemowo to trzy budynki. Wjazd na teren osiedla 
zaplanowaliśmy wzdłuż granicy działki. Tam także będą 
znajdować się naziemne miejsca parkingowe. Dwa 
lokale na parterze budynku  A  przeznaczyliśmy na 
lokale usługowe. 

M Bemowo wyróżnia elegancka elewacja z  płytką 
klinkierową, a  także duże okna. Zadbaliśmy również 
o  wysokiej jakości materiały części  wspólnych. 
Charakter naszego osiedla podkreślimy zielenią 
w formie żywopłotów, pergoli i roślin pnących. 

M Bemowo to jasne, inspirowane warszawskim 
modernizmem, kameralne budynki. Biały tynk 
połączony z dekoracyjną, pionową płytką klinkierową 
nadaje całości minimalistyczny, a przy tym elegancki 
wygląd. Kropką nad i, podkreślającą charakter osiedla, 
są loggie i balkony z dwoma typami balustrad – pełną 
i ażurową. Część balkonów w widocznych miejscach 
budynków jest charakterystycznie zaokrąglona. 

Modernistyczne osiedle 
o kameralnym charakterze

MÓJ DOM

Mieszkaj stylowo 
i wygodnie

Ekologiczne rozwiązania:

Pergole i pnącza zdobiące plac zabaw, 
rampy garażowe oraz elewacje.

Nasadzenia z roślin oraz ogrodzenia 
ogródków z żywopłotów.

System nawadniający zieleń części 
wspólnych przez wodę deszczową.

Miniserwis rowerowy oraz 
stojaki rowerowe.

Budki dla ptaków i domki 
dla owadów.

ul. Szeligowska

droga wewnętrzna

C

A

B

Plan
osiedla
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W  M Bemowo części wspólne osiedla przystosowaliśmy 
do relaksu na świeżym powietrzu. Przy budynkach 
zaprojektowaliśmy przestrzeń z  placem zabaw, ławkami, 
stojakami rowerowymi oraz budkami dla ptaków i domkami 
dla owadów. Będzie też zieleń i klimatyczne pergole. 

Zrelaksuj się 
w kameralnym 
otoczeniu

MÓJ DOM Liczy się każdy szczegół

Części wspólne to nasz wyraz dbałości o  detale. 
W  strefach wejściowych do budynków pojawią się 
duże lustra, a także eleganckie logo inwestycji. Całość 
dopełnią nowoczesne skrzynki pocztowe. Podłogi 
wyłożymy dużymi gresowymi płytkami. Przy wejściach, 
a  także przed drzwiami do każdego mieszkania 
znajdą się wycieraczki wpuszczane w  posadzkę. We 
wnętrzach budynków zastosujemy modną okładzinę 
w  kolorze różowo‑miedzianym, a  portale drzwiowe 
zaakcentujemy listwami z oświetleniem LED.

Klatka schodowa

Okładzina w częściach wspólnych

Eleganckie wnętrza

Twoje miejsce 
do odpoczynku
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MÓJ DOM
Wejście do budynku – eleganckie skrzynki pocztowe, duże lustro i okładzina w oryginalnym kolorze
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Komfortowe układy mieszkań

W M Bemowo znajdziesz przestronne mieszkania 
o zróżnicowanym metrażu – od 35 do 78 m². Do wyboru 
masz warianty 2‑, 3‑ i 4‑pokojowe – odpowiednie 
zarówno dla singli, jak i dla rodzin z dziećmi. Balkony, 
loggie i ogródki pozwalają Ci nieprzerwanie cieszyć 
się dostępem do słońca. Wszystkie lokale mają podział 
na strefę dzienną i nocną. W części mieszkań istnieje 
również możliwość wydzielenia kuchni. 

MOJE MIESZKANIE
Ogródek na parterze

Nie masz czasu na remont 
swojego mieszkania 
w M Bemowo, ale wiesz 
jak ma wyglądać? 

