
ZAMIESZKAJ 
W SERCU BIELAN

STARE BIELANY, OCZAPOWSKIEGO

T U  Z A C Z Y N A  S I Ę  Ż Y C I E



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 apartamentów 
na Starych Bielanach, jakie tworzymy z myślą o Tobie  
– Linde Résidence II. 

ZREALIZOWANYCH 
INWESTYCJI

ODDANYCH  
MIESZKAŃ I LOKALI 
USŁUGOWYCH

59 8300 Tu zaczyna się życie.
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Linde Résidence II położona jest w sercu Bielan – 
klimatycznej dzielnicy z tradycjami. Ta lokalizacja 
łączy w  sobie wszystkie zalety kameralnej i zielonej 
okolicy. To właśnie tutaj możesz odpocząć po długim 
dniu pracy, a czas spędzić w okolicznych restauracjach 
i  kawiarniach. Pobliski Las Lindego, który był 
inspiracją dla nazwy inwestycji, to doskonałe miejsce 
na rodzinne spacery i aktywność fizyczną na świeżym 
powietrzu. Usytuowanie na Bielanach pozwala 
korzystać z wszystkich zalet doskonale zaopatrzonej 
infrastrukturalnie dzielnicy. W  zasięgu kilku minut 
od inwestycji znajdują się dwie stacje metra, dzięki 
którym od centrum miasta dzieli Cię tylko 15 minut.

 

WOKÓŁ MOJEGO DOMU 

Dwie stacje metra (Stare Bielany 
i Wawrzyszew) w odległości 
6 i 8 minut spacerem od inwestycji 
oraz przystanki autobusowe w pobliżu. 

Tereny zielone w sąsiedztwie budynku: 
Las im. Samuela Lindego, Las Bielański 
i Las Młociński.

Niezbędne usługi oraz placówki 
edukacyjne w bliskim sąsiedztwie.

Szybki dojazd do Wisłostrady 
i trasy S8.

Kameralny budynek
w pobliżu Lasu Lindego

W klimacie zielonych Bielan 

Jedynie 2 minuty zajmie Ci spacer do najbliższego 
terenu zielonego w okolicy – Lasu Lindego. Nieco 
dalej znajduje się również Las Bielański. Wolny czas 
możesz spędzić w jednej z pobliskich kawiarni lub 
restauracji. W  okolicy znajdują się sklepy, a  także 
Targowisko Wolumen (5 minut pieszo). Zaletą 
okolicy jest jej bardzo dobre skomunikowanie 
z  pozostałymi częściami miasta. Pobliskie stacje 
metra znajdują się w  odległości 6 i  8 minut 
od inwestycji. Do Galerii Młociny dojedziesz 
samochodem jedynie w 5 minut, a dojazd do trasy 
S8 zajmie Ci tylko 7 minut. 

Restauracje i kawiarnie w okolicyTereny rekreacyjne w okolicy Sklepy w pobliżu

Relaks w Lesie Bielańskim

4 5



MOJE BIELANY

Stacja metra Wawrzyszew

Stacja metra Stare Bielany Stawy Brustmana

Widok na okolicę inwestycji

Plac Konfederacji

Galeria Młociny6 7



MÓJ DOM
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 57 apartamentów w kameralnym budynku o niskiej 
zabudowie. 

 Do wyboru oddajemy komfortowe lokale z ogródkami 
lub balkonami, a także apartamenty z eleganckimi 
tarasami częściowo wyłożone trawą i zaakcentowane 
panelami w kolorze drewna. 

 68 miejsc parkingowych w hali garażowej i 16 miejsc 
postojowych naziemnych.

 Dla Twojej wygody – bramy i drzwi będą otwierały się 
zdalnie. Za pomocą aplikacji na smartfonie przywołasz 
również windę.

 Części wspólne zaprojektowane w wysokim 
standardzie i z dbałością o każdy detal.

 Zadbamy również o zdrowie – dla miłośników 
rowerów pojawią się stojaki i wieszaki w garażu.

Linde Résidence II to drugi etap naszej prestiżowej 
inwestycji położonej na klimatycznych Bielanach. Ten 
kameralny budynek zaprojektowany przez Bartłomieja 
Martensa oraz Adama Tyliszczaka z pracowni ARCA A&C 
odwołuje się do okolicznej niskiej zabudowy, a  jego 
projekt w  subtelny i  elegancki sposób nawiązuje do 
pobliskiego Lasu Lindego. Bryła Linde Résidence II jest 
nowoczesna, z charakterystycznymi balkonami i tarasami. 
Na elewacji znajduje się stylowy klinkier, a także panele 
w kolorze drewna ocieplające całość i nadające budynkowi 
przytulności. Duże okna mają nie tylko funkcję estetyczną, 
ale także praktyczną – sprawiają, że każdy z apartamentów 
będzie doskonale doświetlony.

Apartamenty dla Ciebie 
i Twoich bliskich

MÓJ DOM

Poczuj pełnię komfortu

Mieszkaj ekologicznie
Ładowarka do samochodów 
elektrycznych. 

Jasne poszycie dachu redukujące 
stopień nagrzewania budynku 
w upalne dni.

Domki dla ptaków i budki dla 
owadów przy budynku.

Nasadzenia roślinami przyjaznymi 
dla owadów zapylających, takimi jak 
bodziszek, jaśminowiec i śnieguliczka.

Wieszaki na rowery w garażu 
podziemnym i stojaki przed 
budynkiem.

