
 

 

 

HB Reavis sa stal prvým európskym developerom, ktorý sa pripojil k Well Living Lab ako 

zakladajúci člen jeho svetovej aliancie. Lab je priekopníkom v oblasti výskumu prepojení medzi 

zdravím, kvalitou života a vnútorným prostredím. Členstvo HB Reavis podčiarkuje záväzok 

spoločnosti prinášať riešenia na vytvorenie príjemného pracoviska, ktoré bude ľudom prospievať. 

  

Well Living Lab so sídlom v Rochesteri v Minnesote je prvým vedeckým výskumným centrom na 

svete, ktoré analyzuje vzťah medzi zdravím ľudí, kvalitou života a vnútorným prostredím. Well 

Living Lab má priamy prístup k vysokoodborným a inovatívnym znalostiam, ktoré spoločnosť získala 

na základe spolupráce medzi poprednou svetovou lekárskou spoločnosťou Mayo Clinic a firmou 

Delos, wellness spoločnosťou poskytujúcou služby v oblasti nehnuteľností a technológií. 

 

Hlavným záujmom HB Reavis ako mestotvorného developera, ktorý premieňa zanedbané oblasti na 

inovatívne miesta, je tvoriť pracovné priestory, ktoré ľudí inšpirujú, udržiavajú ich zdravých, 

spokojných a tým pádom produktívnejších. Developer sa pripojí k 19 ďalším lídrom z rôznych biznis 

sektorov, ktoré vstúpili do aliancie a zdieľajú rovnakú filozofiu. 

 

HB Reavis týmto krokom potvrdzuje, že ich budovy sú nielen pohodlné, ale aj prospešné vo 

všetkých ohľadoch. Developer sa zaviazal prispievať k vedeckým poznatkom, čo skutočne prináša 

pracovníkom kvalitný život a spokojnosť. Preto sa rozhodol spojiť s najlepšími výskumníkmi sveta, 

aby spoločne posunuli svoj výskum ďalej a vytvorili udržateľné pracoviská, ktoré podporujú 

produktivitu. 

 

Ako zakladajúci člen bude mať HB Reavis prístup k výskumu, ktorý zmeria napríklad: vystavenie 

svetlu, hladiny CO2, hluk a ďalšie rušivé dopady na zamestnancov. Znalosti získané z týchto štúdií 

spoločnosť HB Reavis následne použije pri budovaní vlastných kancelárskych priestorov. 

 

Závery Well Living Lab a Wellness stratégie budú najprv vyskúšané a otestované vo vlastných 

priestoroch spoločnosti HB Reavis prostredníctvom využitia inovatívnych technológií. Následne 

začne developer iniciatívu realizovať v budúcich projektoch spoločnosti, ako aj prostredníctvom 

svojej coworkingovej platformy HubHub a Origameo, konzultačnej služby pri zariaďovaní nového 

pracoviska podľa individuálnych požiadaviek klienta. 
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"Sme nadšení, že sa HB Reavis pripojil k našej aktivite na zlepšenie vnútorných priestorov v prospech 

života ľudí," hovorí MUDr. Brent Bauer, medicínsky riaditeľ Well Living Lab a Integračnej a 

doplnkovej medicíny Mayo Clinic. "Spoločnou prácou môžeme inovovať a využívať vedecké 

poznatky na zlepšovanie zdravia a kvality života v zastavanom území." 

Medzičasom je HB Reavis priekopníkom v oblasti certifikácie podľa WELL Building Standards v 

strednej a východnej Európe. K dnešnému dňu má úspešne zaregistrovaných deväť budov a dva 

interiéry. Okrem toho má HB Reavis v súčasnosti 20 projektov v procese certifikácie BREEAM 

Communities. Tieto štandardy sa stali súčasťou developerského procesu HB Reavis a zdôrazňujú 

záväzok spoločnosti stavať udržateľné projekty a poskytovať výnimočné skúsenosti pre užívateľov 

ich kancelárií ako aj širšiu komunitu.  

 

 

O spoločnosti HB Reavis  

Poslaním HB Reavis je vytvárať výnimočné zážitky prostredníctvom unikátnych real estate riešení.  

Sústredíme sa najmä na ľudí, ktorí využívajú naše budovy, snahou je vytvárať kvalitné priestory, ktoré podporujú produktivitu, well 
being, a oslovia nie len užívateľov ale aj širokú komunitu. Sme integrovaným paneurópskym developerom, ktorý navrhuje, stavia a 
prevádzkuje vlastné projekty. Zaoberáme sa investičným riadením a spravujeme aj naše coworkingové priestory. Pôsobíme v UK, Poľsku, 
Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, pozeráme sa zároveň              na príležitosti aj na Nemeckom trhu.  

Od svojho založenia, v roku 1993, sme vytvorili viac ako 1 milión metrov štvorcových komerčných priestorov. Venujeme sa rozvoju 
projektov na viac ako 1,2 miliónoch metroch štvorcových, s budúcou plánovanou hodnotou 6,3 miliardy eur.                Vo výstavbe máme 
11 projektov, s prenajímateľnou plochou 450,000 metrov štvorcových, v koncovej hodnote 2 miliardy eur.  

So 700 zamestnancami a kapitálom presahujúcim 1,2 miliardy eur, sa HB Reavis právom radí medzi európskych lídrov v real estate 
developmente.  

Vysoký štandard, ktorý prinášame v rámci kvality a udržateľnosti našich projektov, neostal bez povšimnutia                               na 
medzinárodnom poli a získal viaceré ocenenia vrátane “Najlepší zamestnávateľ v Poľsku” udelený v roku 2016 spoločnosťou AON Hewitt, 
„Najlepší Európsky developer kancelárskych priestorov 2016“ od World Finance Awards, „Developer kancelárskych priestorov“ vo 
výročných CEE Investment Awards 2017 od Europa Proprerty a „Globálny Real Estate Investor roka“ od Estates Gazette 2017 vo Veľkej 
Británii.  

Ak o nás chcete vedieť viac, navštívte http://www.hbreavis.com. 
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