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AER CONDIŢIONAT CU ASPECT 
DEOSEBIT ŞI STIL DEGAJAT

SUS: DAIKIN EMURA CU FINISAJ ALUMINIU SABLAT,  
STÂNGA: DAIKIN EMURA CU FINISAJ ALB-CRISTAL MAT
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Unitatea de aer condiţionat de perete Daikin Emura reprezintă un amestec remarcabil de 
design emblematic şi excelenţă inginerească. Profilul său ultrasubţire şi finisajul elegant în alb cristal 
mat sau aluminiu sablat va completa orice interior stilat. Iar aspectul elegant cu siguranţă nu-i va 
compromite performanţa. Creat în Europa pentru climatul european, puteţi avea încredere că Daikin 
Emura va crea o zonă de confort optim pe tot parcursul anului.



DESIGNUL EUROPEAN VINE LA DAIKIN

Daikin Emura este concepută pentru a fi 
montată la înălţime mare pe perete, 
pentru o distribuţie optimă a aerului şi o 
funcţionare silenţioasă. În plus, operarea 
sa este la fel de facila ca și montajul sau 
întreţinerea. La fel de importantă, clasa 
de eficienţă energetică „A” o face 
atrăgătoare atât pentru cei preocupaţi 
de costuri,  cât şi pentru cei preocupaţi 
de stil .  Daikin Emura reprezintă un 
mariaj perfect între stil şi substanţă, 
formă şi funcţie, încălzire inteligentă şi 
răcire eficientă.

Daikin Emura este un sistem split de 
aer condiţionat, alcătuit dintr-o unitate 
interioară şi una exterioară. Unitatea 
exterioară poate fi instalată pe acoperiş, 
pe terasă sau pe un perete exterior şi 

poate fi conectată la o unitate interioară  
sau la o aplicaţie multisplit cu maxim 
nouă unităţi interioare.

CĂLĂTORIA

Tradiţional, Daikin şi-a proiectat 
întotdeauna produsele în Japonia şi a 
făcut apoi mici adaptări pentru pieţele 
europene şi de peste ocean. Totuşi,  în 
urmă cu doi ani vânzările de sisteme 
split de aer condiţionat din Europa au 
atins un nivel care a justificat un nou 
concept european.

Aceasta este prima dată când o 
unitate de aer condiţionat a fost 
concepută în Europa pentru piaţa 
europeană, folosind standarde tehnice 
şi de design europene. 

Manabu Katou, absolvent de inginerie şi 
design industrial al Universităţii Chiba şi 
manager de proiect pentru Daikin Ltd, 
explică viziunea: „Eram în căutarea unui stil 
care să ne diferenţieze de concurenţă şi să 
ne facă uşor de recunoscut. În acelaşi timp, 
am dorit ca designul să spună ceva despre 
noi ca şi companie. Fiabilitatea şi 
simplitatea sunt valori pe care Daikin le 
promovează şi am dorit ca aceste valori 
centrale să poată fi recunoscute în designul 
pe care-l alegem.  
Proiectul depus de agenţia de design 
Design 3 a îndeplinit cel mai bine criteriul 
şi a primit aprobarea noastră unanimă.

„Într-o industrie cu volum de masă cum 
este a noastră, este vital să poată f i 
fabricate cantităţi mari fără prea multe 
complicaţii .  Totuşi,  am avut discuţii 
epice între inginerie şi producţie înainte 
de a ajunge la un consens cu privire la 
cea mai bună modalitate de transpunere 
a designului din punct de vedere 
tehnic.”

Daikin Emura este o schimbare radicală 
pentru Daikin şi ar putea însemna 
începutul unei noi serii de produse care vor 
fi proiectate şi fabricate integral în Europa.  
D-l Minaka, preşedintele Daikin Europe, îşi 
exprimă speranţele pentru viitor: „Cu 
Daikin Emura şi designul său european 
distinctiv, Daikin intenţionează să-şi 
consolideze poziţia de lider de piaţă şi 
să-şi îmbunătăţească imaginea ca 
producător de sisteme de încălzire şi 
răcire de calitate premium.”

