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PARK TOWER, bydlení s nádechem Ameriky v samotném srdci Zlína

Unikátní bytový komplex ovlivněný americkým vysoce komfortním životním stylem vyroste už kon-
cem roku 2020 naproti parku Lorencovy ulice ve Zlíně. PARK TOWER - 11 pater vysoká novostavba 
spojující moderní design a nejnovější technologie spolu s nadčasovou baťovskou architekturou je 
dalším z projektů zlínské technologické a inovační společnosti NWT1. 

„PARK TOWER symbolizuje nejen klidné zázemí v samotném centru města, ale především vysoce komfort-
ní bydlení s jedinečnými panoramatickými výhledy a řadou doplňkových služeb na úrovni newyorských 
standardů, které ve Zlíně dosud nemají obdoby,“ shrnuje nejnovější projekt finanční ředitelka NWT, 
Martina Vítková. 

Začátkem září 2018 spustila společnost NWT předprodej dohromady 107 bytových jednotek o ro-
zloze 22 – 120 m², mezi kterými nechybí funkční garsonky, prostorné rodinné byty i luxusní vzdušné 
apartmány s vlastním výtahem, střešní terasou nebo lodžií inspirované osobnostmi jako John F. Ken-
nedy, John Lennon nebo Marilyn Monroe. 

Architektonické řešení projektu PARK TOWER je dílem architektů ze Semela Ateliers stojících také za 
citlivou přestavbou původního baťovského obilního sila v centrum strategických služeb NWT, kterým 
se i tentokrát podařilo s lehkostí skloubit nadčasovou funkcionalistickou architekturu betonu, cihly, 
kovu a skla spolu s novodobými prvky.

 „Díky své rozmanitosti a individualizovanému řešení, dokáže PARK TOWER uspokojit potřeby každodenního 
života rezidentů všech věkových skupin, kteří chtějí mít na dosah ruky veškerou občanskou vybavenost 
a zároveň si zachovat maximální soukromí,“ upřesňuje finanční ředitelka společnosti NWT, Martina Vít-
ková.

Zázemí Lorencovy ulice přináší výbornou strategickou polohu s přímým napojením na hlavní třídu 
Tomáše Bati. Přímo naproti PARK TOWERU se nachází park s nově zrekonstruovaným dětským hřištěm 
vybaveným nejmodernějšími herními prvky. V těsné blízkosti najdete také mateřskou školku, školu, 
Městské divadlo, nákupní centrum Zlaté jablko i oblíbenou zlínskou restauraci Chelsea Pub.
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1NWT a.s. je významná technologická a inovační firma s centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slovensku, v Anglii a na Kypru. Hlavními 
obory působení jsou informační technologie, telekomunikace, výroba a úspory energií, stavebnictví a zemědělství. Zaměstnává téměř 
300 pracovníků a již přes 25 let přináší lidem ty nejnovější světové technologie (New World Technologies). Společnost NWT již třetím 
rokem patří mezi 100 nejlepších firem Česka. Více na www.nwt.cz


