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Mieszkaniowa awangarda



Mieszkać
awangardowo



Awangarda na rynku mieszkaniowym to mieszanka trzech 

czynników: lokalizacji, najwyższego standardu oraz stylowego 

designu. Gdy zabraknie jednego z tych elementów, nie 

można mówić o naprawdę prestiżowych nieruchomościach. 

Projektem, który spełnia wszystkie wspomniane trzy kryteria 

jest Rumiana House na Niskim Wilanowie.



Szklany design szklanych domów

Inwestycja Rumina House jest przeznaczona dla osób, 

które na co dzień prowadzą życie w szybkim tempie 

i realizują się zawodowo, a w domu poszukują enklawy. 

Enklawy nie tylko od otaczającego świata, ale przede 

wszystkim enklawy stylu i designu. Monumentalna, 

szklana fasada przywoływać będzie na myśl projekt 

futurystycznych szklanych domów i nadawać będzie całej 

inwestycji spektakularny charakter. Zgodnie z zamysłem 

architektów, jasna i otwarta przestrzeń mieszkalna oraz 

nowoczesne wzornictwo i światowej klasy design zapewnią 

enklawa 
designu

najwyższy stołeczny standard. Rumiana House to elitarny 

projekt dla najbardziej wymagających klientów, dla których 

nieruchomość ma stanowić coś więcej, niż tylko sypialnię. 

To zespół czterech willi miejskich o awangardowej 

a zarazem przemyślanej i funkcjonalnej architekturze, 

zaprojektowanych z dbałością o najdrobniejsze detale. 

Już sama nowoczesna, przyciągająca oko, nietuzinkowa 

bryła z dużą powierzchnią szklanych płaszczyzn będzie 

świadczyć o nieprzeciętnym poczuciu estetyki i smaku 

mieszkańców tego budynku.

Wysoki standard

i bezpieczeństwo

Dbałość o detale Światowej klasy design





4 wille miejskie
niepowtarzalny design

i wysoki standard wykończenia

Monumentalna,
szklana fasada

jasna i otwarta przestrzeń mieszkalna

6 metrów 
wysokości w salonie

dwukondygnacyjne przeszklenia, potęgujące

wrażenie wolnej przestrzeni



4 dwustanowiskowe 
garaże podziemne

bezpieczeństwo i wygoda

system
smart Home

zdalne zarządzanie domem

Materiały 
najwyższej jakości

naturalny piaskowiec, szklane balustrady, 

aluminiowe panoramiczne okna



Klasyczna elegancja i przytulność strefy dziennej.







Duża przestrzeń parteru pozwala

na wyraźny podział funkcji strefy dziennej.



design 
w każdym detalu



Twoja przestrzeń do odpoczynku, pracy czy wygodnego 

przyjmowania gości. Komfort to czyste powietrze, o które 

zadba system rekuperacji z centralą wentylacyjną.

Komfort to również ciepło jakie zapewni podłogowe 

ogrzewanie wodne rozprowadzone w całym domu.



Rumiana House to inwestycja elitarna, o kameralnym 

charakterze. Każda z nieruchomości w unikatowy sposób 

będzie w sobie łączyć najlepsze cechy wysokiej klasy 

apartamentowca oraz domu jednorodzinnego. Metraż 

poszczególnych nieruchomości wynosił będzie od 238 do 

282 m2 ergonomicznej przestrzeni, na których rozlokowane 

zostaną funkcjonalne pomieszczenia zapewniające 

nowoczesne, komfortowe i jasne wnętrza. Zarezerwowany 

zwykle dla loftów wyjątkowy klimat, zapewni znajdujący się 

w każdym domu na parterze salon – wysoki na 6 metrów, 

z dwukondygnacyjnymi przeszkleniami gwarantującymi 

dostępność naturalnego światła, potęgującymi wrażenie 

wolnej przestrzeni.

domy 
elitarne

238 m 2 — 282 m 2 





willa a

Elitarny, ekskluzywny charakter inwestycji

musi oznaczać możliwość daleko idącej personalizacji.





strefa 
relaksu



Wygodne tarasy na dachu Przydomowy ogród Dwustanowiskowy garaż



Tarasy 
i przydomowe 
ogrody



Na drugim piętrze przewidziano tarasy, z których 

popijając kawę będzie można obserwować najbliższą 

okolicę. Bezsprzecznym atutem każdego domu 

będzie przynależący do niego ogród, stanowiący obok 

awangardowej nowoczesności drugi, zielony wymiar 

inwestycji Rumiana House.



komfortowy
garaż



Każdy dom wyposażony zostanie w dwustanowiskowy, 

szeroki garaż podziemny z oddzielnym, wygodnym 

wjazdem i otwieraną automatycznym napędem bramą. 

