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Informacja prasowa 

 

Kolejna umowa HB Reavis na Postępu 14  

 
HB Reavis, międzynarodowa grupa deweloperska działająca na rynkach Europy 
Środkowo-Wschodniej oraz w Wielkiej Brytanii i w Turcji, podpisała z Samsung 

Electronics Polska umowę najmu powierzchni w swoim najnowszym biurowcu 

Postępu 14. Najemca zajmie 4 700 m kw. na trzech piętrach. Przeprowadzkę 
zaplanowano na styczeń 2016 r. Najemcę reprezentowała w transakcji firma doradcza 

Colliers International. 

 

Biurowiec Postępu 14 oferuje swoim najemcom szereg rozwiązań technologicznych 
pozwalających zmniejszyć koszty eksploatacji, w tym klimatyzację i wentylację z centralną 
funkcją nawilżania powietrza i możliwością indywidualnego regulowania temperatury, system 

magazynowania wody deszczowej wykorzystywanej później do podlewania zieleni 
i uzupełnienia wież chłodniczych czy energooszczędne żarówki LED zamontowane 
na zewnątrz i we wszystkich częściach wspólnych budynku. Deweloper zadbał również 
o udogodnienia dla pracowników: stojaki na rowery, szatnie z prysznicami dla rowerzystów, 

stację ładowania pojazdów elektrycznych i system sczytywania tablic rejestracyjnych przy 

wjeździe na parking. Z myślą o zasadach work-life balance na tyłach budynku stworzono 
wewnętrzny dziedziniec z ławkami i bezpłatnym Wi-Fi.  

 

- Stworzyliśmy budynek, który odpowiada na potrzeby najemców z różnych branż. Atrakcyjna 

lokalizacja, nowoczesny design, elastyczna przestrzeń i zastosowanie proekologicznych 

technologii sprawiają, że Postępu 14 cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony firm 
szukających dla siebie nowej siedziby lub oddziału. Dla ich pracowników przeprowadzka do 

naszego biurowca będzie oznaczała nową jakość pracy – będą mieli gdzie zostawić rower, 
zmienić ubranie, zjeść lunch na powietrzu czy wziąć laptop na kolana i korzystając z Wi-Fi 

popracować chwilę w zielonym otoczeniu – mówi Grzegorz Strutyński, dyrektor handlowy 

i członek Zarządu HB Reavis Poland. 
 

Biurowiec Postępu 14 został oddany do użytku w sierpniu br. To trzecia zakończona inwestycja 
dewelopera w Warszawie. Kolejne – dworzec Warszawa Zachodnia, pierwszy etap kompleksu 

West Station i druga faza kompleksu Gdański Business Center – są obecnie w realizacji, 
a kolejne w fazie projektowania.  
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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.  
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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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