
Arhitectul olandez Joost Ector prezintă proiectul „Office IMd Rotterdam” în aprilie,
la Bucure tiș

În perioada 7-8 aprilie 2014, la Bucure ti va avea loc cea de-a patra edi ieș ț
a  Expoconferin ei  Interna ionale  de  Arhitectură  GIS,  organizată  deț ț
ABplus Events  împreună  cu  Ordinul  Arhitecţilor  din  România,  unde
arhitectul  olandez  Joost  Ector  va  prezenta  proiectul  „Office  IMd
Rotterdam”.
Proiectul „Office IMd Rotterdam” a fost pe lista finali tilor premiilor deș
design interior LEAF 2013.  Biroul, conceput ca sediu pentru compania
de inginerie IMd este o fostă fabrică de o el de 2014 mp ț din Rotterdam.
Designul  interior  al  clădirii  este  unul  special,  care iese foarte  mult  în
eviden ă.ț  Arhitectul  a  amenajat  unele  spa ii  ale  clădirii  cu  locuri  deț
întalnire pentru angaja i decorate cu banci pentru picnic, scaune galbeneț
i covoare imprimate cu iarbă i flori. „ș ș Este un design neobi nuit pentruș

o cladire de birouri, dar care are mari avantaje. Utilizatorii sunt în contact
permanent  atât  cu  cladirea  în  sine,  cât  i  unul  cu  celălalt,  ceea  ce  încurajează  întalnirea  iș ș
implicarea. Oferă, de asemenea, o tensiune spa ială optimă: poduri, pasaje subterane i scări pentruț ș
a experimenta spa iul i oamenii din diferite perspective. Datorită faptului că nu s-a climatizat toatăț ș
cladirea,  ci  doar  pavilioanele,  consumul  de  energie  a  fost,  de  asemenea,  redus  la  minimum.
Proiectul este, astfel, unul extrem de sustenabil, folosindu-se materiale reciclabile, o cladire deja
existentă ca temelie i aducând un impuls pozitiv pentru zona înconjuratoare”, a precizat arhitectulș
pentru site-ul www.ectorhoogstad.com

Joost  Ector  este  Partener  şi  Design
Principal  în  cadrul  biroului
independent  de  arhitectură Ector
Hoogstad  Architects  (EHA),  cu
sediul  în  Rotterdam,  ora ul  cu  celș
mai  mare  port  european i  ș cu  cea
mai  mare  densitate  de  arhitecţi din
Olanda.  Timp  de  opt  ani,  acesta a
făcut parte din conducerea BNA (the
Royal Institute of Dutch Architects),
departamentul din Rotterdam.
Ector Hoogstad Architecten a
câ tigat, de asemenea, ș la categoria 
‘Refurbishment of the Year’ din 
cadrul premiilor LEAF 2013, care au
fost decernate în septembrie 2013,
cu proiectul W-Hal (clădirea 
departamentului de Inginerie
Mecanică) al fostului Colegiul Tehnic din Eindhoven.
La GIS 2014,  alături  de Joost  Ector  participă arhitec i  i  designeri  care  au semnat  interioareleț ș
premiate din ultimul an, câ tigători ai concursurilor interna ionale la sec iunile: birouri, hoteluri,ș ț ț
baruri, restaurante, spa-uri, reziden ial, sport, băi i multe altele. ț ș

Expoconferin a de Arhitectură de Interior, Design, Mobilier i Iluminat GIS face parte din seriaț ș
expoconferin elor  interna ionale  de  arhitectură  i  antreprenoriat  organizate  de  ABplus  Events,ț ț ș
alături de INGLASS, LAUD, RIFF i CONTRACTOR.ș

http://www.ectorhoogstad.com/


Data, loca ia: 7-8 aprilie 2014, Bucurestiț
Structura evenimentului: expoconferin ă - sesiuniț
plenare, workshop-uri specializate, expozi ieț
tematică
Organizatori: ABplus Events, Ordinul Arhitec ilorț
din România
Sponsori: ABB, BASF, SKYLUX, VELUX
Partener media principal: Igloo
Partener de comunicare: Zeppelin
Partener Media Online: Spa iul Construitț
Parteneri media: Arhitectura, Arhitext, Arena
Constructiilor, Roarhitect, Inspirationist,
Pardoseli, Spa Magazin, Mansarde i Acoperi uri,ș ș
Revista Constructiilor, E-architect, Archilovers
Website: www.iegis.ro
Contact: gis@abplusevents.com

Arhitecţii membri O.A.R. beneficiază de înscriere
gratuită la eveniment în limita locurilor
disponibile.
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