Hala garażowa wyposażona zostanie w punkt naprawy 

rowerów. Z garażu będzie można dostać się do domu 

dodatkowym, bezpośrednim wejściem.



Prestiżowy 
Wilanów



W opinii wielu to właśnie adres, obok bryły budynku 

i niekonwencjonalnych rozwiązaniach architektonicznych, 

decyduje o prawdziwym prestiżu nieruchomości. 

Wyjątkowe budynki z segmentu premium to te 

zapewniające nie tylko luksus i nietuzinkowy design, ale 

również i unikalne otoczenie. Prestiż jednak niejedno 

ma imię. Na Niskim Wilanowie niezaprzeczalnie stanowi 

on pochodną otoczenia. W najbliższej okolicy inwestycji 

Rumiana House zlokalizowane są zagraniczne ambasady 

Republiki Chile, Republiki Nigerii i kilkunastu innych 

państw. Prestiż to także uznanie, które buduje markę. 

Rodziców niewątpliwie ucieszy fakt, iż w pobliżu inwestycji 

Rumiana House znajdują się szkoły z najlepszą renomą 

w Warszawie. Najmłodsi będą mogli już tu na miejscu 

zdobywać wykształcenie w najbardziej renomowanych 

stołecznych placówkach. 
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Lokalizacja w której usytuowany jest projekt Rumiana 

House jest wyjątkowo ciekawa i bez wątpienia stanowi 

jeden z głównych atutów tej inwestycji. Niski Wilanów 

przypomina zieloną wyspę w której czas biegnie inaczej, 

usytuowaną pomiędzy tętniące na co dzień szybkim 

tempem życia Mokotów i centrum stolicy z jednej strony, 

a Miasteczko Wilanów z drugiej. Łatwo zauważyć, że ten 

rejon stolicy znajduje się z dala od wyższej zabudowy, 

kojarzonej z Wysokim Wilanowem. Niski Wilanów 

to rejon zabudowy jednorodzinnej, odpowiedni dla 

cichych, podmiejskich willi. Ta wyjątkowa lokalizacja 

zapewnia również szeroką dostępność komunikacyjną, 

umożliwiająca sprawne dotarcie w każdy rejon – w tym 

do ścisłego centrum – miasta. 

zielona, 
podmiejska 
przestrzeń
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Legenda

Zdrowie i uroda Rekreacja

Restauracje i kawiarnie Ambasady

Przedszkola i szkoły Transport miejski

Sklepy Trasa Muzeum Pałacu

Króla Jana III



Wilanów 
na co dzień

Wilanów, oprócz swoich niezaprzeczalnych walorów 

lokalizacyjnych, ma do zaoferowania mnóstwo atrakcji 

kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, które mieszkańcy 

Rumiana House będą mieć na wyciągnięcie ręki.

Aktywny lifestyle dla ciała

Dzięki swojemu położeniu w unikatowym punkcie na 

mapie Warszawy, mieszkańcy inwestycji Rumiana House 

będą mieć możliwość korzystania zarówno z chwili 

wytchnienia od zgiełku codziennego życia w otoczeniu 

natury, jak i z miejskich atrakcji i udogodnień, tak licznych 

w Wilanowie. Park Wilanowski z jeziorem Wilanowskim 

i Kanałem Sobieskiego, tereny zielone dostępne 

w Wilanowie Królewskim, a zwłaszcza w pobliskim 

rezerwacie przyrody Morysin, mogą stanowić cel wielu 

rodzinnych rowerowych wojaży. Warto jednak korzystać 

z całej rozbudowanej w Wilanowie infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej. Na pasjonatów dwóch kółek czekają 

liczne ścieżki rowerowe, z kolei z myślą o miłośnikach 

spacerów i Nordicwalking zaaranżowano liczne urokliwe 

alejki spacerowe. W niewielkiej odległości od inwestycji 

znajduje się nowoczesne centrum sportowe z basenem, 

halą sportową, boiskami piłkarskimi, kortami tenisowymi 

i squashem, w którym każdy miłośnik aktywnego 

wypoczynku na pewno znajdzie również coś dla siebie. 

