
JESTEŚMY
GOTOWI

W budynkach, które tworzymy 
możecie czuć się bezpiecznie.



SZANOWNI PAŃSTWO,  
DRODZY PARTNERZY,  
PRZYJACIELE,
za nami niemal rok życia w nowej – wierzę, że przejściowej – rzeczywistości, gdy to pandemia 
w dużej mierze wyznacza kierunki i sposób naszego funkcjonowania w niemal każdej sferze:  
społecznej, biznesowej, prywatnej. Niepewność, ograniczenia, nakazy, zakazy, zmiany – to dla nas 
wszystkich trudny czas. 
 
W okresie lockdownu biura opustoszały niemal z dnia na dzień. I choć home office czy hybrydowy 
model pracy sprawdza się na poziomie operacyjnym, to zdecydowanie brakuje (także mi osobi-
ście) swobody bezpośrednich spotkań. Tego, co w dużej mierze definiowało też naszą „torusową” 
kulturę społeczną i organizacyjną, a czego nie da się zastąpić ZOOM-em czy MS Teams-em. Zdrowie 
pracowników jest dziś absolutnym priorytetem, mam jednak nadzieję, że niedługo powrócimy do 
tych „starych nawyków”.
 
Żeby zapewnić bezpieczeństwo i dostępność naszych budynków, szybko wprowadziliśmy szereg 
procedur i zmian w ich funkcjonowaniu. Od wielu miesięcy pracuje nad tym dedykowany zespół 
naszych najlepszych specjalistów. Wspiera nas technologia: bezdotykowe urządzenia czy czytniki, 
wykrywające osoby z podwyższoną temperaturą. Najważniejszą rolę odgrywa jednak odpowie-
dzialność – zarówno zespołowa, jak i indywidualna.
 
Wiemy, że czas powrotu do biur potrwa, będzie wymagał pracy wszystkich stron i przyniesie ze 
sobą nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, aranżacji przestrzeni czy technologii. Żeby 
niezależnie od okoliczności wciąż dostarczać nowoczesną, bezpieczną i atrakcyjną przestrzeń, 
dopasowaną do potrzeb najemców - DZIAŁAMY!
 
Życzę Państwu dużo zdrowia, ale też optymizmu i jak najszybszego powrotu… 

Sławomir Gajewski, prezes spółki TORUS



JAK ZADBAĆ 
O WASZ KOMFORT 
I BEZPIECZEŃSTWO? 
O odczucia, obawy i potrzeby związane z powrotem do firm zapytaliśmy kilkuset 
pracowników biur.

W anonimowym badaniu ankietowym przeprowadzonym w dniach 25.01-10.02.2021 
wzięło udział 285 respondentów (specjalistów, managerów, dyrektorów i członków 
zarządu) pracujących w budynkach Alchemii i Officyny.



CO UTRUDNIA PRACĘ 
W TRYBIE HOME OFFICE?

26%
TRUDNOŚĆ  

ZE SKUPIENIEM 
UWAGI

33%
ZABURZONY RYTM DNIA,

ZANIKANIE GRANICY
MIĘDZY ŻYCIEM

PRYWATNYM  
I ZAWODOWYM

40%
BRAK ERGONOMICZNEGO  

STANOWISKA PRACY



ZA CZYM TĘSKNISZ,  
PRACUJĄC W DOMU?

36%
ODDZIELENIE SFERY  

PRYWATNEJ  
I ZAWODOWEJ

56%
WYMIANA INFORMACJI  

I WIEDZY 

73%
KONTAKTY  

I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE 



CO DAJE POCZUCIE 
BEZPIECZEŃSTWABIURZE? 

67%
REŻIM  

SANITARNY

44%
RESPEKTOWANIE 

DYSTANSU 
SPOŁECZNEGO 

68%
CZYSTE I ŚWIEŻE

POWIETRZE

49%
 MOŻLIWOŚĆ 
WIETRZENIA 

POMIESZCZEŃ 

70%
SPRAWNA KLIMATYZACJA  

I WENTYLACJA

52%
ZAPEWNIENIE  

ŚRODKÓW CZYSTOŚCI  
DO DEZYNFEKCJI  
MIEJSCA PRACY 



JESTEŚMY 
PRZYGOTOWANI
Wysoki standard, nowoczesne rozwiązania techniczne i architektoniczne 
oraz odpowiednie zarządzanie sprawiają, że w naszych przestrzeniach 
możecie czuć się bezpiecznie.

Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zapewnić Wam najlepszej jakości 
powietrze i regularną dezynfekcję, zminimalizować konieczność kon-
taktu z powierzchniami i ułatwić zachowanie zalecanego dystansu. 

Powołaliśmy dedykowany zespół, wdrażający odpowiednie procedury 
i rozwiązania – w oparciu o wiedzę i doświadczenie, ale także analizę 
rynku i światowych trendów. 

