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Grzejniki Purmo Radson tworzą
wyjątkowy klimat w nowym
Centrum Biznesowym
w północno-wschodniej
części Rumunii
IDEO, najnowsze prywatne Centrum Wspierania Biznesu
i Rozwoju otwarte w Iasi, największym mieście północnowschodniej części Rumunii, zostało wyposażone
w wysokiej wydajności grzejniki marki PURMO. Pionowe
grzejniki dekoracyjne Kos V dostarczyła firma Inter Conti,
wieloletni partner Purmo w Rumunii, na podstawie
projektu firmy architektonicznej Ianis Deco Design
i menedżera projektu Iuliana Nicolau. Sukces centrum
biznesowego jest najlepszym dowodem dobrej współpracy
wszystkich zespołów pracujących nad projektem, w tym
także Purmo. Po zakończeniu inwestycji Ianis Deco Design
wysłała list z podziękowaniem za wzorową współpracę
do Rettig Rumunia.

IDEO profesjonalne wsparcie dla
rumuńskich biznesmenów
Nowo otwarte centrum biurowe IDEO w Iasi,
wybudowane przez Tester Group, jest przeznaczone

Wzornictwo i efektywność
dla komfortu biur

dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jego całkowita
powierzchnia liczy 10 tys. m2 i obejmuje biura, sale
Doceniając współpracę z Purmo, a także wysoką jakość grzejników tej

barw. Pojawiły się tam kolory nietypowe dla wnętrz

List z podziękowaniami od Ianis Deco Design
do Rettig

biurowych: fiolet, róż, karminowa czerwień, czekolada,

Ianis Deco Design posiada ponad ośmioletnie doświadczenie

list z podziękowaniami.

IDEO to więcej niż tylko budynek biurowy. IDEO dysponuje

złota żółć i brąz. Grę kolorów podkreśla laminowane szkło,

w projektowaniu budynków. Portfolio firmy obejmuje wiele różnych

nie tylko przestrzenią biurową, która mieści ponad 40

stal oraz skórzane i drewniane akcesoria. Takie wnętrze

projektów budynków przemysłowych, inwestycji publicznych

“Chcemy Państwu podziękować za życzliwość, profesjonalizm

firm, lecz także kieruje do nich oryginalne usługi, po raz

powinno zawierać designerskie elementy wyposażenia,

i prywatnych. Firma Ianis Deco Design cieszy się uznaniem z uwagi

i gotowość do działania, okazane Ianis Deco Design przy pracach

pierwszy proponowane w północno-wschodniej części

a więc pionowe, eleganckie i wydajne grzejniki Purmo Kos

na dobre zarządzanie i inwestycje typu, “all in one”, a także za

Centrum Wspierania Biznesu i Rozwoju w Iasi, mając jednocześnie

Rumunii. Przykładem może być współdzielenie biura,

V stanowiły najlepszą opcję.

najwyższej jakości usługi i realizacje projektów.

nadzieję na owocną współpracę w przyszłości. Państwa firma

szkoleniowe, sale konferencyjne, restaurację, kawiarnię

funkcji centrum poprzez wykorzystanie spektakularnych

i przedszkole dla dzieci osób pracujących w IDEO.

marki, Ianis Deco Design wysłała przedstawicielom Rettig w Rumunii

z powodzeniem odpowiedziała na wszystkie wyzwania, jakie pojawiły

które daje możliwość wynajęcia jednego biura open space
z 10 biurkami, z pełnym dostępem do sal konferencyjnych

Kos V jest grzejnikiem o minimalistycznym wyglądzie

W latach 2007-2011 Ianis Deco Design była częścią projektu IDEO,

się podczas budowy, stając się jednym z najważniejszych elementów

i innych usług oferowanych pozostałym firmom w IDEO.

i wysokiej efektywności grzewczej. Idealnie łączy płaski

wraz z bezpośrednim beneficjentem inwestycji – Tester Group.

stanowiących o sukcesie przedsięwzięcia. Czujemy się zaszczyceni

Wynajęcie biura na jeden dzień jest kolejną nową usługą,

panel przedni z delikatnie zaokrąglonymi osłonami

Projekt był finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego

uznaniem okazanym przez większość firm korzystających z budynku.

którą centrum IDEO proponuje jako pierwsze na rynku.

bocznymi. Dostępny w wielu kolorach Kos V jest

“Wspierania regionalnego i lokalnego rynku przedsiębiorstw”.

Zespół Ianis chce się podzielić z Państwem sympatią, z jaką się

Rewolucyjną koncepcję IDEO wspiera również wizerunek

doskonałym rozwiązaniem dla różnych wnętrz.

Ianis Deco Design, odpowiedzialna za projekt wnętrz, wybrała dla

spotkaliśmy, ponownie dziękując za wielkie wsparcie i wspaniałą

i design obydwu budynków. W fasadzie budynku

W pomieszczeniach Centrum Wspierania Biznesu

IDEO grzejniki Purmo jako najbardziej odpowiednie rozwiązanie

współpracę”. List z podziękowaniami podpisali Laura Balan i Iulian

przeważają proste poziome linie i szkło, w którym odbija

i Rozwoju w Iasi grzejniki dekoracyjne Kos V, wersji

w zakresie ogrzewania dla tak nowoczesnego i efektywnego

Nicolau, Dyrektor Administracyjny oraz Dyrektor Zarządzający Ianis

się obraz dynamicznego życia miasta. Wewnątrz budynku

kolorowej oraz inox, tworzą szczególną atmosferę

energetycznie budynku biurowego. Kos V idealnie spełnił wymogi

Deco Design. 

projektanci zdecydowali się na przełamanie poważnej

sprzyjającą prowadzeniu biznesu.

dotyczące wzornictwa i wydajności stawiane przez IDEO.