W nieodległej okolicy dostępne są również pola golfowe. 

Park wilanowski Alejki spaceroweRezerwat przyrody Nordic walking



Pola golfowe

Centrum sportowe

Squash

Ścieżki roweroweBoiska piłkarskie

Basen



W Wilanowie wiele atrakcji znajdą dla siebie osoby 

dbające nie tylko o stan ciała, ale również ci, którzy 

troszczą się o stan ducha. Oddalony o krótki spacer 

Pałac Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie sam 

w sobie stanowi już nie lada atrakcję dla miłośników 

architektury. Muzeum funkcjonujące w Pałacu zapewnia 

szereg wystaw i eventów, które mogą stanowić wyjątkową 

rozrywka 
dla ducha

Wystawy i eventy Pałac z muzeum Królewski Ogród Światła

rozrywkę dla całej rodziny. Warto wspomnieć chociażby 

o wystawie Królewski Ogród Światła, w ramach której już 

po zmroku zwiedzający mogą poczuć się jak na dawnym 

królewskim dworze dzięki monumentalnym iluminacjom. 

Entuzjaści wojskowości z pewnością odnajdą przyjemność 

w zwiedzaniu Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, które 

mieści się w pobliskim Forcie IX Czerniaków. 





Bezpieczeństwo



Bezpieczeństwo zaczyna się już na etapie ogrodzenia. 

Gabiony w połączeniu z zielenią w postaci pnączy 

i żywopłotów zapewniają dodatkowo prywatność, 

izolując mieszkańców budynku od ulicy. System kontroli 

dostępu do domów zostanie wsparty przez funkcjonalne 

videodomofony. Każda z czterech willi wyposażona 

zostanie w kompleksowy system zarządzania Smart 

Home. Zdalne zarządzanie domem to wygoda, ale przede 

wszystkim bezpieczeństwo. 



rumiana House to pełne możliwości

aranżacyjnych przestrzenie.





Prywatny luksus.

sypialnia małżeńska z garderobą i łazienką — 

komfortowa i klimatyczna strefa nocna.





i inwestycyjnej, silne podstawy merytoryczne oraz chęć 

wdrażania nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań, dla 

najbardziej wymagających klientów. Jesteśmy członkiem 

Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Obecnie 

realizujemy inwestycję Modern House (osiedle domów na 

warszawskim Ursynowie) oraz Blu Residence (kameralny  

apartamentowiec na Mokotowie, o ekskluzywnym 

charakterze). Nasze bieżące plany inwestycyjne 

obejmują kilka projektów deweloperskich w Wilanowie, 

Mokotowie, Ursynowie i Ochocie. Projektów, zawsze 

z najwyższej półki.

Uznany inwestor 
segmentu Premium

Deweloperem prowadzącym inwestycję Rumiana House 

jest spółka Albero Invest, która specjalizuje się w realizacji 

projektów w najwyższym standardzie. Nasz zespół 

stanowią zaangażowani pracownicy, którzy chętnie dzielą 

się pomysłami i wiedzą. Opracowanie projektu Rumiana 

House, powierzyliśmy pracowni architektonicznej pana 

Andrzeja Wyszyńskiego, bowiem według nas w kwestiach 

jakości – zaczynając już od samego projektu, poprzez 

wykonanie, a na wykończeniu nieruchomości kończąc 

– nie można iść na kompromisy. Fundamentem naszych 

działań jest bogate doświadczenie w branży budowlanej 



BlU residence

rUMiana HoUse i

Modern HoUse





Biuro sprzedaży
+ 48 22 375 93 08

www.rumianahouse.pl

UMóW się na sPotKaniE



rUMiana HoUse

Mieszkaniowa awangarda


