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NV Tower има важната задача да обогати силуета 
на град София и безспорно се превърна в един 
от знаковите обекти, маркиращи развитието на 
столицата през първата половина на 21-и век.
Сложната функционална организация е овладяна 
в обща структура, предоставяща максимална 
гъвкавост при изграждането и използването на 
всеки отделен обект в нея. Проектът следва най-
актуалните градоустройствени и архитектурни 
тенденции: многофункционалност, обширни 
публични пространства в различни зони на 
сградата, богато озеленени покриви и фасади, 
внимателно изграден архитектурен силует 
съобразяващ се с контекста на средата, отваряне 
на сградата на ниво терен към града, достъпност 
от всички страни за хора с увреждания.

1.1 - Централно фоайе / Lobby 

1.2 - Ресторант / Restaurant

1.3 - Лоби / Lobby

1.4 - Рецепция / Reception

1.5 - Търговски обект / Shopping center

1.6 - Медицински център / Medical center

1.7 - Кабинет / Medical office

1.8 - Коридор / Corridor

1.9 - Обслужващо помещение / Service room

1.10 - WC

1.11 - Кухня (бар) / Kitchen (bar)

Разпределение / Floor plan +5..60

Разпределение / Floor plan ±0.00

2.1 - Коридор / Corridor

2.2 - Рецепция спортна зона
         Reception sport center

2.3 - Фитнес / Fitness

2.4 - Съблекални
         Dressing room

2.5 - СПА / SPA

2.6 - Сауна / Sauna

2.7 - Парна баня 
         Steam bath

2.8 - Фризьорски салон
         Hairdressing salon

2.9 - Масажно студио
         Massage studio

2.10 - Лоби / Lobby

2.11 - Конферентна зала
         Conference hall

2.12 - Обслужващо помещение
          Service room

2.13 - WC

2.14 - Басейн / Pool
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NV Tower has been recognized as onе of the new 
landmarks of the city of Sofia, which marks the 
development of the capital at the beginning of the 
21st century. 
The complex functional program of the building 
is organized so that it provides flexibility to its 
users and to every different functional space. The 
projects answers to the latest needs in work-space 
and living: multifunctionality, large public spaces,  
richly landscaped roofs and terraces, carefully 
considered architectural silhouette, opening the 
building towards the ground floor commons public 
space and green park, and accessibility to every 
part of the building.

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ
CENTRAL FOYER


