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Radiatoren van Purmo Radson
zorgen voor het optimale binnenklimaat in het nieuwste
bedrijvencentrum in het
noordoosten van Roemenië.
IDEO, het nieuwste particuliere Centrum voor
Bedrijfsondersteuning en -ontwikkeling in Iasi, de
grootste stad in het noordoosten van Roemenië,
profiteert van het hoge rendement van Purmo Radson
warmte-elementen. De verticale designradiatoren van
het type Kos V werden geleverd door Inter Conti, al
jarenlang partner van Purmo Radson in Roemenië, op
basis van het ontwerp van architectenbureau Ianis Deco
Design en projectmanager Iulian Nicolau. Het succes van
dit bedrijvencentrum vormt het ultieme bewijs van de
uitstekende samenwerking tussen alle teams die samen

Warme zake lijke interieurs dankzij
oog voor design en rendement

met Purmo Radson betrokken waren bij dit project. Ianis
Deco Design stuurde daarom een bedankbrief naar
vertegenwoordigers van Rettig in Roemenië.

eerste biedt.Het revolutionaire concept van IDEO wordt

is daarmee een perfecte oplossing voor ieder soort interieur – ook voor

efficiënte bedrijfspand. Kos V paste perfect bij het gebouwontwerp en

ondersteund door de look en het ontwerp van de 2

de zakelijke uitstraling in het Centrum voor Bedrijfsondersteuning en

bij de professionaliteit waar IDEO voor staat. De goede samenwerking

IDEO, professionele ondersteuning voor
Roemeense ondernemers

gebouwen. Bij het gebouwontwerp is aan de buitenzijde het

-ontwikkeling in Iasi. Voor de radiatoren in het gebouw werden daarom

met Purmo Radson heeft geleid tot spectaculaire resultaten in Iasi. Hoe

accent gelegd op eenvoudige horizontale lijnen, aangevuld

unieke gekleurde en roestvrijstalen uitvoeringen van Kos V

tevreden Ianis Deco Design was over het proces (en over de

IDEO is een door Tester Group ontwikkeld kantorencentrum,

met stevige massieve prisma’s. Dit wordt ondersteund door

geïnstalleerd.

topkwaliteit van de Purmo Radson warmte-elementen) blijkt wel uit

speciaal voor kleine- en middelgrote bedrijven, dat onlangs

het glas waarin het dynamische stadsleven weerspiegeld

zijn deuren opende in Iasi. Het centrum heeft een oppervlakte

wordt. De ontwerpers hebben ervoor gekozen om de look van

Bedankbrief van Ianis Deco Design aan Rettig

Roemenië stuurde: “Wij willen u bij deze van harte bedanken voor uw

van 10.000m en biedt ruimte aan kantoren,

de binnenzijde van het gebouw te laten contrasteren met de

Ianis Deco Design is al meer dan 8 jaar een ervaren speler op het

vriendelijke en professionele houding en de vlotte samenwerking met Ianis

trainingsruimten, vergaderzalen, een restaurant en een

sobere primaire functie van het centrum. Hiervoor zijn

gebied van gebouwontwerp. Het bedrijf heeft een gevarieerde

Deco Design tijdens het de opleveringsfase van het Centrum voor

koffiecorner. Ook is er kinderopvang voor de kinderen van alle

spectaculaire kleuren gebruikt die men niet vaak tegenkomt

opdrachtenportefeuille met projecten voor civiele en industriële

Bedrijfsondersteuning en –ontwikkeling in Iasi. Wij hopen in de toekomst

werknemers die binnen IDEO werken.

in bedrijfsgebouwen, zoals paars, roze, karmozijnrood,

gebouwen en zowel publieke als private investeringen. Ianis Deco

opnieuw op deze prettige manier met u samen te werken.

chocoladebruin, goudgeel en brons. Dit alles wordt nog eens

Design staat bekend als een betrouwbare manager van “alles-in-één-

IDEO is niet zomaar een kantoorgebouw. Het centrum

geaccentueerd door het gebruik van laminaat, glas en staal en

investeringen” en een onderneming die garant staat voor dienst-

Uw bedrijf is er in geslaagd om een passende oplossing te vinden voor

huisvest niet alleen meer dan 40 bedrijven, maar biedt

houten en leren accessoires. In zo’n interieur horen elegante

verlening en projectresultaten van topkwaliteit. In 2007 en 2011

alle vraagstukken die tijdens de bouw naar voren kwamen. Daarmee

ondernemers ook toegang tot enkele unieke diensten die

radiatoren en toebehoren thuis. Daarom viel uiteindelijk de

maakte Ianis Deco Design (samen met Tester Groep, de rechtstreekse

heeft u in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van het project.

een primeur zijn die voor het noordoosten van Roemenië.

keuze op Purmo Radson verticale designradiatoren, in het

particulier begunstigde van de investering) deel uit van het

Vele indirecte begunstigden van het gebouw hebben hun waardering

Door bijvoorbeeld kantoorruimtes te delen krijgt een bedrijf

bijzonder op de elegante en strakke Kos V.

IDEO-project. Dit project werd gefinancierd door het onderdeel

over het project uitgesproken. Wij voelen ons zeer vereerd en delen deze
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de mogelijkheid om een enkel bureau binnen een open zone

de bedankbrief die het bedrijf naar vertegenwoordigers van Rettig in

“Ondersteuning van de regionale en lokale zakelijke markt” van het

lof graag met u en uw fantastische team. Het team van Ianis wil u

in een cluster van 10 bureaus te huren, met daarbij volledige

Kos V combineert een strak, minimalistisch uiterlijk met

Roemeense Regionaal Operationeel Programma van de Europese Unie.

nogmaals van harte bedanken voor de geweldige steun en de

beschikking over de vergaderzalen en andere faciliteiten die

hoge warmteafgifte. Deze radiator dankt haar perfecte

Ianis Deco Design was binnen het IDEO-project verantwoordelijk voor

voorbeeldige samenwerking,” aldus de bedankbrief van Laura Balan en

ieder ander bedrijf binnen IDEO heeft. Een kantoor huren

balans aan de vlakke voorplaat en de gesloten lichtgebogen

het interieurontwerp. Zij koos voor de Purmo Radson warmte-elemen-

Iulian Nicolau, respectievelijk administrateur en Algemeen Directeur

voor slechts een dag is ook een nieuwe service die IDEO als

zijbekledingen. Kos V is leverbaar in verschillende kleuren, en

ten als de meest geschikte verwarmingsoplossing voor dit moderne en

van Ianis Deco Design. 

