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roczyste otwarcie wieżowca 
Cosmopolitan stanowi „grand 
finale” tego projektu – mówi 
Michał Borowski, Prezes 
spółki Tacit Development 

Polska JS. – Cały proces realizacji inwe-
stycji zamknął się w trzech latach. W maju 
2010 r. rozpoczęliśmy prace, we wrześniu 
2011 osiągnęliśmy stan zero, w grudniu 
2012 stan surowy, a rok później, w grudniu 
2013 r. otrzymaliśmy pozwolenie na użyt-
kowanie. Wspólnota mieszkaniowa działa 
od 19 maja tego roku. Pierwsi mieszkańcy 
wprowadzili się do budynku w czerwcu 
tego roku. Ponad 80 proc. sprzedanych 
apartamentów przekazaliśmy już ich 
właścicielom. Jestem dumny ze zrealizo-
wania tego niezwykle skomplikowanego 
projektu w tak krótkim czasie – dodaje 
Michał Borowski. – Jako deweloper pod-
jęliśmy się wyzwania dotyczącego nie tylko 
wybudowania wieży mieszkalnej o skom-

plikowanej konstrukcji na placu budowy 
ograniczonym do powierzchni zabudowy, 
ale również wykończenia wszystkich 
apartamentów we własnym zakresie. Jest 
to unikatowy projekt na naszym rodzimym 
rynku, na którym mieszkania sprzedawane 
są w głównie w stanie deweloperskim. 
Dzisiaj mogę powiedzieć, że projekt za-
kończyliśmy z sukcesem. Cosmopolitan 
stał się charakterystycznym punktem 
w panoramie Warszawy i wyznaczył nową 
jakość w architekturze stolicy.

Wieżowiec ma 160 m wysokości, 
44 piętra i 236 gotowych apartamentów 
o powierzchniach od 54 do 700 mkw. 
Mieszkańcy wprowadzają się do wykoń-
czonych i wyposażonych przez dewelopera 
mieszkań, w których są dębowe podłogi, 
wyposażone kuchnie z zabudową kuchenną 
marki Alno oraz sprzętem AGD marki Miele, 
wykończone łazienki z wysokiej jakości 
ceramiką i armaturą znanych światowych 

producentów (Duravit, Dornbracht, 
Kaldewei, Duscholux), wyposażone gar-
deroby, pomieszczenia z pralką i suszarką, 
oświetlenie punktowe w podwieszanych 
sufitach, rolety oraz inteligentny system za-
rządzania mieszkaniem HMS umożliwiający 
sterowanie m.in. roletami, oświetleniem, 
ogrzewaniem i klimatyzacją za pomocą 
urządzeń mobilnych.

– Sprzedaliśmy już 60 proc. budynku 
oraz całą część komercyjną – mówi Michał 
Borowski. Na początku przyszłego roku na 
parterze budynku zostanie otwarta pierw-
sza w Polsce restauracja światowej sieci 
Benihana. Tym samym Polska dołączy do 
grona 22 krajów, w których znajdują się 
te restauracje, specjalizujące się w stylu 
teppan-yaki. Bardzo nas cieszy współpraca 
z tak renomowanym partnerem  – dodaje 
Borowski.■
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19 września 2014 r. warszawski wieżowiec mieszkalny cosmopolitan twarda 2/4, 
zaprojektowany przez światowej sławy architekta Helmuta jahna, został otwarty.

Cosmopolitan otwarty!


