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Dwóch nowych najemców w Konstruktorska Business Center 
 

 

Do Konstruktorska Business Center wprowadzi się dwóch nowych najemców, którzy 
łącznie zajmą 1 450 mkw. powierzchni. Właściciel biurowca, HB Reavis, podpisał 
umowy z klubem fitness Zdrofit oraz z Bilans Firma Doradczo-Księgowa Sp z o.o. 
 

- Pozyskanie najemcy w postaci klubu fitness 

doskonale wpisuje się w strategię oferowania 
użytkownikom naszych biurowców 

udogodnień z zakresu work-life balance. 

Najemcy doceniają infrastrukturę obejmującą 
między innymi stojaki na rowery, prysznice 

oraz zielone strefy relaksu – mówi Karol 
Wyka, Senior Leasing Manager w HB 

Reavis. Zdrofit to działająca od 2005 roku 

w Warszawie i okolicach sieć klubów fitness. 

Obecnie spółka posiada 9 klubów, w których 
oprócz siłowni i zajęć grupowych oferuje 
również saunę, porady dietetyczne, czy 

program dla seniorów. Zdrofit organizuje 

także wyjazdy dla aktywnych, proponuje 

karnety dla firm i prowadzi stronę „Zdrofitowo”, poświęconą promocji zdrowego stylu życia. 
W Konstruktorska Business Center Zdrofit zajmie około 1 000 mkw. na parterze. Klub 

wprowadzi się do biurowca pod koniec stycznia 2015 r. W procesie negocjacji najemcy 

doradzała firma BNP Paribas Real Estate.  

 

- Biznesowa część Mokotowa rozwija się bardzo szybko. Przybywa biurowców, a tym samym 
osób pracujących w tym rejonie miasta. Postanowiliśmy wyjść naprzeciw ich potrzebom 
i otworzyć nasz 10. klub właśnie przy ulicy Konstruktorskiej. Korzystanie z siłowni i zajęć 
grupowych bezpośrednio przed lub po pracy stało się bardzo popularne, dlatego 
spodziewamy się dużego zainteresowania zarówno ze strony pracowników Konstruktorska 

Business Center, jak i okolicznych biur – mówi Jakub Raniszewski, Członek Zarządu Zdrofit 
Sp. z o.o. 

 

Już niebawem do biurowca Konstruktorska Business 
Center wprowadzą się Zdrofit oraz Bilans Firma 

Doradczo-Księgowa Sp. z o.o. 

http://www.zdrofitowo.pl/
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Drugim nowym najemcą jest Bilans Firma Doradczo-Księgowa Sp z o.o. (www.bilans.eu), 
która od ponad 20 lat prowadzi kompleksową obsługę księgową oraz kadrowo-płacową 
podmiotów gospodarczych. Spółka zapewnia również szeroką gamę produktów 
ubezpieczeniowych, monitoring płatności i windykację, a wraz z partnerską kancelarią prawną 
oferuje pełen zakres usług prawnych. Bilans zajmie 450 mkw. powierzchni biurowej na 

parterze budynku. W procesie negocjacji firmę reprezentowała agencja Walter Herz. 

 

- Zdecydowaliśmy się na biurowiec Konstruktorska Business Center z uwagi na dobrą 
lokalizację oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne, dzięki którym możemy obniżyć 
koszty eksploatacyjne. Spodobał nam się również pomysł zielonych stref relaksu 
i udogodnień dla rowerzystów. Z pewnością będziemy z nich korzystać – powiedział Sławomir 
Kadłubowski, Bussines Manager w spółce Bilans.  
 

Biurowiec Konstruktorska Business Center oferuje łącznie 48 000 mkw. powierzchni najmu 

zlokalizowanych na 7 piętrach naziemnych i 1 050 miejsc parkingowych w garażu 
podziemnym. Najemcy cenią inwestycję za funkcjonalną powierzchnię, możliwość elastycznej 
aranżacji przestrzeni zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, a także liczne 
udogodnienia z zakresu work-life balance. Biurowiec na swoją siedzibę wybrały już takie firmy 
jak: Procter & Gamble, Grupa Żywiec, Otis, Carrier, Comperia.pl, IMS Health i MoneyGram. 

 

 
O spółce HB Reavis  

Międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie, działająca na kluczowych rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) oraz w Wielkiej Brytanii i Turcji. Dotychczas zrealizowała  
750,000m2 nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej i logistycznej. Kolejny ponad 1,000,000m2 znajduje 

się obecnie w realizacji lub w procesach przygotowawczych. HB Reavis wykorzystuje zintegrowany model biznesu, który 
obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem i inwestycjami. Grupa dysponuje kapitałem 
własnym na poziomie 917 milionów euro, zarządza aktywami o wartości przekraczającej 1,58 miliarda euro i zatrudnia ponad  

400 profesjonalistów w całej Europie, co zapewnia jej silną pozycję rynkową. Więcej informacji na stronie internetowej 

http://www.hbreavis.com. 
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