Bem-vindo a Madrid
As duas torres KIO são um dos elementos mais conhecidos da linha do horizonte
madrilena. Os dois edifícios, cujo nome oficial é “Porta da Europa”, dificilmente passam
desapercebidos quer pela sua localização, em plena Praça de Castilla, quer pela sua
altura, de 115 metros. Também se destacam pela sua arquitetura: duas torres
inclinadas, simétricas em relação ao eixo de La Castellana, formando uma espécie de
porta futurista que desafia as leis da gravidade.
Conhecidas como Torres KIO, o nome da principal empresa acionista do grupo promotor, estes
edifícios começaram a ser construídos em 1990 de acordo com o projeto do estúdio nova-iorquino
John Burgee Architects e foram concluídos no outono de 1995. As bases das torres são quadradas,
de 35 metros de lado, e a inclinação dos edifícios atinge os 14,3 graus.
Cada arranha-céus tem três pisos inferiores, rés-do-chão, mezanino para instalações e 24 andares
para escritórios, de 1200 m2 aproximadamente. A esta superfície é preciso ainda acrescentar a
cobertura superior com heliporto em cada torre. O acesso aos pisos realiza-se através de oito
elevadores, quatro destes só até ao piso 13 devido à inclinação do edifício. Esta condição faz com
que cada um dos pisos seja distinto dos demais, pois os limites do espaço vão-se deslocando até
ao núcleo central de elevadores. As fachadas mesclam o vidro, o alumínio e o aço inoxidável, este
último nas grandes bandas brilhantes características deste apelativo par de arranha-céus.

Serviços
Aparcamiento de pago

Ascensor

Restauración

Zona comercial

Informação de interesse
Endereço

Zona

Plaza de Castilla, s/n 28046

Castellana

Metro

Autocarro

Chamartín (L1, L10), Plaza de Castilla (L1, L9,

5, 27, 42, 49, 66, 70, 107, 124, 129, 134, 135,

L10)

147, 174, 175, 176, 177, 178, SE704, T62

Cercanías (Local train)
Madrid-Chamartín
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