Jesteśmy do Twojej dyspozycji, nie wahaj się, zapytaj@torus.pl. 

mailto:zapytaj%40torus.pl?subject=


ODDECH 
– SWOBODNY 
I BEZPIECZNY

50 M3 ŚWIEŻEGO POWIETRZA  
Na osobę, na godzinę. 
TO NAJWYŻSZA WARTOŚĆ NA RYNKU! 
 
FILTRY KLASY F7  
Bardzo dokładne, które oczyszczają z zanieczyszczeń 
powietrze dostarczane do budynku. 
 
3-BIEGOWA KLIMATYZACJA  
Zapewnia kontrolę cyrkulacji powietrza.  
 
WENTYLACJA  
Wentylatory w windach działają z maksymalną mocą.  
Otwarte drzwi kabiny podczas postoju przyśpieszają wymianę 
powietrza. Wentylacja w toaletach pracuje w trybie ciągłym.

40-60% WILGOTNOŚCI  
Stały pomiar oraz nawilżacze parowe pozwalają utrzymywać 
w budynku poziom wilgotności zalecany przez ekspertów.  
 
ZDROWY STANDARD  
Niska zawartość Lotnych Związków Organicznych  
w zastosowanych materiałach budowlanych zapewnia 
zdrowsze środowisko pracy.  
 
3 METRY WYSOKOŚCI  
Duża kubatura pomieszczeń to więcej powietrza i komfortu.  
 
UCHYLNE OKNA  
Pozwalają na regularne wietrzenie.



DEZYNFEKCJA 
– STAŁA 
I DOKŁADNA
Personel dbający o utrzymanie czystości w naszych budynkach został 
przeszkolony przez ekspertów zajmujących się dezynfekcją szpitali.  
Regularne odkażanie obejmuje wszystkie elementy narażone na dotyk 
– np. klamki, tablety w holach windowych, przyciski, blaty, uchwyty czy 
strefy odpoczynku. 

W recepcjach dostępne są środki ochrony osobistej, a w wyznaczonych 
miejscach umieściliśmy podajniki z płynem do dezynfekcji. Zwiększyli-
śmy też protokół bezpieczeństwa dla dostawców i kurierów, u których 
weryfikujemy poziom temperatury. 



DOTYK 
– OGRANICZONY 
DO MINIMUM

Bezdotykowe bramki w lobby i automatyczne drzwi obrotowe  
w niemal wszystkich budynkach

Kody QR zamiast kart tymczasowych dla gości w budynku  
Neon w Alchemii

Oświetlenie sterowane ruchem 

Platforma Singu do kontaktu z serwisem



DYSTANS 
– ZDROWY 
I PROSTY
W recepcjach zamontowaliśmy przegrody ochronne, a strefy wypoczynko-
we w lobby przearanżowaliśmy tak, aby każdy znalazł dla siebie przestrzeń.

W zależności od pojemności wind, ustaliliśmy dopuszczalne limity 
przebywających w nich osób. Zalecamy przemieszczanie się nimi na 
górne piętra, a schodzenie schodami. 

W naszych budynkach dostępne są szatnie, prysznice i windy dla rowerzy-
stów. Rekomendujemy dojazd do biura rowerem jako zdrową alternatywę 
dla transportu zbiorowego. 



TY TEŻ MOŻESZ ZADBAĆ 
O BEZPIECZEŃSTWO – SWOJE I INNYCH! 

PAMIĘTAJ O PODSTAWOWYCH ZASADACH

DEZYNFEKCJA

W WYZNACZONYCH MIEJSCACH 
W BUDYNKU ZNAJDUJĄ SIĘ PODAJNIKI 

Z PŁYNEM DEZYNFEKCYJNYM.

DYSTANS

REKOMENDUJEMY ZACHOWANIE 
MINIMUM 2-METROWEGO 

ODSTĘPU OD INNYCH.

MASECZKA

W NASZYCH BUDYNKACH 
ZASŁANIANIE UST I NOSA 

JEST OBOWIĄZKOWE.



Dodatkowe rozwiązania, które proponujemy naszym 
Najemcom dla zwiększenia bezpieczeństwa i kom-
fortu w przestrzeni biurowej:

Rearanżacja powierzchni pod kątem możliwości 
zachowania dystansu i liczby osób, które mogą 
jednocześnie korzystać z pomieszczeń

Zamgławianie i ozonowanie przestrzeni

Montaż czytników temperatury, połączonych 
z systemem kontroli dostępu

Montaż oczyszczacza powietrza

Montaż lamp UV-C do dezynfekcji powietrza 
i powierzchni

Montaż urządzeń bezdotykowych 
(dozowników, kranów itp.)

Pokrycie powierzchni narażonych na częsty  
dotyk specjalną powłoką tytanową

Przegrody higieniczne

W TROSCE 
O NASZYCH 
NAJEMCÓW



strona poświęcona 
kampanii 
JESTEŚMY GOTOWI

BĄDŹ 
NA BIEŻĄCO!

/torus /torusdeweloper /morethanspace_torus

https://www.linkedin.com/company/torus-sp-z-o-o-sp-k-/
https://www.facebook.com/torusdeweloper
https://www.instagram.com/morethanspace_torus/



