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Radisson Blu’da şehir Spa’larında olmayan
jakuzi ve dış mekan Spa’ları mevcut
Spa&Wellness alanında dizayn ve uygulama, sauna ve buhar
sistemleri, lamine parke departmanları olmak üzere üç ana
konuda anahtar teslimi işler yapan Promet, yenilikçi mimari çizgisi
ile yaklaşık 13 yıldır otellere hizmet veriyor. Radisson Blu Hotel &
Spa Istanbul Tuzla’nın Spa alanlarının konseptini oluşturan firma,
aynı zamanda tesisin ıslak zemin uygulamalarını da yaptı.

P

romet A.Ş olarak 1993’dan beri Spa&Wellness merkezlerine
danışmanlık, planlama ve anahtar
teslim inşaat konularında hizmet veriyoruz. Spa&Wellness dizayn ve uygulaması,
sauna ve buhar sistemleri, lamine parke
departmanları olmak üzere üç ana departmanımızla; mimarlık, mühendislik,
projelendirme, pazarlama, satış, üretim,
uygulama, satış sonrası servis, Spa danışmanlığı ve Spa projeleri için anahtar
teslim taahhüt hizmetleri sunuyoruz.
Finlandiya’daki yapı malzemesi üreticisi
konumunda olan firmaların Türkiye, Rusya ve Türki Cumhuriyetler temsilciliğini
yapıyoruz. Müteahhit firmalarının İstanbul, Helsinki, Moskova ve St. Petersburg
ofislerinde hizmet veriyoruz. İç pazara yönelik çalışmalarımıza ise 1997 yılı
sonunda başlayarak; temsilcilik hizmetlerimizin yanı sıra ithalat, projelendirme,
satış ve taahhüt faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, 2004’den itibaren ürün
portföyümüzü geliştirip, Spa&Wellness
dizayn ve uygulamaları alanında prestijli projelere anahtar teslimi uygulamalar
yapmaya başladık. Uygulamalarda kullanılacak ürünlerin tasarımının yanı
sıra Türk hamamı konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapıyoruz.
Türk hamamının doğru bir şekilde lanse

edilmesi için uluslararası kongre ve aktivitelerde aktif eğitimler veriyoruz. Öte
yandan, yurt dışı projelerinde daha etkin
bir rol almayı ve yenilikçi mimari çizgimiz, tasarım ve uygulamalarımız ile öne
çıkmayı planlıyoruz.

Toplam faaliyet alanının yüzde 70’ini
turizm sektörü oluşturuyor

Toplam faaliyet alanımızın yüzde 70’ini
oluşturan turizm sektörüne yönelik çalışmalarımıza 2000 yılında başladık. Öte
yandan, inşaat, rezidans ve lüks konut
projelerinde, yapı malzemeleri ithalat ve
uygulamaları alanında çalışıyoruz. Özellikle, Spa&Wellness merkezlerindeki ıslak ve
hidrotermal alanların planlanması konularında birçok prestijli projeye imza attık.
Spa&Wellness konusunda danışmanlık,
konsept tasarım, fizibilite çalışması, mimarlık ve mühendislik çözümleri, üretim,
proje yönetimi, proje koordinasyonu, uygulama, inşaat ve satış sonrası destekler
gibi çok geniş çaplı hizmet sunuyoruz.
Raffles, Fairmont, Jumeirah, Kempinski,
Four Seasons, Sheraton, Swissotel, Hilton,
Radisson, Wyndham gibi uluslararası otel
zincirlerinin yanı sıra Anantara, Six Senses, Espa ve Amrita gibi SPA merkezleri ile
MAC, Hillside, Essporto, Sports International gibi fitness kulüplerinin projelerinde
yer aldık. Son olarak Wyndham İstanbul
Kalamış Marina, Wyndham İstanbul Petek
Hotel, Marriott Şişli, Flame Towers Baku,
Jumeirah Bakü projelerini gerçekleştirdik.

SPA alanı farklı bir konsepte sahip

Radisson Blu Hotel & Spa Istanbul
Tuzla projesine kaba inşaat halindeyken
katıldık. Başka projelerde birlikte çalıştığımız projenin otel danışmanı merhum
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Teoman Ermete’nin bilgilendirmesi ile
projeye dahil olduk. Otelin yatırımcısı
Kolin İnşaat’a Spa’nın konsept planlaması ile ilgili çalışma ve danışmanlık yaptık.
Otelin proje mimarı usta mimar Tuncay Çavdar ve merhum Teoman Bey ile
birlikte Spa’nın yerleşim planını ve Spa
konseptini geliştirdik. Bu vesile ile Teoman Bey’i de sevgi ve saygıyla anmak
istiyoruz. Tesisin üç bin metrekarelik
SPA alanının tüm tasarım ve uygulama projelerini gerçekleştirdik. Ayrıca,
tüm ıslak Spa alanlarının uygulamasını
yaptık. Şehir Spa’larında alışkın olmadığımız jakuzi alanları, dış mekan Spa’ları
bu tasarımımız da yer aldı. Buna ek olarak İstanbul’un tarihi hamamları ile aynı
ölçeği paylaşan, tasarımı ve 6 metrelik
özel tavan konstrüksiyonu ile göz dolduran özel bir hamam projesine imza attık.
Ayrıca Spa hizmeti de sunan konaklama
odaları, içlerinde hamam ve sauna olan
çok sayıda farklı özellikte oda bulunuyor.
Resort konseptiyle tasarlanan tesisin
bünyesinde hamam ve saunaları olan
farklı oda tipleri ile konferans salonu ve
misafirlerinin sağlık, güzellik ve dinlenme gereksinimlerini karşılayacak şekilde
tasarlanmış Spa alanı da mevcut.