ECHIPA DE MARKETING STRATEGIC A DAIKIN 
EUROPE
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Daikin Emura este primul proiect de design european al companiei. 
Masatsugu Minaka, preşedintele Daikin Europe, îşi împărtăşeşte gândurile 
legate de potenţialul Daikin de a proiecta şi realiza mai multe produse în 
Europa. 

DE CE NOUL ACCENT PE DESIGNUL EUROPEAN? 

M. MINAKA: „Daikin are reputaţia de creator de produse la calitate de top. 
Am fost întotdeauna primii în termeni de performanţă.  
Însă toate segmentele pieţei sunt importante, inclusiv pieţele de nişă.  
Până la urmă, produsele aspiraţionale ale zilelor noastre ar putea deveni 
uzuale mâine. Spre deosebire de consumatorii asiatici, europenii tind să 
aleagă produse pe bază de calitate şi design, precum şi în funcţie de preţ. 

„Până acum, aparatele noastre de aer condiţionat au fost create în 
Japonia.  
În urmă cu zece ani, cererea pentru aparate de aer condiţionat în 
Europa era de două milioane de unităţi split, comparativ cu şapte 
milioane în Japonia. De atunci, piaţa europeană a ajuns-o din urmă pe 
cea japoneză. Aşadar este un moment potrivit pentru a dezvolta o serie 
de produse căutate, proiectate şi produse în Europa. Iar prin design ne 
referim la designul şi specificaţiile pentru interior, cât şi pentru exterior.” 

CE ÎNSEAMNĂ ACEASTA PENTRU VIITORUL DAIKIN EUROPE?

M. MINAKA: „Acum procesul ingineresc se realizează pe plan intern.  
Designul exterior al noilor unităţi precum Daikin Emura este externalizat 
fiind încredinţat profesioniştilor în design, aici în Europa. Aceasta se 
potriveşte cu direcţia naturală pe care o urmează numeroşi producători 
– fabricarea de produse concepute şi construite pentru pieţele lor 
locale.” 

DE CE CREDEŢI CĂ DAIKIN EMURA ESTE ALEGEREA POTRIVITĂ PENTRU EUROPA?

M. MINAKA: „Cele mai căutate mărci de autoturisme, precum Audi şi 
Mercedes-Benz de exemplu şi-au putut menţine cota de piaţă în Europa, 
ceea ce dovedeşte că motivaţia consumatorilor europeni trece dincolo 
de preţ. Există loc pentru ca mărcile să dezvolte o serie de segmente de 
piaţă, inclusiv segmentul de lux. Acesta este motivul pentru care dorim 
să abordăm şi să extindem această nouă piaţă.” 

EUROPENII  
TIND SĂ-ŞI ALEAGĂ 

PRODUSELE PE 
BAZĂ DE CALITATE 

ŞI DESIGN

VIZIUNEA DIN SPATELE 
DESIGNULUI
D-L MASATSUGU MINAKA, 
PREŞEDINTELE DAIKIN EUROPE N.V.

VEDERE DIN LATERAL 
A DAIKIN EMURA  
ÎN FUNCŢIUNE

MASATSUGU MINAKA,  
PREŞEDINTE AL DAIKIN EUROPE



SIMPLITATEA ŞI FORMELE CURATE, PURE FORMEAZĂ SEMNĂTURA STILULUI DESIGN 
3, AGENŢIA DIN HAMBURG AFLATĂ ÎN SPATELE DAIKIN EMURA.

