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Dom inspiracje prezentacja

fitness, saunami, jacuzzi, pomieszczenia
mi klubowymi oraz tarasem jest gotowe 
do użytku.

Wieżowiec ma 160 m wysokości, 
44 piętra i 236 gotowych apartamentów 
o powierzchniach od 54 do 700 mkw. 
Atutem tych mieszkań będą nie tylko 
znakomita lokalizacja, imponujące widoki 
stolicy, lecz także standard wykończenia. 
Zostały one wykończone i wyposażone 
przez dewelopera. W pomieszczeniach 
położono dębowe podłogi, kuchnie wy
posażono w zabudowę kuchenną marki 
Alno oraz sprzęt AGD marki Miele, łazienki 
wykończono, stosując wysokiej jakości 
ceramikę i montując armaturę znanych 
światowych producentów (Duravit, Dorn
bracht, Kaldewei, Duscholux). Wyposa
żono również garderoby i pomieszczenia 

M
imo że oficjalne otwarcie 
Cosmopolitan Twarda 2/4 
o d b ę d z i e  s i ę  d o p i e r o 
19 września, wysokościo
wiec jest już gotowy. Poło

wa mieszkań została sprzedana, a pierw
sze apartamenty zostały przekazane 
właścicielom pod koniec czerwca 2014 r. 
Budowa wieżowca zaprojektowanego przez 
światowej sławy architekta Helmuta Jahna 
została już ukończona. 

– Prowadzimy ostatnie prace adapta
cyjne pod kątem konkretnych klientów 
– mówi Michał Borowski, prezes spółki 
Tacit Develop ment Polska JS. – Pierwsi 
mieszkańcy już się wprowadzili. Będą 
mogli korzystać ze wszystkich dostępnych 
udogodnień. Recepcja mieszkalna już 
działa, a piętro rekreacyjne z zapleczem 

z pralką i suszarką. W podwieszanych 
sufitach zamontowane jest oświetlenie 
punktowe, na oknach – rolety. Dzięki inte
ligentnemu systemowi HMS, sterującemu 
m.in. roletami, oświetleniem, ogrzewaniem 
i klimatyzacją, mieszkaniem możemy 
zarządzać za pomocą urządzeń mobilnych.

Spółka Tacit Development Polska JS, 
deweloper wieżowca Cosmopolitan 
Twarda 2/4, sprzedała do czerwca 2014 r. 
połowę apartamentów oraz wynajęła bądź 
sprzedała połowę powierzchni komer
cyjnej.

– Pierwsi najemcy powierzchni biu
rowych już się wprowadzili do budynku, 
recepcja biurowa na początku czerwca 
rozpoczęła normalną pracę. Prowadzimy 
jeszcze negocjacje odnośnie do parteru 
– mówi Michał Borowski.

apartamenty z widokiem
sylwetka 160-metrowego wieżowca cosmopolitan przy twardej 2/4 wpisała się 
już w panoramę centrum warszawy. do swoich apartamentów w wysokościowcu 
wprowadzili się pierwsi lokatorzy.  
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