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HB Reavis chce získat pro tři budovy v Čechách a na
Slovensku prestižní certifikát WELL
Mezinárodní developerská společnost HB Reavis oznámila svůj záměr usilovat o
získání certifikace WELL pro vybrané komerční stavební projekty v Čechách a na
Slovensku. Prestižní značka WELL je první stavební normou zaměřenou na zlepšování
zdraví a pohodlí obyvatel prostřednictvím vlastností budovy.
Snahou o získání certifikace potvrzuje HB Reavis svůj zájem o otázky zdraví a pohodlí v
návrhu, stavbě a provozu budov. Aktuálně jsou v tomto průkopnickém certifikačním
programu registrovány tři projekty:
o
o
o

Kancelářská budova ve Vinohradské ulici v Praze bude přihlášena k certifikaci WELL
Shell & Core
Twin City Tower v Bratislavě je přihlášen k certifikaci WELL Shell & Core
Kanceláře HB Reavis v Twin City C v Bratislavě jsou přihlášen k certifikaci pro nové
a stávající interiéry

„Budovy mají významný vliv na kvalitu života, pohodu a zdraví těch, kdo v nich žijí a pracují.
Obzvláště v dnešní době ‘války o talenty’ je klíčové, aby firmy poskytovaly pracovní prostory,
v nichž se zaměstnanci cítí dobře a mohou využít svůj potenciál,“ říká Peter Čerešník, Group
Leasing Director ve společnosti HB Reavis. „Dobrou pohodu považujeme za základní
stavební kámen zdravého pracovního života a jsme přesvědčeni, že kvalitními stavbami
pomůžeme našim klientům dosáhnout obchodních úspěchů skrze zdravější, spokojenější a
angažovanější zaměstnance. Proto máme zájem být mezi prvními na našich trzích a
významně investovat do uživatelsky orientovaných metod projektování, jako je například
norma WELL,“ dodává.
WELL je výkonnostně orientovaný systém měření, certifikace a sledování těch vlastností
staveb, které mají vliv na lidské zdraví a pohodlí a zahrnuje otázky ovzduší, vody, potravy,
světla, fyzické kondice, pohodlí a myšlenkového nastavení. WELL je založen na lékařských
výzkumech zabývajících se vztahem mezi budovami, v nichž průměrný dnešní člověk
úhrnem tráví přes 90 % svého času, a dopady tohoto prostředí na zdraví a pohodlí nás –
jejich obyvatel. Stavební norma WELL je spravována organizací International WELL Building
Institute.
Po dostavbě budou uvedené tři projekty důkladně testovány a posouzeny společností Green
Business Certification Inc. (GBCI), která slouží jako externí certifikační autorita pro WELL, z
hlediska splnění všech požadavků certifikace; v případě úspěchu jim bude organizací IWBI
udělena certifikace WELL. HB Reavis má také v plánu přihlásit k certifikační recenzi WELL
své připravované kancelářské projekty ve Varšavě a Budapešti.
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O HB Reavis
HB Reavis je mezinárodní developerská společnost založená v roce 1993 v Bratislavě. Působí ve Velké Británii,
Polsku, České republice, na Slovensku, v Maďarsku a v Turecku a v současné době je třetím největším
developerem v segmentu kancelářských budov v Evropě.* Společnost dosud vybudovala celkem 933 000 m 2
moderních kanceláří, nákupních a zábavních prostor a logistických zařízení. Dalších více než 1 milion m2 je ve
fázi plánování, povolovacího řízení nebo stavby. HB Reavis se opírá o unikátní, plně integrovaný obchodní
model od identifikace investičních příležitostí až po navrhování, výstavbu a správu hotových budov. Skupina
má celková aktiva ve výši 2,1 miliard €, čistá hodnota aktiv dosahuje téměř 1,2 miliardy €. S více než 500
odborníky je HB Reavis celosvětovým lídrem v oblasti mezinárodního komerčního realitního trhu. Silnou pozici
HB Reavis na trhu dokládají četná ocenění, jako například „Best Office Architecture London 2015“ pro projekt
„33 Central“ nebo „CEE Quality Award” v soutěži „Developer of the Year in CEE, 2015”. Více informací
naleznete na stránkách http://www.hbreavis.com.
*EU Top Developers Survey 2016

