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APARTAMENTY COSMOPOLITAN  WARSZAWA  POLSKA
W ostatnich latach obraz Warszawy ulega znacznym zmianom za sprawą kolejnych 
wieżowców, jakie powstają w pobliżu Pałacu Kultury i Nauki, który jest centralnym 
i jednocześnie najwyższym punktem metropolii warszawskiej. Zaledwie 500 
metrów od wspomnianego obiektu, przy zbiegu ulicy Twardej i Emilii Plater, powstał 
44-piętrowy luksusowy apartamentowiec, który ma za zadanie spełnić najwyższe 
oczekiwania wymagających mieszkańców stolicy. Oprócz przestronnych, w pełni 
wyposażonych, ekskluzywnych apartamentów, w budynku mieszczą się biura i lokale 
usługowe, co sprawia, że inwestycja Apartamenty Cosmopolitan jest przyjaznym  
miejscem spotkań dostępnym dla mieszkańców Warszawy i turystów. 

Zaprojektowanie budynku Apartamenty Cosmopolitan 
powierzono jednemu z najwybitniejszych i najbardziej 
wpływowych architektów na świecie, Helmutowi 
Jahnowi, który jest autorem ponad 100 prestiżowych 
projektów w różnych krajach, m.in. kompleksu Sony 
Center w Berlinie, budynku siedziby Komisji Unii 
Europejskiej w Brukseli oraz kilku portów lotniczych, 
m. in. w Bangkoku, Monachium oraz Chicago. Został 
wyróżniony przez American Institute of Architects 
oraz Królewski Instytut Architektów Brytyjskich. 
Projekt wieżowca przy ulicy Twardej 4, to pierwsze 
dzieło tego wybitnego architekta w Polsce. 

 SYTUACJA 

OŚWIETLENIE HOTELI 
I APARTAMENTÓW



Współpraca ze światowej sławy projektantem przy 
tak prestiżowym budynku była dla nas nie lada 
wyzwaniem. Już samo pokonanie dużej konkurencji, 
która przygotowała naprawdę ciekawe oferty, było 
dla nas sukcesem. Po podpisaniu kontraktu, czekały 
na nas kolejne wymagające zadania. Projektant 
oczekiwał indywidualnych oraz innowacyjnych 
rozwiązań i pełnego zaangażowania z naszej strony. 
Dodatkowo czekała nas równoległa współpraca 
z projektantami, inwestorem oraz wykonawcami 
budynku.
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Głównym celem, jaki przyświecał architektowi przy 
pracy nad jego jedyną realizacją w Polsce, było 
stworzenie budynku o ponadczasowej bryle, jasnych 
wnętrzach, przy użyciu materiałów najwyższej 
jakości. Helmut Jahn chciał powtórzyć efekt wykuszy 
zastosowanych na elewacji również we wnętrzach. 
W związku z tym zaproponowaliśmy dostosowanie 
opraw S6000 LED do projektu. 

W tym celu zaprojektowaliśmy spersonalizowaną, 
bezramkową wersję systemu i obniżyliśmy go o 2 cm, 
aby był częściowo wysunięty z sufitu. Dostosowaliśmy 
również długość opraw do długich korytarzy 
i przestronnego foyer. Oprócz tego, zastosowaliśmy 
dodatkowo węższą oprawę liniową S4000 LED, 
system CANOS i QUADRA LED w ogólnodostępnych 

Głównym założeniem, jakie stawiamy sobie przy 
dostarczaniu rozwiązań szytych na miarę, jest 
otwarte słuchanie potrzeb klienta oraz realizacja 
pomysłu projektanta. Z doświadczenia wiemy, że 
pełne zaangażowanie oraz elastyczność i dobry 
kontakt z inwestorem i wykonawcami jest gwarancją 
sukcesu. Cieszy nas, że mogliśmy współpracować z 
legendą współczesnej architektury, jaką niewątpliwie 
jest Helmut Jahn oraz mieć swój wkład w tworzenie 
nowoczesnego oblicza Warszawy.

 REALIZACJA 

 PODSUMOWANIE

“Wierzę, że ten budynek 
zmieni przestrzeń Warszawy, 
sprawi, że na stałe zagości 
tu najlepsza architektura”.

Helmut Jahn

pomieszczeniach apartementowca, natomiast w parkingu 
podziemnym zaproponowaliśmy cieszący się dużą 
popularnością system COSMO. Iluminacja zewnętrzna dachu 
wieżowca, która podkreśla nowoczesny i minimalistyczny 
design budowli, jest również naszym dziełem. 
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Nazwa projektu: APARTAMENTY COSMOPOLITAN

Sektor działalności firmy: deweloper

Inwestor: Tacit Development Sp. z o.o.

Miejsce: Warszawa, Polska

Data rozpoczęcia projektu: 2013 r.

Data zakończenia projektu: 2015 r.

Koordynator projektu: Piotr Gonczaryk

    Produkty: S4000, S4000 LED, S6000, 
S6000 LED, CANOS, COSMO, QUADRA LED

Cechy produktu: CRI > 80,  
temp. 4000K

Architekt: Helmut Jahn

Projektant oświetlenia: ES-SYSTEM
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