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Bliska Wola Tower – rusza przedsprzedaż apartamentów w wieżowcu na Woli 

U zbiegu al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka powstaje Bliska Wola Tower – kompleks budynków, 

których budowa będzie zwieńczeniem flagowej inwestycji J.W. Construction Holding SA – osiedla 

Bliska Wola. To multifunkcjonalny obiekt, w którym zaprojektowano zarówno przestrzeń 

mieszkaniową, jak i handlowo-usługową oraz biurową. Z początkiem czerwca ruszyła przedsprzedaż 

lokali.  

Osiedle Bliska Wola znajduje się w sercu rozwijającej się i tętniącej życiem warszawskiej Woli. Kolejny 

etap inwestycji J.W. Construction będzie wyróżniał się zarówno wysokością – 27 kondygnacji 

naziemnych to aż 92 metry wysokości – jak i projektem architektonicznym. Szklana elewacja, 

panoramiczne przeszklenia w apartamentach z widokiem na centrum stolicy oraz zabudowane balkony 

nawet na najwyższych piętrach budynku – sprawiają, że jest to jedna z najbardziej pożądanych 

lokalizacji w mieście.   

Co wyróżnia projekt Bliska Wola Tower? 

➢ 92 metry wysokości i 27 kondygnacji – to jeden z najwyższych obiektów mieszkalnych w tej części 

Warszawy. 

➢ Spektakularny widok na centrum Warszawy, który można podziwiać przez panoramiczne okna 

o wysokości 2,4 m.  

➢ Zabudowane balkony, tzw. loggie – w przypadku tak wysokich budynków mieszkalnych to rzadko 

spotykane rozwiązanie. Loggie posiadają także lokale położone na najwyższych piętrach budynku.  

➢ Central Park z fontannami i zespołem boisk, m.in. do piłki nożnej czy koszykówki, z kilkoma 

placami zabaw i przestrzenią do uprawiania jogi.  

➢ Pasaż handlowy z lokalami usługowymi przeznaczonymi na butiki, księgarnie, kawiarnie itp.  

➢ Przedszkole na terenie osiedla 

– Ofertę, którą wprowadzamy do przedsprzedaży, kierujemy zarówno do osób poszukujących 

mieszkania w dobrej lokalizacji, blisko centrum Warszawy, jak i do inwestorów zainteresowanych 

apartamentami na wynajem. Świetna lokalizacja oraz rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-sportowa 

i komunikacyjna wokół osiedla oraz funkcjonalne rozkłady mieszkań  to atuty, które powodują, że Bliska 

Wola jest najchętniej wybieranym przez klientów warszawskim projektem według raportu portalu 

nowawarszawa.pl – „TOP 10 najlepszych osiedli mieszkaniowych” – mówi Małgorzata Ostrowska, Członek 

Zarządu i Dyrektor Pionu Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding SA.  

Komfortowe apartamenty dla amatorów miejskiego życia  

W budynku znajdą się 482 apartamenty o podwyższonym standardzie o powierzchni od 23 do 146 

mkw. Funkcjonalnie zaprojektowane układy pomieszczeń, przestronne zabudowane balkony oraz duże 

drewniane okna sprawią, że osiedle Bliska Wola jest komfortowym miejscem do życia.  

Apartamenty zlokalizowane na najwyższych piętrach budynku oferują spektakularny widok na centrum 

Warszawy. Przestronne zabudowane loggie z możliwością otwierania okien pozwalają na organizacje 

spotkań na świeżym powietrzu z rodziną i przyjaciółmi.  

Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będzie lobby z recepcją.  



 
 

Dzięki kompleksowości obiektu mieszkańcy Bliska Wola Tower będą mogli korzystać z rozwiązań 

dedykowanym budynkom wielofunkcyjnym m.in. z wszelkich możliwych opcji bezpieczeństwa: 

całodobowej ochrony, monitoringu oraz wideodomofonu, zabezpieczeń przeciwpożarowych (DSO, 

SUG,SSP) oraz udogodnień podnoszących prestiż lokalizacji np.: system centralnej klimatyzacji. 

 

Biura i apartamenty na wynajem dla inwestorów 

Na piętnastu piętrach Bliska Wola Tower zaprojektowano lokale biurowe oraz apartamenty 

na wynajem (lokale aparthotelowe). By zapewnić najemcom najwyższy komfort użytkowania, ta część 

budynku będzie oddzielona od części mieszkalnej – posiadać będzie osobne wejście, windy oraz 

recepcję, która spełniać będzie funkcję kontroli dostępu.  

Apartamenty na wynajem (lokale aparthotelowe) posiadać będą zróżnicowaną strukturę –

jednopokojowych z aneksem kuchennym o metrażach od 18-38 mkw. oraz dwupokojowych z aneksem 

kuchennym lub kuchnią o powierzchni 33-37 mkw.  

Ponadto na parterze Bliska Wola Tower znajdzie się pasaż handlowy ze sklepami, punktami 

usługowymi oraz restauracją i kawiarnią, z której będą mogli korzystać zarówno użytkownicy części 

biurowej i aparthotelowej, jak i goście z zewnątrz.  

 

*** 

O J. W. Construction 

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany 

na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdyni 

i Szczecinie a także za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. 

Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur 

Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu 

największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych 

inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator 

sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty aparthotelowo-

komercyjne.  

Więcej informacji na www.jwc.pl  

Biuro prasowe: 

Marta Adamska | Neuron Agencja PR | m.adamska@neuron.pl | tel. 535 352 423 

 

http://www.jwc.pl/
mailto:m.adamska@neuron.pl

	Bliska Wola Tower – rusza przedsprzedaż apartamentów w wieżowcu na Woli
	Co wyróżnia projekt Bliska Wola Tower?
	Komfortowe apartamenty dla amatorów miejskiego życia
	Biura i apartamenty na wynajem dla inwestorów
	O J. W. Construction
	Więcej informacji na www.jwc.pl

