


Osiedle Morelowa to dwuetapowa inwestycja 

mieszkaniowa zlokalizowana na bliskiej Białołęce. 

Nowoczesna architektura oraz dobra komunikacja 

z Centrum czynią z niej jedną z atrakcyjniejszych 

ofert na warszawskim rynku nieruchomości.  

Odkryj 
smak życia

Spokojna okolica Osiedla Morelowa sprawia, że jest 

to miejsce szczególnie przyjazne rodzinom z dziećmi. 

Liczne tereny zielone sprzyjają rekreacji, a dostęp  

do szkół i przedszkoli zapewnia wygodę na co dzień.  

ul. Morelowa Rodzinna 
dzielnica
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Okolica sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu na łonie 

natury. Bezpośrednio w sąsiedztwie osiedla znajdują się 

korty tenisowe oraz klub fitness. Nieopodal przepływa 

malowniczy Kanał Żerański, który łączy Wisłę z Zalewem 

Zegrzyńskim. Wszechobecna zieleń sprawia, że to idealne 

miejsce na spacer, rower, a także letni rejs statkiem.

Tam i z powrotem, 
czyli dogodna komunikacja

To jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się miejsc 

na mapie Warszawy. Inwestycję otacza infrastruktura  

z placówkami handlowo-usługowymi oraz ośrodkami 

medycznymi zapewniającymi szeroką opiekę zdrowotną.  

Na większe zakupy można wybrać się do pobliskich centrów 

handlowych.

Z uwagi na charakter inwestycji i potrzeby mieszkańców ważnym atutem osiedla jest 

bliskość przedszkoli i szkół. W ciągu kilku minut można przemieścić się do dowolnej 

placówki, zyskując więcej czasu dla siebie i bliskich. Takie rozwiązania ułatwiają codzienne 

funkcjonowanie nie tylko rodzinom z dziećmi, ale także uczniom czy studentom. 

Nauka 
to potęgi klucz

Aktywna strona 
Białołęki

W bliskiej odległości zlokalizowane są przystanki autobusowe linii przyśpieszonych. 

Dojazd komunikacją miejską do Metra Marymont zajmuje około 15 minut, a samochodem 

do Centrum około 30 minut. W przyszłości planuje się uruchomienie linii tramwajowej  

z Żerania FSO do Trasy Mostu Północnego, popularnie nazywanej „tramwajem wzdłuż 

Modlińskiej”. 

Miejsce do odkrycia

Zawsze 
do usług

Lidl – 1 km

Galeria Północna – 2,5 km

Kanał Żerański – 1 km

Kompleks sportowy przy ul. Krzyżówki – 950 m

Przedszkole MoreLove – 100 m Żłobek i przedszkole Pod Laurami – 1,3 km

Trasa Mostu Północnego – 3,5 kmMetro Marymont – 6,5 km



W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie 5-piętrowy 

budynek mieszkalny z podziemną halą garażową. Na terenie osiedla 

zaplanowano również naziemne miejsca parkingowe. Oryginalna, 

dobrze wpisująca się w otoczenie bryła budynku wyróżni się jasno-

szarą elewacją z akcentami w kolorze morelowym.

Architektura 
z pomysłem

Części wspólne 
utrzymano w eleganckiej

 bieli i szarości.

Przestronne balkony stanowią 
doskonałe miejsce relaksu.





Balkon  5,92 m²

Sypialnia  12,19 m²

Łazienka  4,30 m²

Hol  3,95 m²

40,86 m²
2 pokoje

Salon z aneksem kuchennym  20,42 m²

Komfortowe 
rozkłady mieszkań
Pierwszy etap inwestycji obejmuje 68 mieszkań 1-, 2-, 3-, i 4-pokojowych 

o metrażach od 40 do 90 m2. Wszystkie będą doskonale doświetlone dzięki 

korzystnemu usytuowaniu budynku względem ekspozycji słonecznej,  

a optymalne rozkłady wnętrz umożliwią realizacje indywidualnych potrzeb. 

Wybierz swoje idealne mieszkanie już dziś!  



Salon z aneksem kuchennym  25,76 m²

Sypialnia II  10,41 m²

Hol  7,98 m²

63,97 m²
3 pokoje

WC  1,53 m²

Balkon  5,92 m²

Sypialnia I  13,27 m²

Łazienka  5,02 m²



Salon z aneksem kuchennym  25,23 m²

Hol  8,89 m²

Sypialnia III  12,90 m²

81,14 m²
4 pokoje

Balkon  8,27 m²

Łazienka  6,05 m²

Sypialnia II  10,32 m²

Sypialnia I  13,14 m²

WC  3,08 m²

Garderoba  1,53 m²



To praktyczne i pewne rozwiązania 
w rozsądnej cenie. W ramach tego 
programu proponujemy Ci wysokiej 
jakości, nowoczesne materiały przy 
optymalizacji budżetu.

