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Apartamenty na
Dolnym Mokotowie



Inwestycja
Blu Residence to wyjątkowa przestrzeń, która swoim przyszłym
mieszkańcom zapewni komfort każdego dnia. Jeżeli cenisz
takie wartości jak rodzina , czas i równowaga pomiędzy
życiem zawodowym i prywatnym, to nasza inwestycja
doskonale wpisuje się w Twoje oczekiwania. To właśnie
dążenie do spełnienia tych wartości skłoniło nas do
zaprojektowania zupełnie wyjątkowej formy architektonicznej,
która podkreśla kameralny charakter dolnego Mokotowa i
okolicy.

Z  POTRZEBY  RÓWNOWAGI

Sam budynek będzie składał się z dwóch skrzydeł -
południowego i wschodniego. W skrzydle południowym,
stanowiącym pierzeję ulicy Bluszczańskiej, zaplanowano
przestrzeń dla lokali usługowych , wejście oraz wjazd do
budynku.

Cały kompleks mieszkaniowy został zaprojektowany z
poszanowaniem dla czystości formy , co doskonale pokazuje
ład i harmonia elewacji, osiągnięte przez umieszczenie w niej
naprzemiennych wycięć w postaci loggi.

Niebanalna, a zarazem uporządkowana forma
architektoniczna nadaje bryle budynku oryginalną tożsamość ,
która na nowo podkreśla i definiuje ten piękny fragment
Mokotowa.
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Twój fragment Mokotowa
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MIESZKAN IA  I  APARTAMENTY

Na lewobrzeżnej części Warszawy w obrębie Mokotów-Siekierki powstanie
czterokondygnacyjny budynek mieszkaniowo-apartamentowy o wyraźnym i unikatowym
charakterze. W skład inwestycji wejdą 43 lokale, w tym 40 apartamentów oraz 3 lokale
usługowe. Oferowane lokale mieszkaniowe będą miały wysokość pomiędzy 2,81 a 2,89
metra oraz od 37 do 120 metrów kwadratowych przestrzeni. Lokale rozmieszczone będą
na jednym lub na dwóch poziomach, a przyszli mieszkańcy apartamentów będą mieli do
wyłącznej dyspozycji ogrody oraz tarasy.

Skąpane w zieleni i zaaranżowane z myślą o przestrzeni do relaksu , mają szansę stać się
ulubionym miejscem do spędzania wolnego czasu w kameralnym towarzystwie rodziny i
przyjaciół. Blu Residence to nie tylko roślinność, ale również codzienna wygoda.

Budynek będzie posiadał podziemną halę garażową , skomunikowaną dwiema
cichobieżnymi windami , w której poza miejscami postojowymi znajdą się komórki
lokatorskie oraz boksy rowerowe .



Komfortowa przestrzeń
DLA  TWOJEJ  RODZ INY

Każdy z nas stara się odnaleźć równowagę między życiem rodzinnym a karierą – to
jeden z najistotniejszych elementów szczęśliwego, harmonijnego życia. Nie ulega
wątpliwości, że ważnym krokiem w osiągnięciu tej równowagi jest znalezienie
sprzyjającego jej miejsca. Prawidłowy rozwój najmłodszych członków rodziny wymaga
poświęcenia im uwagi i czasu, ale też stworzenia odpowiedniej przestrzeni.

Dostęp do licznych parków , przedszkol i , szkół licealnych i prestiżowej uczelni wyższe j
czyni z Mokotowa wyjątkową przestrzeń pod kątem rozwoju od najmłodszych lat – nic
dziwnego, że jest najczęściej wskazywanym fragmentem Warszawy, w którym chciałaby
zamieszkać większość rodzin z dziećmi. Wyobraź sobie miejsce, z którego droga do
przedszkola wynosi niecałe 5 minut , a do Szkoły Głównej Handlowej niewiele ponad 9. To
miejsce może doskonale służyć Twoim najbliższym przez długie lata.
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DLA  TWOJEGO B I ZNESU

Nowoczesny biznes doskonale wie jak wyróżnić się z
tłumu, dostrzega też wartość dobrego usytuowania –
a trudno o lepszą lokalizację niż największa pod
względem liczby mieszkańców dzielnica Warszawy.
Niezależnie od tego, czy prowadzisz kancelarię prawną,
atelier fryzjerskie czy biuro rachunkowe, Blu Residence
jest miejscem, w którym Twój biznes ma szansę na
dynamiczny rozwój. Oferujemy wygodne i komfortowo
zaprojektowane lokale do indywidualnej aranżacji , o
przestrzeni od 44,84 m kw. do 90,38 m kw. Ich
ulokowanie i witryny wychodzące na ulicę Bluszczańską
gwarantują doskonałą widoczność i ekspozycję.
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Wyjątkowa
przestrzeń w mieście

PRZEDSZKOLA I  SZKOŁY
W promieniu kilkuset metrów od inwestycji znajdują się przedszkola i szkoły.

