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Informacja dla mediów 

 

The Signature Apartment – światowej klasy wzornictwo na Złotej 44 

The Signature Apartment to kolejna propozycja dla miłośników luksusu  

i niebanalnych wnętrz, która znalazła się w ofercie Złotej 44. Wnętrze apartamentu 
zostało zaaranżowane we współpracy z galerią sztuki KOOKU, specjalizującą się 

w nowoczesnym designie. Całość dopełniają wizjonerskie instalacje świetlne, 

meble sztuki użytkowej z Japonii, a także oświetlenie z naturalnych, górskich 

kryształów kwarcowych. 

Jednym z najsilniejszych obecnie trendów we współczesnym wzornictwie, który można było 
zaobserwować m.in. podczas ostatniej edycji targów Design Week w Mediolanie, 

prezentowana była sztuka użytkowa zaprojektowana z naturalnych,  bardziej surowych 

materiałów,  w tym gliny, trawertynu, matowych marmurów, stali i brązu. The Signature 
Apartment – jedna z najnowszych kreacji studia KOOKU – znajdujący się w ofercie Złotej 44  

idealnie łączy w sobie to założenie, zapewniając wyjątkowe doświadczenia estetyczne na 

światowym poziomie. 

– Używanie szlachetnych, naturalnych materiałów, monochromatyczna kolorystyka, 

czerpanie z różnych wpływów kulturowych z szacunkiem dla tradycji i kunsztu rzemiosła – 
to moja definicja czystego, ponadczasowego projektu wnętrza – mówi Konrad 

Kudraszow, założyciel KOOKU odpowiedzialny za wystrój obu apartamentów 

i dodaje – W przypadku apartamentu 451 jest to francuska elegancja kontrastowana z 
nordycką surowością, japońską filozofią wabi-sabi oraz wpływami kultury i tradycji 

słowiańskiej. 

Znajdujący się na 45. piętrze Złotej 44, The Signature Apartment charakteryzuje się 

surowym i nowoczesnym wystrojem, który idealnie komponuje się z artystycznym 

rzemiosłem. Przestrzeń, licząca blisko 198,1 m2, została wykończona przy użyciu 
szlachetnych materiałów i obejmuje duży salon z otwartą, wyposażoną w urządzenia 

Gaggenau kuchnią, dwie sypialnie, gabinet, a także trzy łazienki wyłożone najwyższej 
jakości marmurem, garderobę, szafy, drewniane podłogi oraz inteligentny system 

zarządzania HMS (Home Management System). 

Światło i cień, jakie udało się uzyskać dzięki spektakularnym przeszkleniom, nadają temu 
miejscu wyjątkowy charakter oraz skupiają uwagę na zdobiących apartament, unikatowych 

dziełach sztuki. We wnętrzu znajdziemy m.in. zarówno prace światowej sławy artystów, w 

tym Ricka Owensa, Faye Toogood, Johna Erica Byersa jak i wschodzących gwiazd designu - 
Arno Declercq, Garnier&Linker, Atelier Fevrier i wielu innych, prezentowanych w Polsce po 

raz pierwszy. Wyjątkowość oraz artystyczny charakter wnętrz podkreślone są dodatkowo 
starannie wyselekcjonowanymi dziełami sztuki wiodących polskich artystów polskich 

twórców – Tomasza Barana, Jarosława Perszko, Andrzeja Strumiłło, a także Natalii Załuskiej.  
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KONIEC 

 

ZŁOTA 44 – Polska to sukces. Luksusowy jak żaden inny, apartamentowiec przy Złotej 44 

w Warszawie, został zaprojektowany przez światowej sławy architekta Daniela Libeskinda. 

Wieża oferuje swoim mieszkańcom 287 niepowtarzalnych apartamentów na 52 piętrach oraz 

piętro rekreacyjno-sportowe z 25-metrowym basenem. Złota 44 to perfekcyjna przestrzeń 

do mieszkania. Najwyższą klasę budynku potwierdzają nagrody w prestiżowych konkursach 

– np. w International Property Awards 2015, w którym wieża została uznana za Najlepszą 

rezydencję w Unii Europejskiej, zdobywając główne nagrody aż w trzech kategoriach: 

Najlepsza inwestycja mieszkaniowa, Najlepszy apartament i Najlepszy projekt wnętrz 

apartamentów pokazowych. Poza tym w 2017 roku – jak wynika z badania rynku firmy 

doradczej Reas – Złota 44 drugi rok z rzędu została liderem sprzedaży luksusowych 

apartamentów w Warszawie. Inwestorami wieży są: BBI Development, spółka deweloperska 

notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz amerykański fundusz 

Amstar, który nabywa, buduje i zarządza nieruchomościami zarówno w USA, jak i na rynkach 

międzynarodowych. 

 

  

 

 

 

 

 


