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Purmo Radson radiatorer skapar
bra inomhusklimat i det nyaste
businesscentret i nordöstra
Rumänien.
IDEO, det nyöppnade privata centret för affärsstöd och
affärsutveckling i Iasi, den största staden i nordöstra
Rumänien, använder sig av högeffektiva Purmo Radson
värmeavgivare. De vertikala Kos V-designradiatorerna
levererades av Inter Conti, Purmo Radson långvariga
partner i Rumänien. Radiatorerna är utformade av
arkitektbyrån Ianis Deco Design och projektledaren
Iulian Nicolau. Businesscentrets framgång är det bästa
beviset på det goda samarbetet mellan alla team som
varit engagerade i projektet, inklusive Purmo Radson.
Som ett resultat av detta har Ianis Deco Design skickat
ett tackbrev till Rettigs representant i Rumänien.

IDEO, professionellt stöd för rumänska
affärsmän
IDEO, Tester Groups nyöppnade kontorscenter i Iasi,

Design och effektivitet för
varma företagsmiljöer

riktar sig till små och medelstora företag och har en
sammanlagd yta på 10 000 kvadratmeter för kontor,
kurslokaler, sammanträdesrum, en restaurang och ett
café samt ett dagis för barnen till alla dem som jobbar
dynamiska bilden av stadslivet som glaset reflekterar. Inuti
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Som ett resultat och bevis på det goda samarbetet med Purmo Radson,

byggnaden bestämde sig designarna för att kontrastera

Ianis Deco Design har över åtta års erfarenhet av byggnadsdesign

liksom en bekräftelse av den höga kvaliteten på Purmo Radson

IDEO erbjuder mer än ett vanligt kontorshus. Utöver

byggnadens seriösa funktion med spektakulära och

med en portfölj som innehåller flera olika projekt för civila och

värmeavgivare, har Ianis Deco Design skickat ett tackbrev till Rettigs

kontorslokaler för mer än 40 företag erbjuder IDEO

ovanliga färger i inredningen, t.ex. lila, rosa, karminrött,

industriella byggnader, offentliga och privata investeringar. Ianis

representant i Rumänien. “Härmed vill vi framföra vår stora

företagen en del egna tjänster, som för första

chokladfärg, guldgult och brons, understruket av laminerat

Deco Design har alltid uppskattats för god hantering av “allt-i-ett”-

uppskattning och tacksamhet för den välvilja, professionalism och

gången finns tillgängliga i denna del av Rumänien.

glas eller stål, liksom speciella detaljer i läder och trä.

investeringar och för våra förstklassiga tjänster och projektresultat.

beredvillighet som ni visade i samarbetet med Ianis Deco Design vid

Kontorsdelning till exempel ger ett företag möjligheten

I en sådan interiör passar radiatorer med glänsande design

att hyra bara en arbetsplats i ett kontorslandskap med

och beslag, och Purmo Radsons vertikala och samtidigt

Under 2007 och 2011 deltog Ianis Deco Design tillsammans med

10 skrivbord, med full tillgång till sammanträdeslokaler

effektiva modell Kos V var det bästa alternativet.

den privata direktinvesteraren Tester Group i IDEO-projektet, som

på IDEO.

och alla andra tjänster som företagen i IDEO har
tillgång till. En annan nyhet som IDEO erbjuder är

Kos V har ett kompakt, minimalistiskt utseende och hög

att hyra kontor för bara en dag.

värmeeffekt. Den perfekta balansen mellan en plan

slutförandet av Centret för affärsstöd och affärsservice i Iasi, och vi
hoppas på liknande samarbete i framtiden.

finansierades av det regionala utvecklingsprogrammet för stöd till

Ert företag har framgångsrikt svarat upp mot alla utmaningar som

den regionala och lokala företagsmarknaden.

uppstod under byggnadstiden, vilket är en av de viktigaste ingredienserna
som måste finnas i ett recept för framgång. Vi är mycket hedrade över

frontpanel och stängda, rundade sidohöljen. Kos V finns i

Ianis Deco Design var ansvarigt för designen av interiören i IDEO,

den uppskattning som de flesta användarna av byggnaden har visat oss,

IDEO:s revolutionära koncept stöds också av

många färger och är den idealiska lösningen för olika slags

och vi valde Purmo Radson värmeavgivare som den mest lämpliga

och vi vill dela denna känsla med er och ert fantastiska team och återigen

arkitekturen och utformningen av de två byggnaderna.

interiörer, inklusive den alldeles speciella atmosfär som

uppvärmningslösningen för denna moderna och effektiva

tacka för ert stora stöd och beundransvärda samarbete.” Så stod det i

Fasaden på byggnaden fokuserar på enkla horisontella

skapas i businesscentret i Iasi med hjälp av specialfärgade

affärsbyggnad. Kos V motsvarade perfekt IDEO:s design- och

tackbrevet som var undertecknat av Laura Balan och Iulian Nicolau,

linjer tillsammans med fasta, massiva prismor och den

rostfria versioner av Kos V.

prestandaprinciper.

administratör respektive VD på Ianis Deco Design. 

