


Na 46 piętrze biurowca 
Warsaw Unit,
w biznesowym centrum 
stolicy, powstał 
Skyfall – najwyższy 
taras widokowy
w Polsce z imponującym 
widokiem na panoramę 
Warszawy 270 stopni. 

Spotkanie 
na najwyższym
poziomie





Niezrównane 
emocje

Sercem miejsca jest całkowicie
przeszklona czteroosobowa
platforma, która odchyla się
na zewnątrz o 15 stopni
ponad 200 metrów
nad ziemią, gwarantując
odwiedzającym niezrównane
emocje i ekstremalne doznania.

To pierwsza taka atrakcja
w Europie i druga na świecie
(po znajdującym się
w Chicago Tilt 360).  





Eventy
z widokiem

Skyfall Warsaw
to także przestrzeń 
dająca możliwość 
organizacji spotkań 
nawet dla 200 osób.  

o łącznej powierzchni
450 m2 z opcją wynajmu
na wyłączność, a goście 
mają do dyspozycji
m.in. dwa tarasy
z możliwością zamknięcia 
dachu.
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Skyfall Warsaw to więcej niż 
spektakularny widok i najwyższy 
poziom emocji. To również 
starannie wyselekcjonowane 
wyposażenie multimedialne
i techniczne, a także możliwość 
otrzymania pełnego wsparcia
ze strony profesjonalnego zespołu 
eventowego podczas organizacji 
spotkań i wydarzeń specjalnych.
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nagłośnienie Meyer Sound wraz z kompletem mikrofonów
WYPOSAŻENIE

projektor multimedialny SONY 13 000 ANSI lumen
z ekranem (5 m x 3 m)
plazmy (75, 65, 55 cali)

PODSTAWOWE INFORMACJE TECHNICZNE
gniazda siłowe na każdym tarasie (1 x 32 A)

dostęp do windy towarowej z rampy
podłączenia HDMI 
elektroniczne sterowanie wszystkich komponentów
(rolety, nagłośnienie, oświetlenie, multimedia)

gniazda siłowe w przestrzeni barowej (1 x 63 A i 1 x 32 A)

stół i krzesła na spotkania VIP dla 25 osób



BANKIETY

Nasza 
przestrzeń 

bankiet dla 80 osób
ustawienie bankietowe – sala główna: 80 osób
ustawienie koktajlowe – taras północny: 40 osób

Taras północny
102,08 m2

Taras południowy
90,76 m2

Sala główna
165,9 m2

Zaplecze
cateringowe

Kuchnia

Ciąg
komuni-
kacyjny
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Strefa
brudna

Strefa
czysta



 EVENT
FIRMOWY

100 miejsc w ustawieniu teatralnym
3 ekrany plazmowe
68 miejsc stojących na obu tarasach

Nasza 
przestrzeń 

Z
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Sala główna
165,9 m2

Taras północny
102,08 m2

Taras południowy
90,76 m2
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200 miejsc stojących na tarasie północnym
i Sali Głównej

PRZYJĘCIE

Nasza 
przestrzeń 

Sala główna
165,9 m2

Zaplecze
cateringowe

Taras północny
102,08 m2

Taras południowy
90,76 m2



CZEKAMY
NA CIEBIE.
+ 48 509 722 922
events@skyfallwarsaw.com

Warsaw UNIT
Rondo Daszyńskiego 1
00-843 Warszawa
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