
Stay Safe and Connected
Bądź bezpieczny, bądź na bieżąco



Stay healthy at 
WIDOK TOWERS!

Ventilation
Fresh air is our maxim! The ventilation system 
uses outside air and 2-stage filtering. 
The openable windows provide for an extra 
boost of fresh air at any time.

Touchless Equipment
We apply strategies for the reduction of the 
amount of contact with high-touch surfaces, 
e.g. in lifts and entrances.

Terraces
For open-air breaks or meetings, 
the building features several terraces.

Facility Management
The building is operated with a state-of-the-art 
Building Management System. All systems are 
maintained regularly and rigorously, high frequent 
cleaning protocols are obeyed.

Education
Thanks to appropriate signage, tenants and 
visitors are constantly encouraged to behave 
in a pandemic-friendly manner.

Social Distancing
The whole building layout is designed 
to control visitor flows and to avoid the 
accumulation of crowds.

Dbaj o zdrowie 
w WIDOK TOWERS



Dbaj o zdrowie w 
WIDOK TOWERS!

Wentylacja
System wentylacji budynku wykorzystuje 
powietrze z zewnątrz, poddając je 
dwustopniowemu filtrowaniu. Otwieralne 
okna zapewniają dodatkowy napływ świeżego 
powietrza zawsze wtedy, gdy go potrzebujesz.

Sprzęt bezdotykowy
Stosujemy strategie redukcji kontaktu 
z powierzchniami dotykowymi, np. w windach 
czy przy wejściach do budynku.

Tarasy
Przerwa na świeżym powietrzu czy 
spotkanie w przyjemnej atmosferze? 
Skorzystaj z kilku dostępnych 
w budynku tarasów.

Zarządzanie budynkiem
Budynek wyposażony jest w najnowocześniejszy 
system zarządzania. Wykonujemy regularny 
przegląd i konserwację, a rygorystyczne protokoły 
sprzątania wynoszą bezpieczeństwo i higienę na 
najwyższy poziom.  

Edukacja
Dzięki rozmieszczonym w budynku informacjom 
najemcy i goście są stale zachęcani do postępowania 
zgodnie z zasadami obowiązującymi w trakcie 
trwającej pandemii.

Dystans społeczny
Projekt rozkładu pomieszczeń w budynku 
umożliwia kontrolę przepływu odwiedzających 
i ograniczanie zatłoczenia.

Stay healthy at 
WIDOK TOWERS



Clean air is 
crucial
Czyste powietrze jest
kluczowe

How to maintain 
a healthy work 
atmosphere?

Jak zadbać o zdrową 
atmosferę w pracy?

Air shafts
Kanały wentylacyjne



Use openable windows around the building façade 
whenever you need a boost of fresh air in your office.

Używaj otwieralnych okien dookoła elewacji budynku, 
za każdym razem, gdy potrzebujesz świeżego powietrza 
w swoim biurze.

A state-of-the-art, automatic ventilation system with 
sensors adapting in real-time to the occupancy levels 
allows a constant flow of fresh air when more people 
share the office space or gather in the meeting room. 

Najnowocześniejszy automatyczny system wentylacji 
z czujnikami reagującymi w czasie rzeczywistym na 
poziom obłożenia umożliwia stały dopływ świeżego 
powietrza, gdy więcej osób korzysta z przestrzeni 
biurowej lub gromadzi się w sali konferencyjnej.

Openable windows
Otwieralne okna

Clean air
Czyste powietrze



100%
fresh air

świeże powietrze

The ventilation system boosts safety with 100% fresh outside air – 
with no exhaust air in the circulation, the risk of infection is minimised.

System wentylacji zwiększa bezpieczeństwo dzięki 100% świeżemu 
powietrzu zewnętrznemu - brak wydychanego powietrza w obiegu 
minimalizuje ryzyko infekcji.

The two-stage filtering process of the outside air, with regularly 
cleaned and disinfected EN779 class F7 filters (conforms to US 
ASHRAE 52.2 class MERV13), guarantees that the air is free from 90% 
of particles of a size of 0.4 μm, including those of SARS-CoV-2 virus. 

Dwustopniowy proces filtracji powietrza zewnętrznego z regularnie 
czyszczonymi i dezynfekowanymi filtrami EN779 klasa F7 
(zgodnymi z normą US ASHRAE 52.2 klasa MERV13) gwarantuje, 
że powietrze jest wolne od 90% cząsteczek o wielkości 0,4 μm, 
w tym wirusa SARS-CoV-2.

Fresh air
Czyste powietrze



Maintaining social 
distance
Utrzymywanie dystansu 
społecznego

How the building’s design can help 
control visitor flows and minimise 

the risk of crowding? 

Jak projekt budynku może pomóc 
w kontrolowaniu przepływu 

gości i zminimalizowaniu ryzyka 
zatłoczenia?



Two entrances via a wide, automatic revolving doors allow you 
to keep space when entering and leaving the building. 
If it’s needed, the side entrance can be used in addition as 
a sole exit. 

Dwa wejścia przez szerokie, automatyczne drzwi obrotowe 
pozwalają zachować odległość od innych podczas wchodzenia 
i wychodzenia z budynku. W razie potrzeby boczne wejście 
można wykorzystać jako jedyne wyjście.