DESIGN PENTRU O VIAŢĂ

ŢINTIM SIMPLITATEA PREFERĂM O IDEE MARE ÎN LOCUL MAI MULTOR 
IDEI MICI IDEI MICI CARE NU VOR CONTURA POVESTEA. ACEST TIP 
DE ABORDARE, DE A CREA CEVA CARE ARE O FORMĂ FOARTE SIMPLĂ, 
DAR MENŢINE CEL MAI ÎNALT NIVEL DE FUNCŢIONALITATE, ESTE 
APROAPE ÎNTOTDEAUNA CEL MAI GREU DE OBŢINUT.
WOLFGANG WAGNER
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Wolfgang Wagner, director/proprietar, 
crede în calităţile designului clasic 
nemţesc: „Atenţia la detaliu este foarte 
importantă. Tindem către simplitate, către 
o idee mare mai degrabă decât să adunăm 
multe idei mici care nu conturează 
povestea. Acest tip de abordare, de a 
crea ceva care are o formă foarte simplă, 
dar care menţine cel mai înalt nivel de 
funcţionalitate, este aproape întotdeauna 
cel mai greu de obţinut. Însă nu este 
viaţa suficient de complexă? La urma urmei 
dorim să le facem oamenilor viaţa mai 
uşoară.”

Chiar dacă o căutare a simplităţii nu este 
uşoară, cu siguranţă pare a fi o formulă de 
succes pentru Design 3. Agenţia şi-a 
adjudecat un număr impresionant de 85 
premii internaţionale de design în ultimii 
ani, inclusiv un premiu iF gold, premiul red 
dot ‘best of the best’ şi un prestigios 
premiu de design al Germaniei (aur), 
precum şi câteva premii ID (New York) şi 
G-Marks (Tokyo).

Dl Wagner explică procesul: „Atunci 
când abordăm un nou proiect de design, 
discutăm cu clientul şi ne asigurăm 
că avem toate informaţiile tehnice de 
context, apoi primul nostru pas este să 
testăm şi să înţelegem realmente cum 
utilizează şi experimentează oamenii 
produsul. Pentru Daikin Emura am vorbit cu 
oamenii de vânzări şi cu instalatorii, pentru 
a le înţelege perspectiva, apoi am vizitat 
consumatori italieni şi germani acasă 
pentru a-i observa şi a discuta cu ei ca să 
obţinem un feedback real amănunţit.

„Ne-am dat seama rapid că oamenii depind 
absolut de funcţionalitatea unei unităţi de 
aer condiţionat, în special în timpul unei 
veri fierbinţi, însă aproape toţi au 
nemulţumiri legate de aspectul unităţii 
pe perete. În general, feedback-ul a fost că 
unităţile de aer condiţionat sunt urâte şi se 
disting ca un aparat electrocasnic mai 
degrabă decât să se integreze în designul 
interior. 

„Am decis să nu ne uităm la modul în care 
arată actualmente aerele condiţionate, 
filtrele de cafea sau prăjitoarele de pâine. 
Am explorat în schimb universul interior, 
iar aceasta ne-a dat impulsul de a 
dezvolta designul exterior.” 

Rezultatul este că Design 3 a creat o 
unitate de maximă simplitate și discreţie, 
ascunzând fantele şi aerisir ile pentru 
obţine o suprafaţă simplă, cu formă lină.  
Aceasta este ceea ce face Daikin Emura 
atât de specială.  
Conturul f in şi plăcut exprimă rolul 
unităţii: aceea de a face oamenii să se 
simtă bine. În acelaşi timp este silenţioasă 
şi suficient de discretă pentru a nu invada 
niciun mediu. 

Designului telecomenzii i s-a acordat la fel 
de multă atenţie de către Design 3 astfel 
încât aceasta să se potrivească perfect cu 
unitatea. Ideea a fost de a crea ceva atât 
de frumos încât să nu trebuiască ascuns 
privirii .  Ca şi în cazul designului unităţii 
principale, mare parte a funcţionalităţii 
telecomenzii este ascuns întrun înveliș 
suplu, alb pentru a completa aspectul 
Daikin Emura.

D-l Wagner conchide: „Cred că atunci când 
priveşti universul interior, echilibrul dintre 
formă şi funcţie este realmente 
important. Cu toţii ne dorim produse cu 
tehnologie de ultimă oră şi înaltă 
per formanţă, însă avem şi aşteptări mult 
mai mari din punct de vedere a 
designului. Dacă vă uitaţi la televizoare de 
exemplu, majoritatea sunt obiecte mari şi 
negre, cu un aspect destul de 
extraterestru într-un interior cu stil. Acum 
există numeroase modele cu forme mai fine 
şi culori subtile, astfel încât pot deveni 
parte a mediului.  
Piaţa premium se orientează realmente 
după simplitate şi permite indivizilor să-şi 
dezvolte propriile vieţi şi idei.”

