
PROJEKTI  
IDEo

PURMo:n radiaattorit varmistavat 

erinomaisen sisäilman Itä-

Romaniassa sijaitsevassa uudessa 

liikekeskuksessa.

Romanian koillisosan suurimmassa kaupungissa  

Iasissa avatussa uudessa, yksityisessä liiketoiminnan tuki-  

ja kehityskeskuksessa IDEo:ssa on erittäin tehokas PURMo-

radiattori. Kos V -sarjan pystysuuntaiset sisustusradiaattorit 

toimitti Purmon pitkäaikainen romanialainen 

liikekumppani Inter Conti, Ianis Deco Design 

-arkkitehtitoimiston ja sen suunnittelupäällikkö Iulian 

Nicolaun suunnitelmien pohjalta Keskuksen suosio on 

paras todiste mukana olleiden tiimien ja Purmon 

yhteistyöstä. Ianis Deco Design on lähettänyt 

kiitoskirjeen asiasta Rettigin edustajille Romaniassa. 

IDEo ANTAA AMMATTITAIToISTA APUA 
RoMANIALAISILLE LIIKEMIEhILLE  
Tester Groupin perustama ja hiljattain Iasissa avattu  

IDEO on toimistokeskus, joka on keskittynyt pienten ja 

keskisuurten yksityisyritysten palvelemiseen. yhteensä 

10 000 m2:n tiloissa on toimistoja, koulutustiloja, 

kokoustiloja, ravintola ja kahvila sekä kaikkien IDEO– 

laisten käytettävissä oleva päiväkoti. 

IDEO tarjoaa tavallista toimistorakennusta enemmän.  

IDEO sisältää toimistotilat yli 40 yritykselle. Lisäksi se tarjoaa 

erilaisia, Romanian koillisosissa ensimmäistä kertaa 

saatavilla olevia liiketoimintapalveluita. yhteistoimistot 

antavat yritykselle mahdollisuuden esimerkiksi vuokrata 

yhden yksittäisen työpisteen 10 työpisteen avokonttorista 

sekä oikeudet käyttää neuvotteluhuoneita ja muita IDEO:n 

palveluita.  IDEO tarjoaa ensimmäisenä myös toimistotilojen 

vuokrausta vaikka vain yhdeksi päiväksi.  

Molempien rakennusten imago ja design tukevat IDEO:n 

mullistavaa konseptia. Rakennuksen julkisivussa on 

yksinkertainen vaakaviivainen linja sekä massiiviset 

prismat. Lasipinnat heijastelevat kaupungin 

dynaamisuutta. Rakennuksen sisäosissa selkeyden 

vastakohtana on leikitty upeilla, liiketiloille epätavallisilla 

väreillä kuten lilalla, pinkillä, tummanpunaisella, 

suklaanruskealla, kullankeltaisella ja pronssilla, joita 

laminaattilasi, teräs ja nahkaiset tai puiset yksityiskohdat 

korostavat.  

Sisätiloihin haluttiin huipputyylikäs sisustus 

yksityiskohtia myöten, joten Kos V –sarjan tehokkaat ja 

tyylikkäät pystysuuntaiset sisustusradiaattorit sopivat 

tarkoitukseen erinomaisesti. 

Kos V on kompakti, minimalistinen ja tehokas 

lämmönlähde. Litteä etupaneeli ja suljetut, kaarevat 

sivut ovat keskenään erinomaisessa tasapainossa. 

Monissa väreissä saatavana oleva Kos V on ihanteellinen 

ratkaisu erilaisiin sisustuksiin kuten Iasin liiketoiminnan 

tuki- ja kehityskeskuksen liiketiloihin, jonka värikkääseen 

ilmeeseen Kos V sopii erinomaisesti.

IANIS DECo DESIGN LÄhETTI RETTIGILLE KIIToSKIRJEEN 
Ianis Deco Designilla on yli kahdeksan vuoden kokemus 

rakennusten suunnittelusta monien eri projektien osalta sekä 

julkisesti että yksityisesti rahoitetuissa asuin- ja liikekiinteistöissä. 

Ianis Deco Design on aina ollut tunnettu avaimet käteen 

-toimittaja, jonka palvelut ja projektitulokset ovat ensiluokkaisia.  

Ianis Deco Design on kuulunut vuosina 2007 – 2011 paikallista 

liiketoimintaa tukevaan, alueellisen toimintaohjelman 

rahoittamaan IDEO-projektiin. Ianis Deco Design, joka vastasi 

projektin sisustuksesta, valitsi IDEO:on Purmon lämmittimet, 

joiden se katsoi olevan sopivimmat nykyaikaiseen ja 

tehokkaaseen liikerakennukseen.  Kos V vastasi täydellisesti 

IDEO:n sisustusratkaisuihin ja lämmitystehotarpeisiin. 

Erinomaisesta Purmon kanssa tehdystä yhteistyöstä sekä 

Purmon tuotteiden korkeasta laadusta todistaa Ianis Deco 

Designin lähettämä kiitoskirje Rettigin edustajille Romaniassa.  

“Olemme erittäin tyytyväisiä ja kiitollisia ystävällisyydestänne, 

ammattitaidostanne ja täsmällisyydestänne, jota olette 

osoittaneet tehdessänne yhteistyötä Ianis Deco Designin kanssa 

Iasin liiketoiminnan tuki- ja kehityskeskuksen rakennusprojektin 

aikana. Toivottavasti saamme tilaisuuden tehdä samanlaista 

yhteistyötä kanssanne myös jatkossa. 

Yrityksenne on vastannut kaikkiin haasteisiin rakennustöiden 

aikana, ja on ollut ehdottomasti eräs tärkeimmistä aineksista, 

joita menestyksen reseptiimme on kuulunut. Ianis-tiimi on  

saanut paljon kiitosta rakennuksen käyttäjiltä ja haluaa välittää 

yrityksellenne ja upealle tiimillenne nämä terveiset. Kiitos vielä 

erinomaisesta tuestanne ja upeasta yhteistyöstä”, kirjoitetaan 

Ianis Deco Designin hallintopäällikkö Laura Balanin ja pääjohtaja 

Iulian Nicolaun allekirjoittamassa kirjeessä.  

Tyyliä ja te hokkuutta  
lämpimiin liiketiloihin