An isolating device in the main lobby will help you maintain 
social distance in the passage to elevators. 

Urządzenie izolujące w głównym holu pomaga zachować 
dystans społeczny w przejściu do wind.

Social distance 
Dystans społeczny



Eight fast lifts will lower employee traffic during rush hours, 
so fewer people will need to share the same space. 
 
Osiem szybkobieżnych wind zmniejszy zatłoczenie 
w godzinach szczytu, dzięki czemu mniej osób będzie 
musiało dzielić przestrzeń w windzie.

Social distancing is easier to include in the fit-out planning 
with generous layouts of the building.  
 
Dystans społeczny jest łatwiejszy do uwzględnienia 
w planowaniu aranżacji dzięki szeroko zakrojonemu 
rzutowi budynku.

Social distance 
Dystans społeczny



Using touchless equipment
Korzystanie z urządzeń bezdotykowych

How to reduce the amount of contact 
with high-touch surfaces?

Jak zredukować do minimum kontakt 
z powierzchniami dotykowymi?

Access control of turnstiles or lifts in the main lobby 
and upper floors via mobile and access cards.

Kontrola dostępu do bramek obrotowych lub wind w holu 
głównym i na wyższych piętrach za pomocą telefonów 
komórkowych i kart dostępu.



Automatic revolving doors in both entrances.

Automatyczne drzwi obrotowe w obu wejściach.

Lifts with automatic destination control.

Windy z automatycznym systemem 
kontroli dyspozycji.

Touchless remote control system for 
the underground parking garage.

Bezdotykowy system zdalnej obsługi 
garażu podziemnego.

Touchless equipment
Urządzenia bezdotykowe



Research has shown that SARS-CoV-2 virus has particles of around 0.1 
μm in size. They don’t travel through the air by themselves - the virus 
is trapped in respiratory droplets and droplet nuclei (dried respiratory 
droplets), which are predominantly 1 μm in size or larger. For effective 
filtering those particles from the air, ASHRAE recommends using of MERV 13 
(= EN779 class F7) filters.

Badania wykazały, że cząsteczki wirusa SARS CoV-2 są wielkości około 
0,1 μm. Nie przemieszczają się samodzielnie w powietrzu - wirus jest 
uwięziony w kropelkach i jądrach kropelkowych układu oddechowego 
(wysuszonych kropelkach z dróg oddechowych), których rozmiar przeważnie 
wynosi 1 μm lub więcej. Aby skutecznie odfiltrować te cząsteczki 
z powietrza, ASHRAE zaleca stosowanie filtrów MERV 13 (= EN779 klasa F7). 

Coronavirus fact
Informacja o koronawirusie



New tasks for facility 
management
Nowe zadania dla zespołu 
zarządzania obiektem

We regularly inspect and maintain our Building Management System with 
special care of the water treatment and ventilation systems to ensure that 
the stay in the Widok Towers is flawless and pleasant at any time.

Regularnie poddajemy inspekcjom i konserwacji nasz system zarządzania 
BMS, przykładając szczególną wagę do zapewnienia wody i wentylacji 
w budynku, aby zagwarantować, że dbanie o higienę jest możliwe, 
a dostęp świeżego i czystego powietrza – zapewniony.

How building management 
helps in keeping your work 

environment safe?

Jak zarządzający budynkiem 
pomagają w utrzymaniu 

bezpiecznego środowiska pracy?



Hand hygiene is our priority - a high number of touchless hand 
sanitiser stations are available in common spaces.

Higiena rąk jest naszym priorytetem – bezdotykowe urządzenia do 
dezynfekcji rąk są rozmieszczone w przestrzeni wspólnej.

All high-touch surfaces in common areas are being cleaned frequently 
and thoroughly by trained staff and are documented in standardised 
cleaning records.

Wszystkie powierzchnie dotykowe w częściach wspólnych są 
regularnie, dokładnie czyszczone przez przeszkolony personel, 
co następnie jest dokumentowane w ewidencji sprzątania

24/7
Our reception desk is staffed 24/7, 
ready to help in any emergency.
Nasza recepcja pracuje w trybie 24/7, 
z gotowością do pomocy w razie nagłych przypadków.

Facility management
Zarządzanie obiektem



Educate 
& inform
Edukuj i informuj

Wash your hands effectively – signages and supplies 
(e.g. disposable soap dispensers, hand-drying towels and 
contact-free trash bins) can be found in the sanitary rooms. 

Dokładnie myj ręce - w pomieszczeniach sanitarnych 
znajdują się oznaczenia i środki higieniczne (tj. jednorazowe 
dozowniki mydła i ręczniki papierowe, bezdotykowe kosze 
na śmieci).

How we can all stay safe and 
healthy with proper education 

and information?

Jak możemy zachować 
bezpieczeństwo i zdrowie dzięki 

rzetelnej wiedzy i informacji?



Remember!
Use noncontact greeting 
methods instead of 
handshaking – multilingual 
posters in common places will 
remind this every day.

Pamiętaj! 
Zamiast uścisku dłoni stosuj 
bezkontaktowe metody 
powitania - wielojęzyczne 
plakaty w przestrzeni 
wspólnej będą o tym 
przypominać każdego dnia.



+48 609 307 099
widoktowers.com

office@widoktowers.com