DOM KULTURY DOROŻKARNIA
W odległości 750 m mieści się Dom Kultury Dorożkarnia oferujący szereg
zajęć i warsztatów nie tylko dla najmłodszych mieszkańców dzielnicy. Kino
letnie, sąsiedzkie śniadania czy potańcówki na stałe goszczą w programie
tego klimatycznego miejsca.

CENTRUM ASTRONOMICZNE IM .  M IKOŁAJA
KOPERNIKA
Zaledwie dwie przecznice od apartamentów Blu Residence mieści się
Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk –
wiodący polski instytut naukowy w zakresie astronomii i astrofizyki.

NADWIŚLAŃSK IE  WAŁY
Miłośnicy zielonych terenów mają do dyspozycji nadwiślańskie wały ze
ścieżkami rowerowymi i dziką przyrodą.
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Zaledwie 15 minut spokojnego spaceru będzie dzielić
mieszkańców od Parku Akcji „Burza' z zagospodarowaną
przestrzenią do aktywnego wypoczynku z najważniejszym
punktem parku: Kopcem Powstania Warszawskiego . 
 
Łazienki Królewskie, Park w Wilanowie , a dla miłośników
aktywnego spędzania czasu Park Wodny Warszawianka to tylko
niektóre z pobliskich atrakcji. Warto również wybrać się na
rodzinny spacer nad Jezioro Czerniakowskie.
 
Swoje miejsce znajdą również amatorzy emocji piłkarskich, na
których czeka stadion Legii Warszawa .
 
Inwestycja położona jest w niedalekiej odległości od Mostu
Siekierkowskiego oraz ulicy Czerniakowskiej. Sprawia to, że
dotarcie do innych dzielnic Warszawy staje się dużo prostsze .
Do Stacji Metro Politechnika czy Racławicka dojazd autem
zajmuje 12-14 minut, a przystanek autobusowy znajduje się
zaledwie 400 metrów od apartamentów.

Doskonała
lokalizacja
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WYJĄTKOWA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE

Większość mieszkańców Warszawy od lat wskazuje Mokotów
jako miejsce, w którym chcą zamieszkać z rodziną. Dobrze
skomunikowana infrastruktura społeczna, niska, kameralna
zabudowa, liczne place zabaw, parki i tereny zielone
składają się na przyjazną , komfortową atmosferę Dolnego
Mokotowa. To właśnie w tej okolicy powstają apartamenty
Blu Residence.



Różnorodne
otoczenie
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LOKAL IZACJA

Wyjątkowa przestrzeń w mieście
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EKOLOGIA

W TROSCE O JAKOŚĆ ŻYCIA

W naszych inwestycjach nie bagatelizujemy tak ważnych kwestii jak
zrównoważony rozwój . Wierzymy w to, że na komfort i jakość życia
ma wpływ dostęp do przestrzeni zielonych . Nie tylko podnoszą one
jakość powietrza, ale też poprawiają nastrój, zachęcają do
aktywności oraz ożywiają życie społeczności. Nawet 50% obszarów
zielonych Blu Residence stanowić będzie powierzchnia biologicznie
czynna. W perspektywie ocieplającego się klimatu oraz braków w
wodzie gruntowej poczynimy również odpowiednie kroki w celu
utrzymania walorów ekosystemu. Woda deszczowa będzie miała
możliwość wnikania w grunt, dzięki czemu roślinność będzie
odpowiednio nawodniona. Z kolei jej nadmiar będzie gromadzony w
zbiorniku retencyjnym.

OGNIWA
FOTOWOLTAICZNE

Inwestycja Blu Residence została zaprojektowana z myślą o
równowadze, dlatego płynnie łączy stosowanie najnowszych
technologii z dbałością o naturę. Na dachu budynku umieszczone
zostaną ogniwa fotowoltaiczne – pozwoli to obniżyć koszt energii
elektrycznej za części wspólne.
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STACJE  DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW
ELEKTRYCZNYCH
Coraz bardziej zdajemy sobie sprawę z negatywnego wpływu zanieczyszczenia

powietrza na nasze zdrowie i codzienne samopoczucie. Projektując Blu

Residence,  wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom: garaż podziemny budynku

będzie wyposażony w dwie stacje ładowania samochodów elektrycznych,

przewidujemy również możliwość instalacji kolejnych stacji ładowania. O

czystość powietrza zadbają również nawietrzaki z fi ltrami antysmogowymi.

