
V E E R  T O W E R S  
V  L A S  V E G A S  

Architekt Murphy Jahn navrhol Veer
Towers s úmyslom vytvoriť výraznú
architektúru s moderným dizajnom, 
ako neoddeliteľnú súčasť Las Vegas, 
no s jedinečnou a silnou identitou. 
Autor „vsadil“ veže do kryštálu vo
veľkolepej obchodnej a zábavnej štvrti
v centre Las Vegas. 

Architektonické riešenie 
Obe veže obsahujú 335 obytných prie-

storov – štúdiá, jedno-, dvoj- a troj-spál-
ňové byty; a ateliérové byty s plochou
od 46 do vyše 300 metrov štvorcových. 

Na vrchu každej veže majú ich oby-
vatelia k dispozícii poschodie s občian-
skou vybavenosťou, bazénom a terasou

pre organizovanie zábav na čerstvom
vzduchu s nádherným výhľadom na Las
Vegas. Každá veža má vlastnú obsluhu,
vstupnú halu s plným počtom zamest-
nancov, obchodné centrum a klubovňu
pre obchodné stretnutia, fitness
a parnú komoru. 

Haly a verejné priestranstvá navrhol
dizajnér Francisco Gonzalez Pulido
a sú využité ako výklady pre veľké
umelecké diela od Richarda Longa. 

Obytné priestory v rezidenciách
navrhol renomovaný tím Dianna Wong
Architecture & Interior Design, Inc.
Moderné kuchyne s luxusnými spotre-
bičmi, obývacie a jedálenské priestory
sú ideálne pre zábavu, priestranné
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Medzi najlepšími obchodmi, reštauráciami a zábavnými centrami na hlavnom bulvári 
v Las Vegas vyrástli dve sklenené veže Veer Towers. Predstavujú inovatívne architektonické
riešenie s výrazným dizajnom v podobe dvoch 37-poschodových budov so sklonom
v opačnom smere (päť stupňov od stredu).

kúpeľne zariadené v štýle kúpeľov sú
miestom na relaxáciu. Obyvatelia veží
získali s luxusným bývaním aj celý rad
benefitov zahŕňajúcich VIP zaobchádza-
nie, vstup do reštaurácií, na zábavné
podujatia a špeciálne udalosti, užívanie
si nočného života a kúpeľov, vrátane
liečebných kúr poskytovaných doma. 

Fasády
Zaujímavé sklenené fasády veží

a ich horizontálna štruktúra (žalúzie 
na východe, juhu a západu) sú tvarova-

né tak, aby zabezpečili tienenie pred
slnkom a s pomocou účinnej klimatizá-
cie rozptýlia teplo, zvýšia cirkuláciu
studeného vzduchu a vytvoria príjemnú
klímu. Otvorené pôdorysy majú celoza-
sklené fasády na celú šírku aj výšku,
takže zabezpečujú veľkolepý výhľad 
na Las Vegas a časť CityCenter. 

Umeleckým dotvorením Veer Towers
sú dve veľkoplošné diela od Richarda
Longa. Dve maľby na hlinenej stene
s názvami Circle of Life a Earth sú

vysoké 24 metrov a široké 15 metrov
a sú vystavené na západnej a východ-
nej stene veží. Longove umenie pred-
stavuje jeho uvedomovanie si prírody;
väčšina jeho diel je inšpirovaná prírod-
nými krajinami, ktoré na svojich túrach
videl. 
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