MOJE MIEJSCE DO ŻYCIA

MOJA BLUSZCZAŃSKA
Moja Bluszczańska to osiedle zaprojektowane z myślą o jakości życia mieszkańców.
Teren inwestycji zostanie ogrodzony tworząc enklawę ozdobnej zieleni, wyposażoną
w plac zabaw oraz stojaki na rowery. Wysmakowana architektura, tereny rekreacyjne
i pełne zieleni otoczenie tworzą miejsce o unikalnej wartości, w której z przyjemnością
spędza się czas. Ekologiczne rozwiązania, takie jak panele fotowoltaiczne czy możliwość
ładowania samochodów elektrycznych na parkingu naziemnym i najwyższa jakość
zastosowanych materiałów sprawiają, że Moja Bluszczańska to wyjątkowe osiedle.
Moja Bluszczańska – moje miejsce do życia.

MOJA LOKALIZACJA
Sport
i rekreacja

Parki

Sklep
spożywczy

Przedszkole

Apteka

Przystań

Bankomat

Sklep

Prywatne liceum

Szkoła
podstawowa

Poczta

Plaża

Przystanki

CENTRUM

Mo

Ale

Wał Miedzeszyński

j

e
ow

d

ii Lu

rm
ja A

ki

ows

enk

zi
st Ła

WISŁA

3
ycka

8 min

kowska

o

ieg
sk

2 Łazienki Królewskie

MOJA
BLUSZCZAŃSKA
Czernia

2

bie

5 min

Gagarina

So

Puławska

1 Wisła

1

Bart

ŁAZIENKI
KRÓLEWSKIE

3 Bulwary

12 min

Centrum

13 min

MOJA ZIELEŃ
Moja Bluszczańska jest osiedlem otoczonym zielenią i wyposażonym
w najnowocześniejsze rozwiązania ekologiczne. Na dachu zostaną
zainstalowane panele fotowoltaiczne. Na parkingu naziemnym
zlokalizowano dwa miejsca postojowe z możliwością ładowania
samochodów elektrycznych.
Tereny zielone zostały zaprojektowane z myślą o wypoczynku
mieszkańców ze starannie dobraną roślinnością (ozdobne trawy,
krzewy, drzewa) podlewaną wodą zbieraną w zbiornikach retencyjnych. Tereny rekreacyjne, ścieżki rowerowe i bliskość parku
zapewnią mieszkańcom aktywne życie w otoczeniu zieleni.

MOJE
MIESZKANIE
Każde z mieszkań osiedla Moja Bluszczańska ma ergonomiczny
rozkład, optymalną ekspozycję słoneczną i komfortową wysokość
272 cm. Mieszkania będą wyposażone w żaluzje zewnętrzne. W Mojej
Bluszczańskiej każdy znajdzie swoją idealną przestrzeń. Do wyboru jest
aż 67 mieszkań o powierzchni od 40 m2 do 120 m2.

wysokość mieszkań 272 cm

wielkość mieszkań od 40 m2 do 120 m2
tarasy do 29 m2

ogródki do 90 m2

MOJE OSIEDLE
Moja Bluszczańska to czteropiętrowy budynek zaprojektowany w nowoczesnej estetyce wyróżniający się dużymi przeszkleniami oraz białą elewacją przełamaną wizualnie
elementami rdzawo-miedzianymi. W otoczonej zielenią bryle znajdzie się 67 mieszkań
i 5 lokali usługowych. Dla wygody mieszkańców oferujemy parking podziemny i naziemny,
komórki lokatorskie oraz boksy na rowery.
Moja Bluszczańska – moje miejsce do życia.
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4 piętra
67 mieszkań
5 lokali usługowych

nowoczesna architektura
przestronne wnętrza
parking podziemny i naziemny
strefy zabaw i odpoczynku

INWESTOR SGI
SGI to firma deweloperska, która specjalizuje się w budowie wysokiej jakości mieszkań
i apartamentów. Działa na polskim rynku jako podmiot z prywatnym kapitałem od 1990 roku.
Do tej pory zrealizowała 49 projektów deweloperskich, w których oddane zostało 5.700 lokali
mieszkalnych, prawie 50.000 m2 powierzchni biurowo - handlowej. SGI skupia się obecnie na
realizacji inwestycji mieszkaniowych w Warszawie oraz inwestycjach na rynku kapitałowym.

Biuro Sprzedaży Mieszkań
ul. Bartycka 37a
00-716 Warszawa
tel. +48 693 130 314,
+48 661 919 027

SGI sp. z o. o.

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

www.sgi.pl

Przedstawione wizualizacje mają jedynie charakter poglądowy i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy, ułatwiający przyszłym
nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądzie realizowanego przedsięwzięcia deweloperskiego oraz przybliżenie wizji
architekta. Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2014
r. , poz. 121; ze zm.)) i nie są wiążące dla Dewelopera.