WWW.DESIGN3.DE



O ÎNCĂPERE CU VIZIUNE
CU O EXPERIENŢĂ DE 15 ANI ÎN DESIGNUL INTERIOR, 
CHRIS DEZILLE ŞI-A ÎNFIINŢAT PROPRIA FIRMĂ DE CONSULTANŢĂ, 
HONKY DESIGN, ÎN 2001.

WWW.HONKY.CO.UK

Cu sediul în Balham, Londra, Dezille, în 
vârstă de 37 ani, este specializat în 
recondiţionări uimitoare de proprietăţi şi 
şi-a petrecut ultimii doi ani lucrând la 
câteva proiecte majore din zona 
Belgravia – inclusiv apartamentul 
duplex supraetajat premiat, The View.

Situat în Victoria, Londra, apar tamentul 
cu trei dormitoare, cu o suprafaţă de 
1.000 de metrii  pătraţi,  complet 
mobilat, a fost amenajat în detaliu, 
pentru a obţine un interior şic fără efort. 
Fiind locuit anterior, de-a lungul anilor, 
de către Sir Laurence Olivier, Jackie 
Collins şi Peter Sellers, proprietatea este 
bogată în elemente şi istorie din 
perioada anilor 1960.  
Desigur, are şi toate detaliile de finisaj 
necesare în cazul unui astfel de proiect 
de înalt nivel. 

Nişele umbrite şi iluminatul încastrat 
creează un efect plutitor împreună cu 
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pereţii proprietăţii. Forma şi funcţia 
joacă un rol cheie în aspectul şi 
atmosfera proprietăţii .  Finisajele din 
răşină albă şi sticlă subliniază 
caracteristicile cheie ale proprietăţii , 
inclusiv o balustradă din sticlă şi un 
luminator circular în tavan, combinând 
noutatea modernismului cu şarmul 
original al proprietăţii.

Cea mai proeminentă caracteristică a 
apartamentului este grădina de iarnă 
interioară, închisă pe trei păr ţi cu uşi 
glisante din sticlă. „Am dorit ca piesa 
centrală a apartamentului să fie un 
comentariu la lipsa de spaţiu rural din 
centrul Londrei. Dotările din sticlă aduc o 
atmosferă de calm şi serenitate integrată, 
ceea ce este atât de rar întâlnită în oraşele 
aglomerate de astăzi. Folosind materiale 
solide, spaţiul nu face compromisuri la 
utilitate în defavoarea stilului – 
dimpotrivă, le combină într-un mod 
desăvârşit .” Mobila din interior este 
modernă, italienească şi futuristă. Cu o 
atenţie deosebită acordată detaliilor în 
fiecare ungher şi firidă a proiectului, în 
dispunerea designului nu este adus 
nimic din ceea ce cuprinde spaţiul sau 
ideile din spatele său. 

Privind spre viitor, Dezille comenta: 
„Avem în derulare o serie de proiecte 
diferite.  

Ca firmă, ne ocupăm încă de proiecte 
decorative şi care par să atragă mai mult 
interes din partea clienţilor care încep să 
înţeleagă beneficiile colaborării cu un 
designer de interioare, aproape ca primă 
persoană de contact atunci când aceştia 
iau în considerare recondiţionarea sau 
construirea unui proiect. Ca 
profesionişti instruiţi,  suntem expuşi 
constant noilor tehnologii şi produselor 
durabile. Prin rolul nostru de designeri, 

avem o poziţie ideală de a împărtăşi şi 
educa deopotrivă clienţii cu privire la 
„tehnologiile noi şi inteligente”. Plecând 
de la acestea, ne putem asigura că am 
făcut tot ce se poate pentru a asigura 
viitorul clădirii, a reduce impactul asupra 
mediului şi a investi în viitorul lumii.”

