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Wyspecjalizowany sztab fachowców, poprzez renomowa-
ne biura projektowe stworzył kolejną perełkę na Białołęce, 
kameralny, pięciopiętrowy obiekt mieszkalny, z trzema ci-
chobieżnymi windami, liczący 83 mieszkania o funkcjonal-
nych, skrojonych na miarę oczekiwać rozkładach, 1-, 2-, 3-, 4- i 
5-cio pokojowych lokali o zróżnicowanej powierzchni od 29 m2 
do 124 m2. Ponadto, dla wygodny przyszłych mieszkańców 
znajdzie się również hala garażowa z miejscami postojowymi 
i komórkami lokatorskimi.
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Grupa Kapitałowa SP Invest to doświadczony polski przedsiębiorca reali-
zujący zadania deweloperskie w obszarze budownictwa mieszkaniowego 
od ponad 16 lat. W skład grupy wchodzą celowe spółki deweloperskie 
i spółka budowlana będąca Generalnym Wykonawcą już 19 inwestycji zlo-
kalizowanych na terenie Warszawy. Udziałowcy oraz Zarząd z wieloletnim 
doświadczeniem w prowadzeniu inwestycji deweloperskich i cały sztab 
wyspecjalizowanej kadry Grupy gwarantują najwyższy poziom realizacji 
inwestycji zarówno pod względem projektowym, budowlanym, jak i for-
malno-prawnym.

SP Invest to solidny i sprawdzony partner zapewniający wysoki standard 
oferowanych usług, począwszy od wysokiej jakości osiedli mieszkanio-
wych w przystępnych cenach oraz łączących komfort i jakość wykonania, 
aż po luksusowe apartamenty. To także wieloletni, uznany członek Pol-
skiego Związku Firm Deweloperskich o znaczącej pozycji na rynku budow-
nictwa mieszkaniowego.

O NAS

GRUPA KAPITAŁOWA SP INVEST

WYSPECJALIZOWANY SZTAB FACHOWCÓW

Owocem pracy renomowanego biura projektowego powstała kolej-
na perełka na Białołęce: kameralny, pięciopiętrowy obiekt mieszkalny, 
z trzema cichobieżnymi windami, liczący 83 mieszkania o funkcjonalnych, 
skrojonych na miarę oczekiwań rozkładach 1-, 2-, 3-, 4- i 5-pokojowych 
lokali o zróżnicowanej powierzchni od 29 m2 do 124 m2.
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Projekt realizowany przez Spółkę Aluzyjna BIS DVE Sp. z o.o. Sp. k. to 
inwestycja zlokalizowana w obszarze Nowodwory objętym rezerwatem 
przyrody na warszawskiej Białołęce - dzielnicy, która pod względem bu-
downictwa jest najszybciej rozwijającą sie częścią Warszawy.

Duże zainteresowanie, które przełożyło się na znakomitą sprzedaż 
mieszkań w I etapie projektu inwestycji, stanowczo pozwala stwierdzić, 
że jakość realizowanych przez nas obiektów jest ceniona przez grono 
klientów, dla których walory estetyczne i dobrze zaprojektowane układy 
mieszkań nie są obojętne.

Aluzyjna 21 to szereg korzyści, bogaty wybór mieszkań z dużymi tarasa-
mi o powierzchni nawet do 150 m2, przestronnymi balkonami oraz pry-
watnymi ogródkami o wielkości nawet do 280 m2!

Realizowane osiedle niewątpliwe wyróżnia się nowocześnie zaprojekto-
waną bryłą budynku, elegancko zaprojektowanymi częściami wspólnymi, 
zielonym dziedzińcem, wygodnym, podziemnym garażem z dużym wy-
borem miejsc postojowych, komórek lokatorskich i boksów rowerowych.

O INWESTYCJI

ALUZYJNA 21

ZAKUP MIESZKANIA W NOWYM ETAPIE
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W bliskim zasięgu drogi krajowej nr 61 oraz nr 7, przystanki autobusowe: 
linia 511 (15 min do stacji metra Młociny), 211, 723, 731. W 2023 roku pla-
nowane uruchomienie szybkiego tramwaju - czas przejazdu z Białołęki 
do stacji metra przy ul. Kondratowicza: ok. 15 minut, zaś do Dworca Wi-
leńskiego: ok. 30 minut. 

Kilkanaście przedszkoli oraz żłobków w sąsiedztwie, liczne szkoły podsta-
wowe oraz ponadpodstawowe, piękny punkt widokowy Cypelek, Rezer-
wat przyrody Ławice Kiełpińskie, Park Leśny, Park  Strumykowa oraz Park 
Henrykowski, jedyna w północnej Warszawie wiślana przystań promowa.

