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Luksusowe wieżowce apartamentowe Platinum Towers należące do firmy Atlas Estates otrzymały 
najwyższe wyróżnienie w kategorii „budownictwo mieszkaniowe" w tegorocznej, piętnastej edycji 
konkursu Platynowe Wiertło. Jury wyróżniło funkcjonalne rozplanowanie przestrzeni w budynkach,
przemyślane rozwiązania techniczne, najwyższy standard rozwiązań konstrukcyjnych, a także 
projekt architektoniczny. Nagroda jest potwierdzeniem, że poza wyjątkowym w skali Warszawy 
widokiem na centrum miasta, apartamenty Platinum Towers zapewniają również najwyższy 
standard wykończenia oraz wysokiej klasy koncepcję architektoniczną budynków.

Nagroda Platynowe Wiertło świadczy przede wszystkim o wysokiej jakości rozwiązań 
konstrukcyjnych, za których realizację odpowiadała firma HOCHTIEF. Na uwagę zasługuje 
funkcjonalny układ przestrzeni w budynku, który umożliwia łatwy dostęp do największego 
w Warszawie, 3-kondygnacyjnego, podziemnego parkingu, do wejść oraz do galerii usługowo-
handlowej. Doceniono również sposób wkomponowania w bryłę budynku układów wentylacji 
i klimatyzacji, który zapewnia dużą swobodę aranżacji apartamentów i penthouse'ów. Przy budowie
Platinum Towers użyto też najlepszej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych, w tym 
ceramicznych płyt elewacyjnych, kamiennych okładzin i elementów ze stali, szkła i drewna.

„W konkursie Platynowe Wiertło mamy do czynienia z fachową oceną projektu. Cieszy nas, że jury 
doceniło wysokie walory rozwiązań technologicznych i materiałowych zastosowanych przy 
realizacji Platinum Towers. Wysoki standard wykonania ma przełożenie na walory architektoniczne 
i użytkowe obiektu. Przyznanie projektowi nagrody Platynowe Wiertło dodatkowo zwiększa jego 
prestiż" – mówi Dariusz Kolasa, dyrektor HOCHTIEF Polska Oddział w Warszawie.

Poza rozwiązaniami konstrukcyjnymi doceniony został także projekt architektoniczny wieżowców, 
przygotowany przez pracownię WH Architekci, reprezentowaną przez Piotra Majewskiego. 
Zastosowane środki złożyły się na efekt końcowy w postaci eleganckich wieżowców 
apartamentowych o jednoznacznie wielkomiejskim charakterze. Kompozycja elewacji, w tym 
zastosowanie rytmów dwukondygnacyjnych okien nawiązuje do wczesnych wieżowców 
amerykańskich, a ceramiczne elewacje kojarzą się z polską architekturą międzywojenną. Wieże 
Platinum Towers jako część większego kompleksu apartamentowo-biurowo-hotelowego 
zaprojektowano też z myślą o zapewnieniu harmonii z otoczeniem. „Apartamentowce oraz galeria 
usługowa Platinum Towers są częścią większego zespołu Centrum Grzybowska. Tworząc koncepcję 
urbanistyczną, zaplanowaliśmy wkomponowanie pomiędzy wysokie budynki placu przyległego do 
ulicy. Dzięki temu powstała spójna zabudowa o wielkomiejskiej skali, dając jednocześnie 
mieszkańcom i przechodniom miejsce na odpoczynek wśród zieleni" – wyjaśnia Piotr Majewski.

„Przyznanie nagrody Platynowe Wiertło jest dowodem najwyższej jakości apartamentów Platinum 
Towers. Mieszkańcy mają do dyspozycji nie tylko doskonałą lokalizację w centrum Warszawy 
i usługi dostępne dla klientów pięciogwiazdkowego hotelu, takie jak concierge czy room service, ale
również wyjątkowy standard rozwiązań konstrukcyjnych i wykończenia, a także estetyczny i modny 
projekt architektoniczny" – mówi Anna Terlecka, dyrektor sprzedaży w Platinum Towers, spółce 
zależnej Atlas Estates.

Na najwyższych piętrach spółka ma dla zainteresowanych klientów jeszcze 12 prestiżowych 
penthouse'ów o powierzchniach od 148 mkw. do 206 mkw., a także mniejsze apartamenty 
o metrażach od 47 mkw. do 100 mkw. Jest też jeszcze możliwość wynajęcia powierzchni 
komercyjnej w galerii usługowo-handlowej.

Platynowe Wiertło to cyklicznie organizowany konkurs na najlepsze projekty budowlane, którego 



celem jest promowanie najwyższych standardów ich konstrukcji. Niezależne jury, złożone 
z inżynierów i architektów, nagradza obiekty, które wyróżniają się jakością wykonania 
i projektowania oraz wykorzystaniem najnowocześniejszych materiałów i technologii. 
Organizatorem konkursu jest firma Bosch.

Więcej informacji na temat Platinum Towers znajduje się na stronie internetowej 
www.platinumtowers.pl.

http://www.platinumtowers.pl/

