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The building consists of two tapered vertical volumes with different heights, glazed throughout their full 
perimeter and connected by a common middle volume, which has a solid façade of aluminium cladding. 

The first three levels of the building act as its podium – each of them has a different form and different 
public function. The building has 21 levels and 3 underground levels. The tall volume is situated in the 
western part of the plot and consists of 21 levels , the middle one has 18 levels, and the low volume is situated 
in the eastern part of the plot and has 17 levels. By reducing the footprint of each consecutive floor and by 
tapering the eastern and western facades, the characteristic silhouette of the building is created.

Part of the inspiration for the architecture is sought from the structure of natural crystals and the dynamics 
of mountain peaks of the near Vitosha mountain. The crystals refer to one of the main activities of the 
investor - mining, and the tops of the towers are the desired connection with Vitosha Mountain.  

BG

Сградата представлява два пирамидални обема с изразен вертикализъм и различна височина, остъклени 
по целия си периметър и свързани със средно тяло, облицовано в метални пана от праховобоядисана 
алуминиева ламарина. 

Високото и средното тяло преминват в хоризонтален обем в първите 3 нива на сградата. В план е с 
неправилна и различна форма за всеки от етажите. Включва общо 21 надземни и 3 подземни етажа. 
Високото тяло е разположено в западната част на имота и включва 21 надземни етажа, средното – 18 
надземни етажа, ниското е разположено в източната част на имота и включва 17 надземни етажа. Етаж 1 
и етаж 2 са предвидени с по-голяма площ от останалите надземни етажи. Чрез намаляване на площта на 
всеки следващ надземен етаж и скосяване на фасадите от изток, север и запад се получава характерния 
пирамидален силует.

Вдъхновението в архитектурата е търсено в структурата на естествените кристали и динамиката на 
планинските върхове. Кристалите реферират към една от основните дейности на инвеститора – минното 
дело, а върховете на кулите сa търсената връзка с планината Витоша.
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