Oferujemy Ci możliwość współpracy z  do-
świadczonymi pracowniami projektowymi, 
które zadbają o  wnętrze Twojego mieszka-
nia od projektu, poprzez remont, aż po aran-
żację i  najmniejsze detale. Dodatkowo 
wszystkie mieszkania można dostosować do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Każde mieszkanie 
posiada balkon, loggię 
lub ogródek. Dobre 
nasłonecznienie pokoi 
zapewnią duże okna. 
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MOJE MIESZKANIE

43,3 m2

Powierzchnia całkowita 

• Hol – 4,7 m2

• Łazienka – 4,7 m2

•  Pokój z aneksem kuchennym  
– 22,4 m2

• Sypialnia – 11,5 m2

• Balkon – 5,6 m2

SYPIALNIA

POKÓJ
Z ANEKSEM

HOL

ŁAZIENKA

BALKON

Poznaj idealne mieszkanie „na start”

Mniejszy wariant – dwupokojowe mieszkanie,
idealna opcja dla singla lub pary. Salon 
z aneksem kuchennym oraz dodatkowy 
pokój, by wszystko miało swoje miejsce.
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Poznaj mieszkanie dla Twojej rodziny

Ustawny salon z kuchnią, 
a do tego dwie duże 
sypialnie – w tym 
projekcie myśleliśmy 
przede wszystkim 
o wygodzie Twojej 
rodziny. Dodatkowym 
atutem mieszkania jest 
dobre nasłonecznienie 
i balkon, z którego 
możesz korzystać przez 
cały rok. 

MOJE MIESZKANIE

56,6 m2

Powierzchnia całkowita 

• Hol – 7,3 m2

• Pokój z aneksem kuchennym – 24,2 m2

• Łazienka – 4,4 m2

• Sypialnia – 10,7 m2

• Sypialnia – 10,0 m2

• Balkon – 5,6 m2

SYPIALNIA
SYPIALNIA

BALKONPOKÓJ
Z ANEKSEM

HOL

ŁAZIENKA
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Pomagamy w wyborze 
Nasze doświadczenie oraz stabilność finansowa daje Ci gwarancję 
fachowej obsługi naszych doradców oraz bezpieczeństwa całej transakcji. 
Pomożemy Ci wybrać mieszkanie skrojone na miarę Twoich potrzeb. 
Wesprzemy Cię w zakresie umowy, kredytu, a nawet aranżacji wnętrza.  

Urządzamy Twoje mieszkanie pod klucz 
Współpracujemy z doświadczonymi pracowniami architektonicznymi, które zaprojektują, 
wyremontują i wyposażą Twoje mieszkanie. Oszczędzasz swój czas, a my gwarantujemy 
Ci niezawodnych specjalistów od remontów, najwyższej klasy materiały i produkty, 
a także 15 proc. oszczędność VAT‑u. 

Zapewniamy doradztwo kredytowe
Pomagamy Ci zrealizować marzenia i sfinalizować zakup idealnego mieszkania. 
Nasi eksperci bezpłatnie zapewnią Ci kompleksową pomoc w uzyskaniu kredytu 
hipotecznego i przeprowadzą Cię przez cały proces – od wyboru mieszkania 
aż do podpisania umowy kredytowej.

Budujemy ekologicznie
Naszym priorytetem jest zrównoważone budownictwo przyjazne człowiekowi 
i środowisku. W naszym inwestycjach znajdziesz m.in. panele fotowoltaiczne, retencję 
wody opadowej czy ładowarki do samochodów elektrycznych. Sadzimy również drzewa, 
montujemy budki dla ptaków i owadów pożytecznych, a także budujemy place zabaw, 
boiska wielofunkcyjne i trakty spacerowe.

BEZPŁATNA INFOLINIA  UMÓW SPOTKANIE ONLINE 

Prix d'un appel local depuis un fixe
800 123 123 bi-polska.pl

Doradzamy po podpisaniu umowy 
Dbamy o Twoje potrzeby również po podpisaniu umowy deweloperskiej. 
Nasi specjaliści ds. obsługi klienta pomogą Ci w przeprowadzaniu zmian lokatorskich, 
a także odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. Dodatkowo możesz korzystać z naszej 
platformy e‑BOK, na której w każdej chwili sprawdzisz postępy na budowie, znajdziesz 
powiadomienia dotyczące realizacji Twojego mieszkania oraz kwestii finansowych. 

Jesteśmy z Tobą na każdym etapie
wyboru i zakupu mieszkania.

Przedstawione w folderze wizualizacje, 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.

BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA

T U  Z A C Z Y N A  S I Ę  Ż Y C I E


