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Promet’e, Wyndham İstanbul Petek’in
kapılarını referansları açtı
Toplam faaliyet alanının yüzde 70’ini turizm sektörünün oluşturduğu Promet
A.Ş., Spa & Wellness merkezlerindeki ıslak alan ve hidro termal alanlarının
planlaması ve inşaatı konusunda yaklaşık 13 yıldır hizmet veriyor. Firma,
Wyndham İstanbul Petek projesine referansları sayesinde dahil oldu.
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pa-wellnes alanında 1993 yılından
beri faaliyet gösteren firmamız,
özellikle Finlandiya’dan kendi alanlarında lider bir çok yapı malzemesi
üreticisinin Türkiye, Rusya ve Türk Cumhuriyetleri temsilciliğini yapıyor. Proje
bazında Türk müteahhitlerine İstanbul,
Helsinki, Moskova ve St.Petersburg ofislerinden hizmet verdik. Daha sonra
faaliyetlerimizi 1997 yılı sonlarında iç
pazara da yönelttik. Temsilcilik hizmetlerinin yanı sıra sauna ve buhar sistemleri,
lamine parke, ahşap pencere, çelik çatı ve
cephe kaplama sistemlerinin ithalat, projelendirme, satış, taahhüt faaliyetlerine
de başladık. Son olarak 2004 yılı itibariyle
ürün portföyümüze uzun süredir üzerinde
titizlikle çalışıp geliştirdiği Spa&Wellness
dizayn ve uygulamaları konusunu da
ekleyip bu konuda prestijli projelerde anahtar teslimi uygulamalar yapıyoruz.
Ayrıca, Türk hamamı konusunda büyük
araştırma ve geliştirme çalışmalarını da
uyguluyoruz. Aynı zamanda, inşaat sektöründe Avrupa ve Amerika’dan kendi
alanlarında lider bir çok yapı malzemesi
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üreticisi firmanın temsilciliğini yapıyoruz. Toplam faaliyet alanımızın yüzde
70’ini oluşturan turizm sektöründe otellerin Spa&Wellness merkezlerindeki
ıslak alan ve hidro termal alanlarının
planlaması ve inşaatı konusunda yaklaşık 13 yıldır hizmet veriyoruz. Otellerde
spa ve wellness salonları için danışmanlık, konsept tasarım, fizibilite çalışması,
mimarlık ve mühendislik çözümleri, üretim, proje yönetimi, proje koordinasyonu,
uygulama, inşaat ve satış sonrası desteklerimizi sürdürüyoruz.

“Yurt dışındaki projelerde daha
fazla rol almayı hedefliyoruz”

Raffles, Fairmont, Jumerirah, Kempinski, Four Seasons, Sheraton, Swissotel,
Hilton, Radisson uluslararası otel zincirleri
gibi gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yüzlerce prestijli turizm projesini tamamladık.
Yurt dışındaki projelerde daha fazla rol
almayı hedefliyoruz. Wyndham İstanbul
Petek otelinin yatırımcısı Kılıçbey Turizm
ve Petek Grubu refanslarımızın etkisiyle
bizi tercih etti. Bu projede, Spa, danışman-
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lığını ve 700 m2’lik Spa alanı, 560 m2’lik
havuz ve 900 m2’lik fitness alanından
oluşan spa bölümünün proje yönetimini de üstlendik. Otelde, Spa alanında bay
ve bayan bölümlerini ayrı ayrı tasarladık.
Soyunma odası ve havuz duşlarına ilave olarak iki macera duşu ve iki şok kova
duş bulunuyor. Buna ilaveten, bünyesinde
kendi özel duşlarını da barındıran 15’er
m2’lik dört adet de masaj ve bakım odası
mevcut. Gün ışığı kullanımını ön planda
tutarak tasarlanan havuz alanı, 150 m2’lik
bir havuz ve 10 m2’lik bir jakuziden oluşuyor. Spa kompleksinin üst katında ise iki
gym stüdyosu, bir spinning stüdyo ve iki
grup dersleri stüdyosundan oluşan fitness
alanı yer alıyor. İç mimarisine modern bir
tarzın hakim olduğu otelde genellikle otelin ismine referans olan petek deseni
ve Wyndham mavisi kullandık. Wyndham
İstanbul Petek otelinde planlama ve tasarım aşamasına yatırımcı ve projeye dahil
olan mekanik, elektrik, statik, mimari, inşaat yapım ekibi gibi gruplar ile birlikte
bir çok toplantı yaptık. Keyifli bir çalışma
ambiyansının etkisiyle yaratıcı fikirlerden
oluşan muhteşem bir konsept ortaya çıktı.

