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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 Bemowie, jakie tworzymy z myślą o Tobie  
– Osiedle Lumea 2. 

ZREALIZOWANYCH 
INWESTYCJI

ODDANYCH 
MIESZKAŃ I LOKALI 
USŁUGOWYCH

61 8600 Tu zaczyna się życie.
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BUDOWANA
DRUGA LINIA METRA

Chrzanów to część Bemowa, która intensywnie 
się zmienia i  rozwija. Świadczą o  tym budowane 
stacje drugiej linii metra – z  położonym najbliżej 
przystankiem Chrzanów. Dzięki nowym połączeniom 
wkrótce dojazd do centrum zajmie Ci tylko kwadrans. 
Na co dzień omijasz centrum i  potrzebujesz szybko 
dostać się do południowych dzielnic Warszawy lub 
wyjechać ze stolicy? Mieszkanie na Chrzanowie to 
idealna propozycja dla Ciebie. Do trasy S8 dojedziesz 
w zaledwie 5 minut.

Połowę dzielnicy zajmują tereny zielone – dojście do 
polan Parku Górczewska to jedynie kilkanaście minut 
spacerem.

WOKÓŁ MOJEGO DOMU 

Stacja metra Chrzanów (w budowie) 
700 m od osiedla.

Pobliski Park Górczewska z krytym 
amfiteatrem, parkiem linowym, 
placem zabaw, zewnętrzną siłownią 
i wybiegiem dla psów.

Bliskość trasy S8.

Rezerwat przyrody „Łosiowe Błota” 
położony 4,4 km od osiedla.

Doskonała komunikacja 
z resztą miasta 

Mieszkaj w dzielnicy, która spełnia 
wszystkie Twoje oczekiwania 

Niemal w  bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji 
znajdują się korty tenisowe i  ścieżki rowerowe. 
Jeżeli jesteś amatorem nietuzinkowej rozrywki, 
Bemowo oferuje Ci paintball, wrotkarnię 
i  tunel  aerodynamiczny. Wygodę na co dzień 
zapewnią Ci pobliskie sklepy i  restauracje 
oraz  punkty handlowo‑usługowe położone 
u zbiegu ulic Lazurowej i Batalionów Chłopskich.

Korzystaj z okolicznych restauracji i kawiarniBudynek pierwszego etapu osiedla Lumea oddany w 2022 r. Ścieżki rowerowe wzdłuż ul. Lazurowej 
i Batalionów Chłopskich

Budowana stacja metra Chrzanów
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MÓJ DOM
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 127 mieszkań (61 w budynku 
A i 66 w budynku B) o różnorodnych 
metrażach i funkcjonalnych układach.

 Mieszkania wyposażyliśmy w prywatne 
ogródki i przestronne balkony. 
W wybranych mieszkaniach na najwyższej 
kondygnacji zaprojektowaliśmy tarasy 
dachowe ze schodami zewnętrznymi. 

 117 miejsc parkingowych w hali garażowej 
i 19 miejsc w strefie naziemnej.

 Zielony plac zabaw.
 Ekologiczne rozwiązania sprzyjające 

środowisku.

Otoczenie

Standard

Na terenie osiedla zaplanowaliśmy naziemne miejsca 
postojowe oraz stację do ładowania samochodów 
elektrycznych. Na tyłach budynku B znajdzie się plac 
zabaw wraz z drewnianymi zabawkami.

Na Osiedlu Lumea 2 gwarantujemy Ci komfort 
i wygodę. Dostęp do budynku uzyskasz dzięki aplikacji 
na smartfonie. O  bezpieczeństwo Twoje i  Twoich 
bliskich zadbają wideodomofony oraz monitoring. 

Osiedle Lumea 2 to drugi etap Osiedla Lumea. 
Składają się na niego dwa 4‑piętrowe budynki 
charakteryzujące się minimalistyczną, modernistyczną 
stylistyką. W kolorystyce elewacji dominują jasne 
barwy. Szczególną uwagę przykuwają wysokie okna, 
a także iluminacja budynku. Na osiedlu znajduje się 
również zielony plac zabaw, przygotowany z myślą 
o najmłodszych mieszkańcach.

PLAC
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Mieszkanie dla Ciebie 
i Twoich bliskich

MÓJ DOM

Mieszkaj stylowo 
i wygodnie

Mieszkaj ekologicznie

Na osiedlu ze stacją do ładowania 
samochodów elektrycznych.

Korzystaj ze stojaków rowerowych 
dostępnych przy każdej z klatek 
wejściowych do budynków. 

