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Jeszcze więcej usług na Postępu 14  
 

Spółka HB Reavis podpisała kolejne umowy najmu na powierzchnię zlokalizowaną 
w ramach biurowca Postępu 14. Już wkrótce pracownicy budynku oraz okoliczni 
mieszkańcy będą mogli skorzystać z usług z zakresu beauty oraz Centrum Dobrego 

Druku. Ponadto z początkiem listopada do kompleksu wprowadziła się również polska 

firma OK System. Tym samym, w dwa miesiące od oddania do użytku budynek został 
wynajęty w ponad 60%. 
 

- Nowoczesne biurowce muszą dzisiaj 
gwarantować coś więcej niż tylko komfortową 
i spełniającą najwyższe standardy 

powierzchnię biznesową. Umowy podpisane z 

kolejnymi firmami z sektora usługowo-

handlowego doskonale wpisują się w 

realizowaną przez nas strategię tworzenia 
atrakcyjnego środowiska pracy, w którym 

można nie tylko zjeść, napić się kawy, czy 

zrobić zakupy w drogerii, ale nawet, jak to jest 

w przypadku Postępu 14, skorzystać z usług 
drukarni czy studia urody – mówi Grzegorz 
Strutyński, Dyrektor Handlowy i Członek 
Zarządu HB Reavis Poland.  
 

Już w lutym w biurowcu Postępu 14 otwarte zostanie unikatowe miejsce, w którym 
zainteresowani klienci będę mogli skorzystać z profesjonalnych usług z zakresu beauty. Będzie 
to pierwszy tego typu salon w Polsce. Zajmie blisko 100 m kw. na parterze budynku, od strony 

ulicy Marynarskiej.  

 

- W dzisiejszych czasach mało kto może sobie pozwolić na długotrwałe przesiadywanie 

w gabinetach kosmetycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku, 

stworzyliśmy więc wyjątkowe miejsce dla zajętych i aktywnych osób, które zawsze chcą być 
zadbane i czuć się komfortowo w różnych sytuacjach – mówi Aleksandra Głos, Dyrektor 
Zarządzająca firmy BF Polska. I dodaje: – Zdecydowaliśmy się na otwarcie naszego punktu 
w sercu największej biznesowej dzielnicy Warszawy, ponieważ zależało nam na tym, żeby 
klienci mogli skorzystać z naszych usług  przed lub po pracy, a nawet, jeśli mają taką 

Oddany do użytku w sierpniu br. kompleks Postępu 14 
jest już w ponad 60% skomercjalizowany  
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możliwość, w trakcie przerwy na lunch. Jestem przekonana, że salon zlokalizowany 
na Postępu 14 będzie świetnym rozwiązaniem nie tylko dla wszystkich pracowników budynku 

zrealizowanego przez HB Reavis, ale również okolicznych mieszkańców oraz osób 
pracujących w pobliskich biurowcach.  

 

Od stycznia przyszłego roku najemcy kompleksu Postępu 14 będą mogli także skorzystać 
z usług największego profesjonalnego centrum druku cyfrowego i kopiowania w Warszawie. 

Centrum Dobrego Druku zajmie ponad 300 m kw. na parterze biurowca od strony ulicy 

Marynarskiej. Będzie to już czwarty punkt pod tym szyldem w Warszawie. Od ponad 20 lat 

Centrum Dobrego Druku zapewnia swoim klientom najwyższą jakość usług poligraficznych – 

od wydruku wizytówek przez ulotki, plakaty, aż po wielkoformatowe banery.  
 

– Na terenie biznesowego Mokotowa obecni jesteśmy od 8 lat. Z racji na bliskość wielu firm 
widzimy tu ogromne zapotrzebowanie na nasze usługi. Na Postępu 14 zdecydowaliśmy się 
przede wszystkim ze względu na doskonałą lokalizację u zbiegu ulic Marynarskiej i Postępu 
oraz nowoczesny charakter budynku – mówi Paweł Grot, właściciel Centrum Dobrego Druku.  
 

Z początkiem listopada do budynku Postępu 14 wprowadziła się również polska firma 

OK System, oferująca pozapłacowe systemy motywacyjne w postaci pakietów sportowych 
dających dostęp do ponad 4 500 obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie całego kraju. 
Najnowsze pakiety poszerzone zostały o dodatkowe usługi z zakresu kultury, urody, rozrywki 

i rekreacji, inspirując tym samym do aktywnego spędzania czasu wolnego swoich klientów. 
OK System działa w oparciu o najnowszą technologię oraz aplikacje, co sprawia, że wdrożenie 
pakietu motywacyjnego w firmie jest proste i nie wymaga obsługi. Rozwiązania takie pozwalają 
całkowicie odciążyć działy HR. Firma OK System zajęła ponad 530 m kw. na pierwszym piętrze 
biurowca. 

 

Postępu 14 to trzecia zakończona inwestycja HB Reavis w Warszawie. Kompleks oferuje 

łącznie 34 500 m kw. wysokiej klasy powierzchni biznesowej, a wśród jego pierwszych 

najemców, oprócz samego dewelopera, znaleźli się również AstraZeneca, Samsung 

Electronics Polska oraz Rossman. 

 
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 ponad 820 000 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 
440 osób oraz dysponuje aktywami w wysokości 1,83 miliarda euro, o wartości netto na poziomie 1,024 miliarda 
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 
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Roku w Europie Środkowo-Wschodniej" w Eurobuild Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie 

internetowej http://www.hbreavis.com. 

 
Informacje dla mediów: 
 
Monika Kalinowska      Magdalena Sobota  
PR Manager        Senior Account Manager 
HB Reavis Group       Grayling  
+48 696 803 116      +48 609 099 041 
monika.kalinowska@hbreavis.com    magdalena.sobota@grayling.com   
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