Despre noi

Un
partener
de
încredere
pentru proiectele de amenajare
Conceperea proiectelor de design
interior pentru hoteluri implică multă
creativitate, originalitate şi o bună
cunoaştere a tuturor funcţionalităților
specifice amenajării. Spaţiul trebuie
maximizat din punct de vedere
ergonomic, prin piese plasate
strategic, care contribuie la crearea
unui ambient relaxant, practic şi sigur
pentru oaspeţi.
Pornind de la aceste aspecte, IDEZIO
propune soluţii complete
de amenajare: de la mobilier specific,
scaune şi canapele, până la produsele
ce dau o notă distinctă amenajării:
plăci decorative pentru pereţi, pereţi
despărţitori, uşi pentru interior şi
exterior, mochete, draperii, blaturi,
accesorii.
De 12 ani adăugăm valoare proiectelor
clienţilor noştri. Te invităm să parcurgi
soluţiile propuse de noi şi să descoperi
cum putem contribui la succesul
afacerii tale.
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Lobby

Ai o singură
șansă să faci
o impresie bună...
Zona de lobby deservește un spațiu
multifuncțional - punctul cheie
al circulației și încorporează întreaga
personalitate a hotelului. De aceea,
trebuie amenajată corespunzător,
atât din perspectiva respectării
standardelor şi normativelor în vigoare,
cât şi din punct de vedere estetic.
Recepția poate fi realizată din cele mai
moderne și spectaculoase materiale:
MDF vopsit, PAL, HPL, compozit,
piatră sau alte combinaţii inedite ce
contribuie la conturarea unei identități
deosebite.
Zonele de așteptare vor încorpora
un spațiu intim, marcat de separee
personalizate, menite să asigure un
mediu relaxant și armonios.
Pentru aceste facilităţi putem furniza
soluții de placare, pereți despărţitori
sau amovibili, dar și cele mai
confortabile fotolii și canapele.
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Lobby

Ai o singură șansă să faci o impresie bună...
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Coridoare
şi zone de trecere

Scapă de
monotonia
pereților simpli!
Individualizarea şi compartimentarea
spaţiului din hol, într-un mod unic
şi eficient, este o necesitate pentru
cele mai multe hoteluri.
Soluţia cea mai potrivită pentru
a conferi personalitate pereţilor
o reprezintă utilizarea panourilor
decorative din diverse materiale:

›› MDF cu diferite finisaje:
furnir, melamină, HPL, vopsit mat,
lucios sau semi-lucios
›› PAL melaminat
›› sticlă colorată sau printată
cu diferite modele decorative
›› tapet decorativ
›› materiale speciale
sau rezistente la foc
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Camere de hotel

Transformă
orice vizită într-o
experienţă de neuitat!
Atunci când intră într-o cameră
de hotel, oaspeții vor să se simtă
ca acasă. Fiecare element de
mobilier contribuie la transformarea
spaţiului într-un obiect al fascinatiei
şi admiraţiei, un mic univers în care
oricine se regăseşte şi se simte
confortabil.
Designul creativ al pieselor de mobilier,
realizate în fabrica proprie, include
atât elemente moderne ce exprimă
entuziasmul pentru tot ce e nou şi
neconvenţional, cât şi forme complexe,
ce evidenţiază experienţa şi măiestria
acumulate de-a lungul timpului.

impresionează prin detaliile impecabile
şi designul ultramodern.
Uşurinţa în întreţinere, durabilitatea
şi proprietăţile speciale precum
rezistenţa la foc recomandă mobilierul
nostru pentru proiectele hoteliere.
Alături de mobilă, putem oferi servicii
complete de amenajare: de la saltele,
draperii, mochete, până la elementele
de decor, toate vor fi atent alese pentru
a complimenta întreaga amenajare.

Echipa noastră dedicată poate asigura
consultanța specializată pentru
alegerea pieselor de mobilier potrivite.
Realizate din materiale de calitate:
MDF vopsit mat sau lucios, într-o
varietate incredibilă de culori, MDF
furniruit cu diverse decoruri din lemn,
PAL melaminat sau furniruit, acestea
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Camere de hotel

Transformă orice vizită într-o experienţă de neuitat!
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Camere de hotel

Transformă orice vizită într-o experienţă de neuitat!
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Săli de conferinţe
şi spaţii multifuncţionale