Oszczędzaj energię w częściach 
wspólnych dzięki oświetleniu LED 
z czujkami ruchu.

Dbaj o mniejszych przyjaciół dzięki 
poidełkom i karmnikom dla ptaków 
oraz budkom dla pożytecznych 
owadów.

Plan
osiedla
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Korzystaj z zielonych terenów 
osiedla i patrz, jak bawią się 
Twoje dzieci!

MÓJ DOM

Plac zabaw na tyłach budynku B

Nasze patio to odpowiednie miejsce do odpoczynku. 
Ty zrelaksujesz się w otoczeniu zieleni, a Twoje dzieci spędzą 
czas na placu zabaw wyposażonym w drewniane zabawki. 
Wspólnie z  sąsiadami zadbacie o  mniejszych przyjaciół 
dzięki zamontowanym budkom dla biedronek i pszczół oraz 
poidełkom i karmnikom dla ptaków.

Twoje miejsce 
do odpoczynku
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MÓJ DOM
Strefa wejściowa do budynku

Części wspólne

Nowocześnie i  elegancko – tak zaprojektowaliśmy części 
wspólne w  budynkach Osiedla Lumea 2. We wnętrzach 
postawiliśmy na stonowaną kolorystykę, a  do wykończenia 
posadzek użyliśmy lastryko. Całość uzupełniają efektowne 
portale drzwiowe, lustra nadające przestrzeni i dopasowane 
kolorystycznie skrzynki na listy. 

Korytarz

Lastryko na posadzkach
w częściach wspólnych
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Mieszkania z tarasami na dachu

Wybierz mieszkanie, które spełnia wszystkie Twoje wymagania. 
Na Osiedlu Lumea 2 przygotowaliśmy 127 mieszkań o metrażach 
od 27 do 91 mkw. i układach od 1 do 4 pokoi. Możesz zdecydować 
się na lokal z prywatnym ogródkiem, przestronnym balkonem lub 
zamieszkać na ostatniej kondygnacji i korzystać z tarasów dachowych 
ze schodami zewnętrznymi. Atutem wszystkich lokali są wysokie 
okna, które maksymalnie doświetlą poszczególne pomieszczenia 
w mieszkaniach.

MOJE MIESZKANIE
Tarasy na dachach z zewnętrznymi schodami

Nie masz czasu na remont 
swojego mieszkania lub po 
prostu brakuje Ci pomysłu 
na zaaranżowanie wnętrz? 

Chcemy, aby wybór mieszkania i  jego urządzanie było 
dla Ciebie czystą przyjemnością. Oferujemy Ci możliwość 
współpracy z doświadczonymi pracowniami projektowymi, 
które zadbają o wnętrze Twojego mieszkania od projektu, 
poprzez  remont, aż po aranżację i  najmniejsze detale. 
Idealnie skrojone pod Twoje potrzeby, pod klucz!
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MOJE MIESZKANIE

41,55 m2

Powierzchnia całkowita 

 Pokój z aneksem – 23,80 m² 
 Sypialnia – 10,40 m² 
 Łazienka – 3,90 m² 
 Hol – 3,45 m² 
 Balkon – 3,96 m²

SYPIALNIA

POKÓJ
Z ANEKSEM

HOLŁAZIENKA

BALKON

Poznaj mieszkanie „na start”
Układ tego mieszkania jest idealny dla młodych par. 
Funkcjonalny salon z aneksem pozwala na wydzielenie 
strefy jadalnej i strefy relaksu. Atutem tego mieszkania 
jest również balkon, na  który  można wejść zarówno 
z salonu, jak i z sypialni. 
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Poznaj wyjątkowe mieszkanie dla Twojej rodziny

Na przestrzeń dzienną tego mieszkania składa się duży salon z aneksem kuchennym 
i  dwoma wyjściami na wygodny balkon. W  każdej z  trzech sypialni jest miejsce 
na praktyczne szafy, a w łazience na wannę. W holu wygospodarowaliśmy aż dwie strefy 
przeznaczone na garderoby w zabudowie. 

MOJE MIESZKANIE

80,48 m2

Powierzchnia całkowita 

 Pokój z aneksem – 25,71 m²
 Sypialnia I – 15,79 m²
 Sypialnia II – 11,20 m²
 Sypialnia III – 10,06 m²
 Łazienka – 5,83 m²
 WC – 1,58 m²
 Hol – 10,31 m²
 Balkon – 11,56 m²

SYPIALNIA I

SYPIALNIA II

SYPIALNIA III

BALKON

POKÓJ
Z ANEKSEM

HOL
WC

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


