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Nabywcą dwukondygnacyjnego penthouse’u jest Caroline Wozniacki.

Firma Atlas Estates podpisała wstępną umowę sprzedaży luksusowego penthouse’u 
w apartamentowcach Platinum Towers, położonych przy ul. Grzybowskiej, w centrum Warszawy. 
W dwupoziomowym apartamencie o powierzchni użytkowej 218 metrów kwadratowych zamieszka
Caroline Wozniacki, jedna z najlepszych tenisistek świata, zwyciężczyni osiemnastu turniejów 
cyklu WTA.

Nowa właścicielka będzie miała do dyspozycji ekskluzywny, dwukondygnacyjny penthouse na 
jednym z ostatnich pięter, z którego roztacza się wyjątkowy widok na centrum miasta z Pałacem 
Kultury i Nauki oraz otaczającym go kompleksem budynków biznesowych.

W ramach pierwotnie przewidzianego rozkładu penthouse oferuje pokój dzienny z aneksem 
kuchennym, trzy dodatkowe pokoje, dwie łazienki, a także antresolę o powierzchni ponad 86 m kw.
oraz ponad 36-metrowy taras. Ze względu na znaczną elastyczność w aranżacji przestrzeni, nowa 
właścicielka ma jednak dużą dowolność w zaprojektowaniu całego wnętrza.

„Jest nam ogromnie miło, że tak znana osoba jak Caroline Wozniacki doceniła walory naszej 
prestiżowej inwestycji przy ul. Grzybowskiej. Dla nas jest to potwierdzeniem najwyższej jakości 
oraz atrakcyjności naszej oferty, a także ciągłego popytu na nieruchomości luksusowe – mówi 
Michał Witkowski, dyrektor marketingu i sprzedaży w Atlas Estates.

Na najwyższych piętrach spółka ma dla zainteresowanych klientów jeszcze siedem penthouse’ów, 
w tym dwa o powierzchni nieco ponad 150 mkw. oraz sześć o metrażach ok. 190-220 mkw.

Informacje na temat Platinum Towers

Inwestycja Platinum Towers jest częścią ekskluzywnego kompleksu apartamentowo-biurowo-
hotelowego, usytuowanego przy zbiegu ulic Grzybowskiej i Wroniej w Warszawie, w skład którego
wchodzi również budynek Hotelu Hilton. Dotychczas w ramach projektu powstały dwie 
dwudziestodwupiętrowe wieże z 396 apartamentami, zajmującymi łącznie powierzchnię 24 000 
mkw.

Inwestycja została rozpoczęta w I kwartale 2007 roku, natomiast pozwolenie na użytkowanie 
apartamentów otrzymano w III kwartale 2009 roku.

Powierzchnia większości apartamentów Platinum Towers wynosi od 37 mkw. do 100 mkw. 
Dodatkowo, na dwóch ostatnich piętrach wież zaprojektowane zostały przestronne penthouse`y 
o powierzchni od 151 mkw. do 222 mkw., z dużymi tarasami, bądź ogrodami zimowymi. Galeria 
usługowo-handlowa będąca częścią projektu, usytuowana w części parterowej, obejmuje łącznie 2 
300 mkw. powierzchni.

Przy budowie Platinum Towers użyto najlepszej jakości materiałów budowlanych 
i wykończeniowych, w tym elementów z kamienia i drewna, dzięki czemu mieszkania są doskonale
wyciszone. Sprawną komunikację pomiędzy piętrami zapewniają skomputeryzowane windy. Do 
dyspozycji mieszkańców oraz pozostałych użytkowników kompleksu jest największy w Warszawie,
3-kondygnacyjny parking podziemny. Mieszkańcy apartamentów Platinum Towers korzystają także
z wielu udogodnień dostępnych w pięciogwiazdkowym hotelu.

Więcej informacji na temat tego projektu inwestycyjnego znajduje się na stronie internetowej 



www.platinumtowers.pl.

http://www.platinumtowers.pl/