Pentru că
64% din totalul
călătoriilor
sunt în interes
de afaceri

Conferinţele, întâlnirile şi evenimentele
au devenit parte integrată din orice
proiect hotelier care se respectă
şi înţelege profitabilitatea acestei
linii de business.
Pentru a transforma spaţiul
într-unul prielnic întâlnirilor de afaceri
şi nu numai, IDEZIO propune mobilier
modern, din materiale durabile,
ce poate fi configurat într-un mod
flexibil, astfel încât să asigure
un confort sporit.
Pentru un plus de eleganţă
şi utilitate, putem produce dulapuri
pentru arhivare, de sine stătătoare
sau încorporate în pereţi.
În plus, putem asigura amenajarea
spaţiilor administrative, de birouri sau
destinate angajaţilor.
Sălile pot fi valorificate şi prin
folosirea pereţilor de compartimentare.
O soluţie des utilizată pentru
configurarea spaţiului este
reprezentată de pereţii amovibili,
ce permit combinarea armonioasă
a diverselor încăperi.
Pereţii despărţitori asigură izolarea
fonică, sunt rezistenţi la foc şi pot
fi prevăzuţi cu uşi pentru a facilita
accesul dintr-o zonă în cealaltă.
Pot fi personalizaţi într-o gamă
diversificată de culori şi finisaje.
De asemenea, se pot asorta
cu placările, pentru un efect
complet uniform.
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Restaurant

bistro sau autoservire

Un ambient plăcut
şi o masă bună
atrag întotdeauna
noi vizitatori
În amenajarea spaţiilor cu deservire
publică, îmbinarea perfectă
dintre funcţionalitate, ergonomie,
accesabilitate şi estetică este regula
ce ne ghidează alegerile de design.

Pentru acestea, recomandăm folosirea
blaturilor din compozit cu proprietăţi
termo-conductoare, material ideal
pentru păstrarea preparatelor în
condiţii optime.

În abordarea acestei zone, propunem
piese intuitive, uşor de utilizat
şi întreţinut, cu o rezistenţă crescută
la uzură, din materiale durabile.

Pentru un efect deosebit, propunem
placările cu inox, o soluţie deosebită
din punct de vedere estetic.
Inoxul, spre deosebire de faianţă,
îşi păstrează aspectul de nou chiar
şi după zeci de ani de folosinţă,
este igienic, bacteriostatic şi uşor
de curăţat.

Soluţiile noastre pentru zona de
restaurant includ mese, scaune,
canapele, dulapuri, garderobe,
cuiere sau orice alte piese
de mobilier auxiliare.
Putem furniza, de asemenea, mobilier
specializat pentru bucătării sau zonele
de autoservire, care să încorporeze
echipamentele horeca profesionale.
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Restaurant

bistro sau autoservire
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Soluţii complete
de amenajare

Sisteme de acces,
compartimentări sanitare
şi placări pentru pereţi
Împreună cu firma parteneră, Vertical Design,
putem amenaja complet orice proiect hotelier.

Vertical Design poate furniza soluţii pentru:
›› Lobby: uşi rotative (manuale sau
automate), uşi glisante automate,
ştergătoare pentru picioare;
›› Coridoare şi zone de trecere: soluţii
complete de placare a pereţilor,
cu materiale comune sau
exclusiviste;
›› Camerele de hotel: uşi din lemn
cu sisteme de acces inteligente,
ce pot fi montate pe orice model;
›› Sălile de conferinţă: pereţi
de compartimentare, ficşi sau
mobili, cu sau fără uşi pietonale;
›› Zona de pregătire a hranei:
uşi frigorifice pivotante sau glisante,
cortine din fâşii PVC transparent
sau uşi batante din
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PVC transparent sau armat;

››

Băile rezervate spaţiilor comune:
compartimentări (cabine) sanitare
din HPL, PAL, sticlă sau materiale
speciale;
›› Spaţiile tehnice: uşi metalice
pivotante sau glisante (cu sau fără
rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate
la fum), cortine rezistente la foc;
›› Exteriorul clădirii şi spaţiile de
parcare: sisteme de împrejmuire,
uşi secţionale, tip rulou sau
basculante (pentru accesul
în parcările subterane), sisteme
de rezervare a locurilor, sisteme
de semaforizare şi dirijare a traficului
auto, bariere de acces.
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Proiecte
de referinţă

Park Inn by
Radisson
Bucharest
Hotel &
Residence
Hotelul Park Inn a venit cu o nouă
provocare pentru echipa IDEZIO:
reamenajarea completă a unui spaţiu
şi transformarea celor 210 camere,
precum şi a spaţiilor comune (lobby,
restaurant, zone de relaxare, holuri
şi coridoare, spaţii tehnice).
Linia de mobilier este perfect modernă
şi complimentează perfect celelalte
accesorii alese cu grijă de echipele
noastre pentru a crea un spaţiu
armonios şi confortabil.
Pe lângă acestea, am oferit soluţii
de placare a pereţilor pentru o notă
distinctă, în special în zona de lobby.
Pentru amenajarea restaurantului, am
ales placările din HPL cu folie metalică
de cupru, ideale datorită întreţinerii
uşoare şi a aspectului premium.
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Proiecte
de referinţă

