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Radiatorer fra PURMO skaber
det bedste indeklima i det
nyeste erhvervscenter i
Nordøst-Rumænien
Det nye private center for erhvervsstøtte og udvikling,
IDEO, åbnede i Lanis, der er den største by i den nordøstlige
del af Rumænien. Her er man glade for de yderst effektive
radiatorer fra PURMO. De vertikale designerradiatorer Kos
V blev leveret af Purmos mangeårige forretningspartner
i Rumænien, Conti, ud fra det design der blev foreslået af
arkitektfirmaet Lanis Deco Design og projektchef Iulian
Nicolau. Erhvervscentrets succes er det bedste bevis på
godt samarbejde mellem projektpartnerne, herunder
Purmo. Lanis Deco Design har siden sendt et takkebrev
til Rettigs repræsentanter i Rumænien.

IDEO - professionel støtte til rumænske
forretningsfolk
IDEO, der åbnede for nylig i Lanis, og som støttes af Tester

Design og effektivitet i
varme erhvervslokaler

Group, er et kontorcenter for små og mellemstore private
virksomheder og dækker et areal på 10.000 kvadratmeter
til kontorer, uddannelses- og mødelokaler, en restaurant og

prismer og det dynamiske byliv, som glasset reflekterer.

Takkebrev til Rettig fra Ianis Deco Design

“Modtag vores tak og anerkendelse for Deres venlighed,

en café samt en børnehave for børnene til medarbejderne

Inde i bygningerne besluttede arkitekterne, at centrets lidt

Arkitektfirmaet Lanis Deco Design har mere end otte års erfaring

professionalisme og rettidighed, der blev vist i samarbejdet med Lanis

hos IDEO.

højtidelige eller alvorlige funktion skulle modsvares med

med projekter inden for erhvervs- og boligbyggeri i både den private

Deco Design i bygningen af Centret for erhvervsstøtte og udvikling

brug af bemærkelsesværdige og udsædvanlige farver til

og offentlige sektor. Lanis Deco Design har altid været anerkendt for

i Lanis. Vi ser frem til et lignende vellykket samarbejde i fremtiden.

IDEO er andet end blot en almindelig kontorbygning. IDEO

erhvervslokalerne såsom violet, lyserød, karminrød,

sin gode styring af totalløsninger samt for den førsteklasses service

Deres virksomhed har med succes overvundet de udfordringer, der

har ikke kun kontorlokaler til mere end 40 virksomheder

chokoladebrun, gyldengul og bronze forstærket af

og de fremragende projektresultater som firmaet leverer.

opstod under byggeprojektet, og det må vel siges at være en af de

men kan også som den første tilbyde hidtil ukendte

laminatglas eller stål samt ekstra tilbehør af læder

serviceydelser til erhvervslivet i den nordøstlige del af

og træ. Interiøret skulle være blankt og skinnende, og

Fra 2007 til 2011 har Lanis Deco Design sammen med Tester Group

Rumænien. Som eksempel kan nævnes kontorfællesskabet,

Purmos vertikale designerradiatorer, Kos V, der både er

taget del i IDEO-projektet, som er finansieret af det regionale

Vi er meget beærede over den påskønnelse, vi har modtaget fra

hvor en virksomhed får mulighed for at leje kun et enkelt

elegante og effektive, blev valgt som bedste løsning.

handlingsprogram til støtte af det regionale og lokale erhvervsliv.

brugerne af bygningen, og medarbejderne hos Lanis vil gerne dele

skrivebord i et lokale med 10 skriveborde, og hvor der er fri

Kos V har en stram, minimalistisk udformning, og

Lanis Deco Design, der var ansvarlig for indretningen, valgte til IDEO

den med Dem og Deres fremragende medarbejdere, og vi vil endnu

adgang til mødelokaler og andre ydelser på lige fod med

samtidig kan den afgive en kraftig varme. Radiatoren

radiatorerne fra Purmo som den bedst egnede varmeløsning til

en gang takke for god støtte og glimrende samarbejde.”, stod der i

enhver anden virksomhed hos IDEO. Leje af et kontor for

har en perfekt balance mellem den flade frontdel og de

denne moderne og effektive erhvervsbygning. Kos V var en perfekt

takkebrevet underskrevet af både Laura Balan og Lulian Nicolau,

kun en dag er en anden ydelse, som IDEO kan tilbyde.

lukkede sidepaneler. Kos V fås i mange farver og er en ideel

løsning til IDEO, både hvad angik design og funktion. Som et

der er henholdsvis leder og administrerende direktør for Lanis

løsning til forskellige interiører, herunder det særlige

resultat og bevis på godt samarbejde med Purmo, og som en

Deco Design. 

IDEOS’ revolutionerende koncept understøttes også af

forretningsmiljø, man vil skabe i erhvervscentret i Lanis,

bekræftelse på den høje kvalitet af Purmos radiatorer, har Lanis

de to bygningers arkitektur. Bygningernes facade er

hvor der bruges Kos V-radiatorer i forskellige farver og i

Deco Design sendt et takkebrev til Rettigs repræsentanter i

fokuseret på enkle, vandrette linjer med store, kraftige

rustfri stål.

Rumænien.

vigtigste forudsætninger for at få succes.