INTEL IGENTNY SYSTEM – NA STRAŻY WYGODY
I  BEZP IECZEŃSTWA
Smart home to inteligentny system, który pozwala na integrację wielu urządzeń

w Twoim domu. Wystarczy smartfon z dostępem do Internetu – możesz

regulować natężenie światła, zmniejszyć temperaturę, wyłączyć telewizor albo

konsolę do gier z dowolnego miejsca na świecie. Taka możliwość zapewnia nie

tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. W przypadku zagrożenia

system uruchomi alarm i wyśle powiadomienie na Twój telefon, niezależnie od

tego gdzie będziesz.

TARASY I  PRZYDOMOWE OGRODY
Piękno dzielnicy Mokotów to jeden z głównych atutów inwestycji . Dzięki

prywatnym ogrodom, loggiom i tarasom odpoczynek na świeżym powietrzu

staje się jeszcze przyjemniejszy. Do wyłącznej dyspozycji właścicieli

apartamentów znajdą się ogródki i tarasy. Wypełnione roślinnością oraz małą

architekturą mają szansę stać się oazą spokoju i wypoczynku dla

mieszkańców. Miejsce to ma również szansę stać się placem zabaw Twoich

pociech. Rodzinny obiad, a może wspólna celebracja ważnych wydarzeń? Sam

zdecydujesz, jak zaaranżować przestrzeń dedykowaną Tobie i Twojej rodzinie.
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Prawidłowa termoizolacja to jeden z czynników mający kluczowy wpływ na komfort.

W Blu Residence zamontowane zostaną trzyszybowe aluminiowe okna w

systemie  MB-86 SI - to system aluminiowych okien i drzwi,  w którym zastosowany

został materiał o doskonałej izolacyjności termicznej zapewniający od 0,92

W/(m2K). Dodatkowo jego wykorzystanie pozwoliło osiągnąć możliwie maksymalną

powierzchnię okien, zapewniając apartamentom doskonałe nasłonecznienie.

Wielość przeszkleń zdecydowanie wpłynie na jasność pomieszczeń i jeszcze

bardziej podkreśla rezydencjonalny charakter projektu.

Najnowsza technologia okien
BOGATE PRZESZKLEN IA
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Spokój, cisza i bezpieczeństwo są tym, co sprawia, że w danym miejscu czujemy się

jak w domu. Każdy z apartamentów Blu Residence będzie wyposażony w wysokiej

jakości drzwi antywłamaniowe. Klasyczna, niezawodna konstrukcja zapewnia

doskonałe wyciszenie, a klasa antywłamaniowa gwarantuje bezpieczeństwo

prywatnej przestrzeni. Ponadczasowego charakteru dodadzą eleganckie portale

ścienne.

Drzwi antywłamaniowe
NAJWYŻSZA OCHRONA
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Deweloperem i pomysłodawcą inwestycji Blu Residence
jest spółka Albero Invest. Spółka od kilku lat
współpracuje z  liczną grupą specjalistów z  zakresu
budownictwa, hydrauliki i  elektryki. Inżynierowie i kadra
techniczna Albero Invest osobiście nadzorują każdy
etap inwestycji w  trosce o  jego rzetelne wykonanie.
Opracowanie projektu Blu Residence powierzyliśmy
pracowni architektonicznej BRIC, ponieważ w kwestiach
jakości nie idziemy na kompromisy. Fundamentem
naszych działań jest bogate doświadczenie w  branży
budowlanej i  inwestycyjnej, silne podstawy merytoryczne
oraz  chęć wdrażania nowoczesnych ,  funkcjonalnych , a
także ekologicznych rozwiązań.

INWESTOR
SPRAWDZONY  PARTNER



W roku 2018 zrealizowaliśmy nasz projekt deweloperski –
Klonowy Zakątek, który stał się dodatkowym impulsem w
rozwoju firmy. Od połowy 2019 roku wprowadzamy w
życie inwestycję Modern House – osiedle domów w
zabudowie bliźniaczej na warszawskim Ursynowie. Mamy
też dalekosiężne plany oraz ambicje do dalszego
rozwoju – posiadamy duży bank ziemi, który pozwoli
nam na realizację naszych przyszłych projektów. Nasz
zespół stanowią zaangażowani pracownicy, którzy
chętnie  dzielą się pomysłami i  wiedzą. Jesteśmy
członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Nasze plany inwestycyjne obejmują realizację projektów
deweloperskich między innymi w Wilanowie, Mokotowie,
Ursynowie czy Ochocie.