Hotel
Kronwell
Braşov
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Camerele hotelului Kronwell au fost
mobilate astfel încât să obţinem
un echilibru perfect între confort
și funcționalitate.
Pentru acest proiect, soluţiile noastre
integrate au inclus şi amenajarea
sălilor de conferinţă şi a spaţiilor
comune. În conceperea zonelor de
întâlnire, ne-am oprit la placări fixe
şi pereţi amovibili, ce permit divizarea

temporară a spaţiilor mari în mai multe
încăperi.
Zonele multifuncționale au fost
desăvârșite prin placarea coloanelor
cu piele sintetică de culoare neagră,
ce conferă un plus de stil întregii
amenajări.
În zona de dining au fost amplasate
garderobe rotative din MDF vopsit.
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Proiecte
de referinţă

Hotel
Ramada
Plaza
Bucureşti
Pentru hotelul Ramada,
am transformat zona de lobby şi
restaurant prin placarea unor stâlpi
anoști cu pal, oglindă și sticlă.
Soluţiile versatile de placare uniformă
a peretilor cu sticlă securizată definesc
cu eleganţă şi claritate un spaţiu
destinat relaxării.
Suprafeţele astfel create reflectă
jucăuş lumina dând senzaţia de spaţiu
continuu. Echipamentele horeca
profesionale au fost încorporate într-un
mobilier special conceput pentru zona
de autoservire, într-o combinaţie
de fibră într-o nuanţă puternică.

Hotel
Mercure
Bucureşti
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Cele 114 camere ale hotelului Mercure
au fost amenajate pentru a crea
o atmosferă particulară. Zona de
restaurant, dar si coridoarele au fost
individualizate cu ajutorul placărilor
moderne cu pal. Sălile de conferinţă au
fost personalizate cu mobilier practic,
ce permite o aşezare flexibilă, iar
spaţiile de depozitare au fost integrate
în dulapuri încorporate în pereţi.
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Proiecte
de referinţă

Student Accomodation
Solvay, Bruxelles, Belgia
Amenajarea interioară a unui cămin
studenţesc este o adevărată provocare
de design. Suprafaţa fiecărei camere
a fost foarte bine compartimentată,
iar soluţiile de mobilier propuse sunt
suficient de versatile încât să permită
viitorilor beneficiari să îşi pună propria
amprentă asupra spaţiului. În cadrul
acestui proiect, pe lângă amenajarea
efectivă a camerelor, am realizat şi
mobilierul pentru bucătăriile comune.
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Servicii

Indiferent de tipul
de mobilă ales
›› Echipă dedicată proiectului;
›› Consultanţă, design şi proiectare
gratuite;

chipa
noastră de
profesionişti
îţi asigură şi
serviciile care
aduc un plus
de valoare
investiţiei tale:
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›› Amenajarea unei camere-prototip
(mock-up room);

›› Oferte comerciale personalizate
şi modalităţi de plată avantajoase;

›› Producţie în fabrica proprie dotată
cu utilaje moderne cu performanţe
ridicate şi randament crescut;

›› Standarde de calitate ridicate asigurate
printr-un departament de verificare
a calităţii ce elimină orice defect
înainte de livrare;
›› Livrarea si montajul produselor în orice
destinaţie din ţară sau străinătate;
›› Echipe de montaj proprii,
cu mare experienţă în proiecte
de amenajare similare;
›› Garanţie de 24 de luni pentru
produsele comandate;
›› Know-how (expertiză) pe proiecte
din cele mai diverse.
›› Experienţa, creativitatea
şi profesionalismul arhitecţilor
şi designerilor care fac parte din echipa
IDEZIO ne recomandă ca partener de
încredere în orice proiect de anvergură.
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Fabrica
Toate piesele de mobilier
concepute sub brandul IDEZIO
sunt realizate în fabrica proprie,
o unitate ultramodernă de producţie.
Situată în Parcul Industrial Ploieşti,
fabrica dispune de o suprafaţă
de 2000 mp, echipamente, maşini
şi utilaje de ultimă generaţie,
dar şi softuri specializate de proiectare
ce controlează întreg fluxul - de la linia
de producţie până la vânzare.
Preţul competitiv şi termenele
de livrare flexibile ale produselor
noastre se datorează liniei tehnologice
moderne şi fiabile care ne-a permis
reducerea costurilor de producţie
şi un răspuns mai rapid în condiţiile
unei pieţe dinamice şi exigente.

Proiectele hoteliere trebuie să asigure
îmbinarea perfectă dintre confort,
design și funcționalitate.

Capabilităţile noastre
tehnologice includ:
›› Centre de prelucrare cu comandă
numerică Homag

›› Circulare de tăiere în pachet Holzma
›› Echipamente de căntuire Brandt
›› Linia de vopsire şi lăcuire Cefla
›› Echipament de ambalat.
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Uşor de utilizat şi intuitiv - acestea
sunt obiectivele pentru dezvoltarea
reperelor pe care le propunem pentru
orice tip de amenajare.

Know-how-ul nostru unic în domeniul
conceperii produselor de mobilier,
acumulat în peste 12 ani de experienţă
în branşă, portofoliul extins de clienţi,
soluţiile integrate, fabrica ultramodernă
şi echipa de profesionişti ne
recomandă pentru facilităţile de cazare
ce necesită soluţii personalizate.

