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DOM NA SZCZYC
MIAST/
Jest ich niewiele, ale marzy
o nich wielu. Na olbrzymi
W
(nie tylko metrażowo) luksus,
jakim jest posiadanie
penthouseu, stać nielicznych
szczęściarzy. Choć trzeba
przyznać, że dorównujące
klasą zagranicznym - a bywa,
że są bardziej luksusowe penthouse y w Polsce wciąż wydają
się niedrogie, jeśli porównamy je
z podobnymi nieruchomościami
w innych miastach na świecie.

D

awniej ludzie woleli mieszkać bli
żej ziemi, na niższych kondygna
cjach. Lęk wysokości przełamy
wali stopniowo; wyprawy w wysokie
góry, loty balonem i rozwój maszyn latających sprawiły, że padały kolejne ba
stiony niemożliwego. Podejście do za
mieszkiwania na wysokich piętrach
zmieniło się jednak na dobre dopiero
wraz z rozpowszechnieniem wind dźwigów osobowych. Niespełna sto lat
temu, w latach 20. XX w., niespodziewa

ną popularnością zaczął cieszyć się
penthouse w hotelu Plaza w Nowym Jor
ku. Choć trzeba przyznać, że wielki kry
zys i wielka wojna zatrzymały na pe
wien czas marzenia o życiu z głową
wchmurach.

Penthouse'y na świecie
Dziś lokum blisko obłoków jest marze
niem wielu; stało się synonimem szeroko
pojmowanej wolności. •
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Daje poczucie bezpieczeństwa, swobo
dy, ale i intymności. Penthousey to jedne
z najdroższych nieruchomości w ogóle,
a w centrach miast niewątpliwie najdroż
sze. W tej kategorii nikogo na świecie
nie dziwią stawki, które po przeliczeniu
na złotówki będą wynosiły 150, 200,
a nawet 300 tysięcy złotych za metr
kwadratowy. Rekordy padają zarówno
w maleńkich, gęsto zabudowanych księ
stwach, jak i w wielkich, wciąż rozrasta
jących się metropoliach. W Monako
penthouse w najwyższym budynku księ
stwa TourOdeon (170 m wys.) został wy
stawiony na sprzedaż za 300 mln euro,
czyli ok. 1,3 miliarda złotych. Ma kilka
kondygnacji i powierzchnię 3000 m2,
co można przełożyć na sto niekoniecz
nie najmniejszych kawalerek. Penthouse
mieści m.in. basen, siłownię i salę kino
wą. Okazuje się, że w Monako potrze
ba znacznie więcej tego typu nierucho

/

mości; popyt generuje podaż, a dewe
loperzy na takie inwestycje zawsze
znajdą choćby skrawek ziemi. Jeśli na

penthouse'ów jest wiele, wciąż powsta

wet nie ma ziemi, i na to znajdą się spo

ją nowe, bo chętnych nie brakuje. Ceny

soby. Sztuczne wyspy już nikogo nie

zaczynają się od - bagatela! - 50- 60

Z tego nowojorskiego

dziwią, nie dziwi też nowy ląd. W naj

milionów złotych, a górną granicę na

trzykondygnacyjnego

bliższych planach jest zasypanie po

prawdę trudno ustalić (w tym wypadku

penthouse'u (520-West-28th)

wierzchni ok. 6 hektarów morza i stwo

nowego znaczenia nabiera angielskie

w budynku zaprojektowanym

rzenie tam ultraluksusowego kompleksu

powiedzenie „sky is the limit"). Dla przy

przez pracownię Zaha Hadid

mieszkaniowego, w którym nieruchomo

kładu ponad 800-metrowy penthouse

Architects rozciąga się

ści mają kosztować ok. 100 tysięcy do

w londyńskim budynku One Hyde Park

panorama na północną,

larów (czyli ponad 360 tysięcy złotych)

(tuż przy Hyde Parku) kosztował ponad

południową i wschodnią część

za metr kwadratowy. W Londynie, choć

680 milionów złotych. •

Manhattanu.
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Jeśli przeniesiemy się na drugą stronę
Oceanu Atlantyckiego, za 90 milionów
dolarów (około 300 mln zl) kupimy luksu
sowy apartament w Nowym Jorku. Za
penthouse z widokiem na słynny Central
Park trzeba oczywiście zapłacić zdecy
dowanie więcej.

Krajowy bestseller
W budynku Złota 44, czyli wieży miesz
kalnej autorstwa Daniela Libeskinda,
większość apartamentów została już
wykupiona. Pozostały m.in. trzy wyjątko
we penthousey. Wśród nich ten ultraluksusowy, nazywany perłą luksusu lub
rarytasem — trzykondygnacyjny pent
house o imponującej powierzchni 600
metrów kwadratowych. Znajduje się
prawie 200 metrów nad ziemią, na 52.,
53. i 54. piętrze „Żagla" i jest tym samym
najwyżej położonym w Unii Europej
skiej penthouseem. Ta luksusowa po
wierzchnia blisko chmur jest w Warsza

ment w tym budynku jest unikatowy i ma

wie czymś absolutnie niepowtarzalnym.

swój wyjątkowy kształt oraz układ po

Jej atutem jest nie tylko usytuowanie

mieszczeń. Ogromnymi atutami „Żagla",

i spektakularny widok z okien, ale także

oprócz lokalizacji, niezwykłej architektu

prywatny, ponad 30-metrowy taras.

ry autorstwa Libeskinda i luksusowego

W Złotej 44 zostały do kupienia jeszcze

wykończenia tej mieszkalnej wieży, jest

dwa mniejsze (jeden 235 m2, a drugi

strefa spa z 25-metrowym basenem,

niespełna 200 m2), jednopoziomowe

uchylne panele umożliwiające napływ

penthousey na 52. piętrze wieży, sąsia

świeżego powietrza oraz trójwarstwo-

dujące tym samym ze wspomnianym

wa fasada, która tłumi dźwięki miasta.

trzykondygnacyjnym penthouseem. Jak

Każdy element wpływa na prestiż dra

podkreśla Rafał Szczepański, wicepre

pacza chmur, a tym samym pozwala na

zes BBI Development SA odpowiedzial

śmiałe prognozowanie, że w przyszłości

ny za sprzedaż Złotej 44, dzięki niere

można być pewnym wzrostu wartości do

gularnej konstrukcji bryły każdy aparta

wolnego lokalu pod adresem Złota 44. •

Panorama Warszawy i najlepsze
jakościowo materiały, imponujące
metraże i dostęp do wszystkich
udogodnień, które oferuje
„Żagiel" przy Złotej 44 autorstwa
Daniela Libeskinda. Przykładową
koncepcję wnętrza
ultraluksusowego penthouse'u
zaprojektowała doceniana
pracownia Hola Design.

