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Informacja prasowa 

 

Zdrowy certyfikat wkrótce w budynkach HB Reavis 
 

Międzynarodowa firma deweloperska HB Reavis ubiega się o certyfikat WELL Building 

Standard™ dla trzech budynków biurowych na Słowacji i w Czechach. To nowatorski 

sposób oceny wpływu budynków na zdrowie i samopoczucie ludzi, opracowany przez 

WELL Building Institute™. 
 

Większość certyfikatów przyznawanych budynkom dotyczy głównie ich wpływu na środowisko 
naturalne. Zainagurowany w 2014 roku WELL to pierwszy system certyfikacji, który całkowicie 

skupia się na człowieku, a w dodatku wykorzystuje wiedzę płynącą z zaawansowanych badań 
medycznych. Dzięki temu, można dowiedzieć się, jak budynki realnie wpływają na zdrowie i 

samopoczucie ludzi, którzy każdego dnia spędzają w nich nawet 90% czasu. Certyfikacja 

WELL uwzględnia około stu czynników: nie tylko elementy, takie jak jakość powietrza, wody i 
światła, ale również sposób odżywania się czy poziom kondycji fizycznej i umysłowej. Dzięki 
temu certyfikat WELL uważany jest za budynkową wersję tabeli „wartości odżywczych” znanej 
z produktów spożywczych. 

 

– Zdrowe środowisko pracy to dzisiaj ważna karta przetargowa dla wielu firm działających na 
konkurencyjnym rynku pracy. Jakość ich biur wyraża się m.in. w wysokiej formie fizycznej i 

psychicznej oraz dobrym samopoczuciu ich pracowników. Jesteśmy przekonani, że tworząc 
budynki, które to gwarantują, pomagamy naszym klientom osiągać sukces. Dlatego z dumą 
uczestniczymy w innowacyjnym programie WELL Building Standard – mówi Peter Ceresnik, 

dyrektor ds. wynajmu w HB Reavis. 

 

Na początek HB Reavis zgłosiło do certyfikacji: biurowiec Twin City Tower w Bratysławie oraz 

biurowiec przy ulicy Vinohradskiej w Pradze (oba w kategorii Core & Shell), a także swoje 

bratysławskie biuro w budynku Twin City C (w kategorii New and Existing Interiors). Miejsca te 

zostaną w kolejnych miesiącach poddane ocenie ekspertów z WELL Building Institute oraz 

niezależnej organizacji Green Business Certification Inc.  

 

Zgodnie z wymogami certyfikacji WELL powstaną również przyszłe inwestycje HB Reavis, w 
tym nowe budynki biurowe w Warszawie i Budapeszcie. 
 
  



 
 
 

 
 
  
O grupie HB Reavis  
HB Reavis to międzynarodowa grupa deweloperska założona w 1993 roku w Bratysławie i działająca w Wielkiej 
Brytanii, Polsce, Czechach, a także na Słowacji, Węgrzech oraz w Turcji. W aktualnym rankingu PropertyEU „Top 
Developers Survey”, firma plasuje się na 3. miejscu wśród największych deweloperów powierzchni biurowych w 

Europie. Dotychczas grupa zrealizowała 993 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, handlowo-rozrywkowej 

i logistycznej, a ponad 1 mln mkw. znajduje się obecnie w realizacji lub przygotowaniu. HB Reavis wykorzystuje 
zintegrowany model biznesu, który obejmuje działania deweloperskie i wykonawcze oraz zarządzanie majątkiem 
i inwestycjami. Grupa zatrudnia ponad 500 osób i dysponuje aktywami w wysokości 2,1 mld euro, o wartości netto 
na poziomie 1,2 mld euro, co czyni ją liderem na globalnym rynku nieruchomości komercyjnych. Potwierdzeniem 

silnej pozycji HB Reavis są liczne wyróżnienia, m.in. tytuł „Najlepszego Projektu Architektonicznego Roku” dla 
inwestycji 33 Central w konkursie UK Property Awards oraz „Dewelopera Roku w Europie Środkowo-Wschodniej 

2015” w CEE Quality Awards. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.hbreavis.com. 
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