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Radiatoarele PURMO creează 

climatul ideal în cel mai nou Centru 

de Afaceri din nord-estul României 

IDEO, cel mai nou Centru privat de sprijinire şi Dezvoltare 
a Afacerilor din Iaşi, cel mai mare oraş din nord-estul 
României, beneficiază de emiţătoarele de căldură eficiente 
de la PURMO. Radiatoarele decorative verticale kos v au fost 
livrate prin Inter Conti, partener vechi al Purmo în România, 
în baza proiectului propus de compania de arhitectură Ianis 
Deco Design şi a managerului de proiect Iulian Nicolau. 
succesul centrului de afaceri este dovada bunei colaborări a 
tuturor echipelor implicate în acest proiect, inclusiv Purmo. 
Drept urmare, Ianis Deco Design a transmis reprezentanţilor 
Rettig în România o amplă scrisoare de mulţumire.

IDEO, sUPORT PROfEsIONIsT PENTRU 
AfACERIŞTII ROMâNI   
Deschis recent în Iaşi şi înfiinţat de Tester Grup, IDEO este o 
clădire de birouri dedicată întreprinzătorilor mici şi mijlocii, 
având o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi pentru birouri, săli 
de training, săli de conferinţe, un restaurant, o cafenea, 
precum şi o grădiniţă pentru copiii celor care lucrează în 
centrul IDEO. 

IDEO oferă mai mult decât spaţii pentru birouri. IDEO 
include nu doar spaţii pentru mai mult de 40 de companii, 
dar aduce pe piaţa comunităţii de afaceri câteva servicii 
originale, oferite pentru prima dată în nord-estul României. 
“Office sharing”, spre exemplu, oferă companiilor 
posibilitatea de a închiria doar un birou individual în cadrul 
unui spaţiu deschis cu 10 birouri, având acces la sălile de 
conferinţă sau alte servicii, la fel ca oricare altă companie din 
cadrul IDEO. Închirierea cu ziua a unui birou este un alt 
serviciu oferit în premieră de IDEO. 

Conceptul revoluţional al IDEO este susţinut de imaginea şi 
designul celor două clădiri. Imaginea exterioară este 
subordonată funcţiunii principale, designul faţadelor făcând 
apel la simplitatea liniei orizontale, la stabilitatea fără 
echivoc a volumelor prismatice, la neutralitatea sticlei şi 
capacitatea acesteia de a reflecta bidimensional întreaga 
dinamică urbană înconjurătoare. La interior, designerii au 
hotărât să contrazică sobrietatea specifică unei clădiri de 
birouri, renunţând la nuanţele clasice de gri, gri-verzui, verde, 
negru, gri petrol, şi folosind culori deosebite şi neobişnuite 

pentru un astfel de interior, nuanţe de lila, roz, roşu carmin, 
maro ciocolată, galben auriu, bronz, exprimate atât prin 
intermediul finisajelor clasice dedicate funcţiunii office – 
sticlă laminată, oţel inox, pereţi văruiţi simplu în alb – dar şi 
a unor finisaje speciale, mai puţin întâlnite în spaţiile 
comune ale unor astfel de clădiri – tapet, piele, lemn. Un 
astfel de interior ar trebui să includă accesorii şi obiecte 
decorative strălucitoare, iar radiatoarele decorative Purmo 
Kos V, elegante şi în acelaşi timp eficiente, au reprezentat cea 
mai bună soluţie.  

Kos V se caracterizează printr-un panou frontal neted, ceea 
ce subliniază aspectul clasic şi elegant al radiatorului, iar 
panourile laterale cu finisarea fină a muchiilor micşorează 
austeritatea formei. Acest produs este disponibil în mai 
multe culori şi se poate adapta la diferite încăperi, inclusiv 
pentru a crea atmosfera specială de business în cadrul 
Centrului de Suport şi Dezvoltare a Afacerilor din Iaşi, prin 
folosirea modelelor în culori speciale şi chiar şi din inox ale 
radiatorului Kos V.

sCRIsOARE DE MULţUMIRE PENTRU RETTIG DE LA IANIs 
DECO DEsIGN 
Ianis Deco Design îşi desfăşoară activitatea pe piaţa de proiectare  
de construcţii din anul 2003, acumulând un portofoliu consistent şi 
diversificat de proiecte (clădiri civile şi industriale, investiţii publice  
şi private). Echipa de arhitecţi şi designeri Ianis Deco Design a fost 
mereu apreciată atât pentru gestionarea “all in one” a investiţiilor, 
cât şi pentru caracterul premium asigurat proiectelor derulate.

În perioada 2007 - 2011 Ianis Deco Design a participat alături de 
beneficiarul privat al investiţiei, Tester Grup SRL şi Autoritatea de 
Management pentru Programul Operaţional Regional prin Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord–Est, la implementarea proiectului 
IDEO, proiect finanţat prin Programul Operaţional (POR) 2007 – 2013 
– Axa prioritară 4 – “Sprijinirea mediului de afaceri regional şi local”. 
Ianis Deco Design, responsabil pentru proiectul de design interior, a 
ales pentru IDEO emiţătoarele de încălzire PURMO, fiind cele mai 
potrivite soluţii de încălzire pentru un astfel de interior modern şi 
eficient. Kos V a fost răspunsul perfect, potrivit principiilor de design 
şi performanţă ale centrului IDEO. 

Ca rezultat şi dovadă a bunei cooperări cu echipa Purmo, dar şi ca o 
confirmare a calităţii deosebite ale radiatoarelor de încălzire Purmo, 
Ianis Deco Design a transmis reprezentanţilor Rettig în România 
următoarea scrisoare de mulţumire.

“Pentru amabilitatea, profesionalismul şi promptitudinea cu care aţi 

colaborat alături de echipa Ianis Deco Design la realizarea Centrului 

de Sprijinire şi Dezvoltare a Afacerilor Iaşi, vă aducem elogiile şi 

mulţumirile noastre însoţite de speranţa reiterării acestei colaborări 

reuşite şi la lucrările noastre viitoare. Compania dumneavoastră a 

răspuns cu succes tuturor provocărilor apărute pe parcursul edificării 

construcţiei afirmându-se în mod cert drept unul din ingredientele de 

care nu te poţi lipsi în orice reţetă a succesului. Onorată de aprecierile 

deosebite venite din partea celor mai mulţi dintre beneficiarii 

indirecţi ai clădirii, echipa Ianis ţine în mod deosebit să împartă toate 

aceste consideraţii cu dumneavoastră şi echipa remarcabilă pe care o 

conduceţi, mulţumindu-vă încă o dată pentru susţinerea acordată şi 

eleganţa colaborării.”,  se arată în scrisoarea de mulţumire semnată 
de Laura Bălan şi Iulian Nicolau, administrator şi respectiv director 
general al Ianis Deco Design.  

Eficienţă şi design pentru interioare 
călduroase de business 