Plan
osiedla

Widok budynku od frontu
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MÓJ DOM
Kameralny budynek z eleganckimi tarasami

Otoczenie

Wysoki standard

Na teren Linde Résidence II wjedziesz od ulicy 
Oczapowskiego. Wzdłuż budynku znajdują się 
również dodatkowe miejsca postojowe. Na parterze 
zarezerwowaliśmy przestrzenie na lokale usługowe. 

W  Linde Résidence II zadbaliśmy o  wysoki standard. 
Widać to już przy wejściu do budynku. Elegancka 
forma została podkreślona stylową płytką klinkierową 
i kontrastującą z nią bielą elewacji. Charakterystycznym 
elementem są panele imitujące drewno znajdujące się 
na balkonach oraz spodniej części dachu i na tarasach. 
Nawiązują one w subtelny sposób do ekologicznego 
ducha Bielan z Lasem Bielańskim i Lasem Lindego. 
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MÓJ DOM

Części wspólne

Eleganckie części wspólne budynku to subtelna 
inspiracja historyczną zabudową Bielan, a także 
okolicznymi terenami zielonymi. W budynku 
zadbaliśmy o najwyższej jakości materiały. W  holu 
wejściowym i przy windach zastosowaliśmy 
stylowy kamień oraz ocieplające drewno. Wnętrza 
wykończyliśmy gustownymi detalami w kolorze 
szczotkowanego złota. Całość zaakcentowaliśmy 
klimatycznym oświetleniem w postaci listw LED 
i delikatnych lamp. 
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MÓJ DOM

„Każdy użyty przez nas materiał i element to konkretne 
odwołanie do tradycji dzielnicy. Kamień na ścianach 
nawiązuje do historycznych kopalni żwiru, które odnajdujemy 
na planach Bielan z XVIII i XIX wieku. Grafiki na ścianach 
i  lustro w kolorze zielonym to inspiracja pobliską naturą, 
a zwłaszcza Lasem Bielańskim. Zależało nam na dyskretnych 
akcentach, bez zbytniej dosłowności. Warte uwagi są również 
autorskie portale drzwiowe z podświetlanymi numerami 
mieszkań oddające rezydencjalny charakter budynku.”

Jan Sikora, projektant wnętrz Linde Résidence II,
właściciel pracowni Sikora Wnętrza
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W Linde Résidence II połączyliśmy 
elegancki styl z fascynacją naturą 
oraz wygodą mieszkańców

MÓJ DOM
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Komfortowe apartamenty 
w najlepszym stylu

Apartamenty w Linde Résidence II to eleganckie i stylowe 
przestrzenie od 29 do 157 mkw., które możesz dopasować 
wedle swoich potrzeb. Do wyboru dajemy Ci przemyślane 
studia, a także lokale 2‑ i 3‑ pokojowe. Przygotowaliśmy również 
komfortowe apartamenty na ostatnim piętrze z dostępem do 
efektownych tarasów. Zieleń i trawa, a także panele w kolorze 
drewna znajdujące się na tarasach, w subtelny sposób nawiązują 
do ekologicznego ducha okolicy – klimatycznych Bielan.

MÓJ APARTAMENT
Stylowe panele w kolorze drewna na tarasach

Marzysz o idealnym 
apartamencie w Linde 
Résidence II, ale nie masz 
czasu na remont lub pomysłu 
na aranżację?

Chcemy, aby wybór apartamentu i jego urzą-
dzanie było dla Ciebie czystą przyjemnością. 
Oferujemy Ci możliwość współpracy z  do-
świadczonymi pracowniami projektowymi, 
które zadbają o  wnętrze Twojego aparta-
mentu od projektu, poprzez remont, aż po 
aranżację i  najmniejsze detale. Idealnie 
skrojone pod Twoje potrzeby, pod klucz!

Relaks w zgodzie 
z naturą na eleganckich 
i przestronnych tarasach
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29 m2

Powierzchnia całkowita 

 Pokój z aneksem kuchennym – 25,2 m² 
 Łazienka – 3,8 m² 
 Balkon – 5,6 m²

POKÓJ
Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

ŁAZIENKA

BALKON

Poznaj wygodne studio
Ten apartament jest idealnym wyborem na „start” dla singli. 
Sprawdzi się również w  opcji studia pod wynajem. 
Zaletą jest duża łazienka mieszcząca wannę oraz balkon, na 
który można wyjść z salonu. 

MÓJ APARTAMENT
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MÓJ APARTAMENT
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Poznaj komfortowy apartament dla Twojej rodziny

Słoneczny i przestronny salon z aneksem kuchennym będzie centrum Waszego życia rodzinnego. W sypialni
i pokoju, który można przeznaczyć dla dziecka, zmieści się również garderoba. Podobnie jak w przedpokoju.

73,8 m2

Powierzchnia całkowita 

 Salon z aneksem kuchennym – 27,6 m²
 Sypialnia – 18,7 m²
 Pokój – 12,8 m²
 Łazienka – 4,0 m²
 Toaleta – 1,7 m²
 Przedpokój – 5,5 m²
 Korytarz – 3,5 m²
 Balkon – 5,6 m²

POKÓJ

SYPIALNIA
BALKON

POKÓJ
Z ANEKSEM 

KUCHENNYM

KORYTARZ

WC

PRZEDPOKÓJ

ŁAZIENKA

MÓJ APARTAMENT
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Pomagamy w wyborze 
Nasze doświadczenie oraz stabilność finansowa daje gwarancję fachowej 
obsługi naszych doradców oraz bezpieczeństwa całej transakcji. 
Pomożemy 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 zrealizować marzenia i sfinalizować zakup idealnego mieszkania. 
Nasi eksperci bezpłatnie zapewnią 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