Siłownia I LOVE FITNESS, Calypso Fitness, Białołęcki Ośrodek Sportu, 
stadnina koni Stajnia Złoty Koń oraz stadnina koni Stajnia Choszczówka, 
siłownie plenerowe. Restauracje - od kuchni polskiej, przez indyjską aż 
po japońską, kawiarnie, puby.

DOGODNY DOJAZD

W BLISKIM ZASIĘGU: 

REKREACJA I CZAS WOLNY

Galeria pod Dębami, Galeria Odkryta, Delikatesy PAT & PAT, liczne sklepy 
sieci Żabka oraz na większe zakupy – Biedronka, Selgros, Kaufland.

DOGODNE ZAKUPY

LOKALIZACJA



A L U Z Y J N A  2 1 — 5 —

Żabka

Pepco

Niebiańska Plaża Aluzyjna Kościół Św. Łukasza Ewangelisty

Wyspa Dzików

Jezioro Kiepura Stajnia Złoty Koń

Selgros Cash&Carry

Park Linowy Podróżnika

Szkoła Podstawowa nr 154

Żłobek Publiczny artystyczno-językowy Kajtusie

Ośrodek Jeździecki Czeremchowa

Biedronka/Rossmann
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Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit vo-
luptatem accusantium doloremque laudantium, totam 
rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore verita-
tis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. 
Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit asper-
natur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni 
dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque 
porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit 
amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam 
eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam 
aliquam quaerat voluptatem. Ut enim ad minima veniam, 
quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit labo-
riosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis 
autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate ve-
lit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui 
dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur.

Rozkład mieszkania to prawdziwa 
sztuka. Projektowaliśmy je z myślą 
o funkcjonalności i komforcie życia.”
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Oferujemy szereg niezwykle funkcjonalnych mieszkań z najbardziej 
pożądanymi metrażami oraz układami dla najbardziej wymagających 
klientów. W każdym mieszkaniu znajdują się rozkładowe pomieszcze-
nia, wygodna kuchnia, łazienka dająca możliwość zastosowania wielu 
koncepcji wykończenia. Każdy lokal posiada duży dostęp do światła 
dziennego, co zapewniają panoramiczne okna we wszystkich pokojach. 

W mieszkaniach zastosowane zostały rozwiązania pozwalające zago-
spodarować przestrzeń w pełni zabudową meblową oraz licznymi miej-
scami do przechowywania. Dodatkowym atutem są przestronne tarasy 
i balkony z pełnym wykończeniem. W przypadku własnych, pomysłów 
i rozwiązań mają Państwo możliwość dokonania zmian aranżacyjnych 
dzięki zakupowi mieszkania na wczesnym etapie budowy, gdzie gwa-
rantujemy dużą elastyczność realizacji projektu.

TWOJE MIEJSCE

Nie zwlekaj! Wybierz mieszkanie przy 
Aluzyjnej 21 skrojone na miarę swoich 
oczekiwań, w komfortowym położeniu, 
blisko rezerwatu przyrody, w dzielnicy 
tętniącej zielenią i świeżym powietrzem.”



Aluzyjna 21 to inwestycja zlokalizowana na osiedlu No-
wodwory objętym rezerwatem przyrody na warszawskiej 
Białołęce, dzielnicy, która pod względem budownictwa jest 
najszybciej rozwijającym się obszarem w Stolicy Polski. Re-
alizowane osiedle niewątpliwe wyróżnia się nowocześnie 
zaprojektowaną bryłą budynku z mieszkaniami z dużymi 
tarasami nawet do 150 m2, przestronnymi balkonami oraz 
indywidualnymi, prywatnymi ogródkami o przestrzeni do 
280 m2!

Inwestycja Aluzyjna 21 realizowana jest przez Spółkę Alu-
zyjna BIS DVE Sp. z o.o. Sp. K wchodzącą w skład Grupy 
Kapitałowej SP Invest znajdującej się w elitarnym gronie 
firm mających wpływ na rozwój rynku mieszkaniowego w 
Polsce. Wieloletnie doświadczenie Grupy poparte licznymi 
zrealizowanymi inwestycjami na terenie Warszawy zyskało 
uznanie wśród wielu Nabywców, ceniących sobie kameral-
ność i dobrą jakość.
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Przedstawione w materiale reklamowym wizualizacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 ustęp 1 KC i nie są wiążące 

dla stron. Wizualizacje nie są dokładnym odzwierciedleniem projektu architektonicznego, a ich charakter jest wyłącznie poglądowy.

ul. Aluzyjna 19
03-149 Warszawa

533 362 364 / 22 642 80 99
sprzedaz@spinvest.pl  
www.spinvest.pl
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