To wyszukany styl dla najbardziej 
wymagających. Ten program to 
prestiżowe rozwiązania i najwyższej 
jakości materiały.

To gwarancja oryginalnego stylu 
oraz materiałów od renomowanych 
dostawców.

TENDANCE CHIC ELEGANTE

Pobierz katalog Atelier

Pobierz katalog
wykończenia kuchni

WYKOŃCZENIE KUCHNI

GWARANTUJEMY

PROGRAMY

Dzięki programom Atelier masz gwarancję, że do Twojego mieszkania wprowadzisz się zgodnie 
z planem. Termin określony w Twojej umowie zakupu mieszkania jest nieprzekraczalny.

KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE MIESZKANIA 

Wykończenie i aranżacja domu lub mieszkania na własną rękę to nie tylko przyjemność, ale i obowiązki. 
Korzystając z naszej usługi, możesz zapomnieć o wszystkich problemach z tym związanych. Z naszym 
wsparciem nie musisz martwić się o żadne formalności, czasochłonny wybór i dostawy materiałów, stałą 
kontrolę wykonawców oraz budżetu. Nie narażaj się na straty wynikające z długiego oczekiwania na 
zakończenie prac wykończeniowych. Program Atelier to wygodne i korzystne rozwiązanie, które 
pomaga zaoszczędzić Twój cenny czas i pieniądze. Nasza oferta obejmuje między innymi: podłogi, drzwi, 
glazurę i terakotę, ceramikę, armaturę oraz malowanie ścian.

KILKA KROKÓW 
DO TWOJEGO MIESZKANIA

1. Podpisanie umowy rezerwacyjnej
2. Formalności kredytowe
3.   Podpisanie umowy zakupu mieszkania u notariusza
4. Spotkanie z doradcą i wybór kolekcji*
5. Odbiór mieszkania
*po wpłacie zadatku

Dla osób, które są zainteresowane kompleksowym wykończeniem 
mieszkania oferujemy również zabudowę kuchenną z AGD.

JAKOŚĆ
Wszystkie prace objęte są 
szczegółową kontrolą. Dajemy 
pewność sygnowaną naszym 
znakiem jakości.

POMOC
Oferujemy fachową pomoc 
n a s z y c h  s p e c j a l i s t ó w  o d 
wykończenia wnętrz. Otoczymy 
Cię opieką i  wsparciem na 
każdym etapie prac.

MATERIAŁY
Szeroka gama dostępnych 
materiałów wyróżnia nas na 
r y n k u ,  a  r ó ż n o r o d n o ś ć 
proponowanych stylów pozwala 
zaspokoić wszystkie oczekiwania.



Niniejszy folder oraz wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

BIURO SPRZEDAŻY

800 123 123
bi-polska.pl

al. Armii Ludowej 14 (wejście od ul. Podoskich)
Godziny otwarcia: pn.-pt. 12.00-19.00, sob. 10.00-18.00,  
nd. 10.00-15.00
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Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana

w 2001 r. w Warszawie. Należy w 100% do francuskiego 

Bouygues Immobilier. Jest członkiem Polskiego Związku Firm 

Deweloperskich.

Dotychczas zrealizowaliśmy 26 projektów mieszkaniowych.

W Warszawie:

Rezydencja Renoir, Ogrody Kabackie, Śródziemnomorska,

Dobra 54, Villa Moderne, Villa Concorde, Patio Avenir, Villa 

L’Azur, Villa Parc, Lamartine, La Lumiere, Villa Arte, Bell’Arte, 

Carre Arte, Villa Contenta, La Cascade, Arte Nova, Le Village,

La Tour Residence, Accent Vert, La Proximite, Accent Eco, 

La Clarté Wilanów Residence, La Première, Manufaktura 

Praska.

We Wrocławiu:

Wyspiańskiego 11.

W lipcu 2013 r. zakończyliśmy budowę nowej siedziby Grupy 

Orange przy Al. Jerozolimskich w Warszawie dla właściciela, 

spółki Qatar Holding należącej do Qatar Investment Authority.

Do końca 2016 r. sprzedaliśmy ponad 4 000 mieszkań i domów 

(z czego 1 100 w 2016 r.). 

Obecnie Spółka realizuje:

11 projektów w Warszawie: 

West Point na Ochocie, Union Apartamenty na Woli, Jardin 

Bemowo na Bemowie, Espace Wilanów na Wilanowie, Icône

i Villa Bohème na Grochowie, Camélia na Nowych Włochach, 

La Melodie na Targówku, Linde Résidence na Starych 

Bielanach, Épique na Bielanach oraz Osiedle Morelowa na 

Białołęce.

3 projekty we Wrocławiu: 

Belleville na Krzykach, Villa Alouette na Grabiszynku oraz 

Jagiełły 6 na Kępie Mieszczańskiej.

1 projekt w Poznaniu: 

Manufaktura Stare Miasto.

Bouygues Immobilier Polska


