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COSTA COFFEE w biurowcu Konstruktorska Business Center 
 

W budynku Konstruktorska Business Center działa już najnowszy lokal znanej i cenionej 

sieci kawiarni COSTA COFFEE zarządzanej przez firmę CHI Polska. To już kolejny punkt 

usługowy zlokalizowany w ramach kompleksu biurowego zrealizowanego przez HB 
Reavis w samym sercu biznesowej części Mokotowa. Wcześniej swoje filie otworzyły tu 
m.in. piekarnia „Gorąco Polecam Nowakowski”, restauracja „Prima Catering” oraz sklep 

„1 Minute”. 

 

Nowo otwarta kawiarnia COSTA COFFEE znajduje się na parterze na terenie głównej recepcji 
biurowca zlokalizowanej od strony ulicy Konstruktorskiej. Lokal został stworzony w formie 

wyspy i oferuje 24 miejsca siedzące. W słoneczne dni goście mogą korzystać również z 
ogródka letniego, który znajduje się bezpośrednio przy wejściu do budynku. 
 

– Cieszymy się, że do grona najemców Konstruktorska Business Center dołączyła kolejna 
renomowana marka. Tym bardziej, że jesteśmy przekonani, że obecność znanej i cenionej 

kawiarni będzie stanowiła dodatkową wartość zarówno dla osób pracujących w naszym 

budynku i ich gości, jak i mieszkańców okolicznych osiedli – mówi Grzegorz Strutyński, 
Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu HB Reavis Poland.  
 

Michał Nowak, Property & Expansion Director z firmy CHI Polska, operatora sieci kawiarni 

COSTA COFFEE, dodaje: – W bieżącym roku realizujemy naszą strategię bardziej 
dynamicznego rozwoju. Wraz z finalizacją rebrandingu, otworzymy ok. 6-7 nowych kawiarni. 

Pod uwagę bierzemy biurowce, ulice i centra handlowe, dworce kolejowe czy osiedla 
mieszkaniowe. Na miejsce jednej z naszych nowych kawiarni wybraliśmy właśnie 
Konstruktorska Business Center. Budynek ten jest siedzibą prestiżowych polskich i 

międzynarodowych firm, których pracownicy z pewnością docenią obecność kawiarni COSTA 
COFFEE w miejscu pracy. Naszą uwagę zwróciło też otoczenie budynku z imponującym patio. 

Jestem przekonany, że czeka nas wiele lat korzystnej współpracy.  

 

Konstruktorska Business Center to pierwszy zrealizowany w Polsce projekt Grupy HB Reavis. 

Budynek oddany do użytku w marcu 2013 r. oferuje 49 400 m kw. powierzchni biznesowej, 

która obecnie jest w pełni wynajęta. Swoje siedziby mają tu m.in. tak prestiżowe firmy jak: 

Grupa PZU, Procter & Gamble, Grupa Żywiec, Otis, Carrier, MoneyGram, IMS Health oraz 

Zdrofit. 
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COSTA COFFEE jest największą w Europie i drugą na świecie siecią kawiarni. Założona w 

1971 r. w Londynie posiada obecnie ponad 3 000 lokali w 33 krajach. Lokal w biurowcu 

Konstruktorska Business Center jest 51. kawiarnią COSTA COFFEE w Warszawie i 

jednocześnie 77. w Polsce, co plasuję markę na pozycji lidera polskiej branży kawiarnianej. 
 
O grupie HB Reavis  
HB Reavis to 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 grupa zrealizowała 750 000 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 
i logistycznej, a kolejny 1 milion m kw. 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. W całej Europie Grupa zatrudnia ponad 400 osób oraz dysponuje aktywami 
w wysokości 1,8 miliarda euro, o wartości netto na poziomie 964 milionów euro, co zapewnia jej silną pozycję 
rynkową. Jej potwierdzeniem są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-
Wschodniej, 2015” w konkursie CEE Quality Awards oraz „Biurowego Dewelopera Roku w Europie Środkowo-
Wschodniej" w Eurobuild Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com.  
 

Informacje dla mediów: 
 

Monika Kalinowska 

PR Manager 

HB Reavis 

E-mail: monika.kalinowska@hbreavis.com  

Kom.: +48 696 803 116 

 

Magdalena Sobota 

Senior Account Manager 

Grayling 

E-mail: magdalena.sobota@grayling.com  

Kom.: +48 609 099 041  
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