FORMA ŞI FUNCŢIA 
JOACĂ UN ROL 
CHEIE ÎN ASPECTUL 
ŞI ATMOSFERA 
PROPRIETĂŢII
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SPAŢIU PENTRU 
A RESPIRA
Tendinţa este evidentă de-a lungul 
istoriei. Elementele care au iniţiat un 
design pur funcţional sunt 
îmbunătăţite gradual pentru a include 
un element estetic, ce ne satisface 
nevoia de eleganţă şi simplitate.

A arăta bine este par te din a te simţi 
bine, astfel că ne înconjurăm cu obiecte 
cu design frumos, printre care se numără 
acum şi obiectele electrocasnice, mobila 
şi o întreagă varietate de obiecte cu rol 
funcţional. 

Confortul şi designul s-au împletit tot 
mai strâns în viaţa noastră de zi cu zi . 
Nici chiar aparatele de climatizare nu 
scapă de nevoii noastre pentru frumos. 

Dintr-o perspectivă funcţională, cerem 
sisteme de răcire şi/sau încălzire care să 
ne asigure temperatura potrivită când şi 
unde dorim acest lucru, precum şi o 
funcţionare silenţioasă şi eficientă. 

Când vine vorba despre formă, 
aşteptările noastre sunt la fel de mari, iar 
Daikin a recunoscut acest lucru de 
timpuriu, aducând în premieră un 
element de stil pe măsura expertizei sale 
în performanţă. 
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CU DESIGNUL SĂU FĂRĂ VÂRSTĂ ŞI ELEGANT, 
DAIKIN EMURA SE INTEGREAZĂ ARMONIOS ÎN 
ORICE INTERIOR

TEHNOLOGIE DE ULTIMĂ ORĂ  
DESIGN SUPLU

Ca majoritatea obiectelor cu design 
ingenios, aparatul de aer condiţionat 
montat pe perete Daikin Emura arată 
înşelător de simplu. Este greu de 
crezut că sub contururile fine ale 
carcasei sale din aluminiu* sablat, această 
unitate interioară inteligentă de aer 
condiţionat găzduieşte atât de multă 
tehnologie avansată. 

Pe lângă funcţiile de răcire, încălzire, 
ventilaţie şi dezumidif icare, Daikin 
Emura combină designul suplu, 
eficienţa energetică extremă şi prietenia 
cu utilizatorul, adăugând o notă de 
raf inament şi sofisticare interiorului 
dvs. 

Daikin nu a lăsat nicio variantă 
necercetată în integrarea întregii sale 
tehnologii de ultimă oră în această 
unitate de aer condiţionat pentru o 
singură cameră.

*Daikin Emura este disponibilă şi pe alb. 

CULORI INTELIGENTE

Fără a trebui să verificaţi telecomanda, 
puteţi identif ica modul de funcţionare 
privind la lumina LED-ului din partea 
inferioară a unităţii.  
Dacă este roşu, unitatea este în modul 
de încălzire, albastru înseamnă răcire, 
verde dezumidificare şi portocaliu 
înseamnă că unitatea este în modul cu 
temporizator. Gândire inteligentă şi un 
aspect inteligent.



TOTUL E ÎN DESIGN

Atuul cel mai evident al Daikin Emura 
este aspectul său. Aspectul său sobru 
dar stilat adaugă o dimensiune 
suplimentară valorilor de marcă 
binecunoscute ale Daikin cu privire la 
confort şi calitate superioare. 

CONFORT PE PARCURSUL ÎNTREGULUI AN 

Din Malmö până în Malaga, Daikin 
Emura oferă confort interior pe parcursul 
întregului an, fie că doriţi să vă răcoriţi în 
lunile fierbinţi de vară sau să vă încălziţi 
pe timpul iernii. 

DESIGN PRIETENOS CU MEDIUL

În modul de încălzire, Daikin Emura 
utilizează o sursă de energie 
regenerabilă – aerul – fiind aşadar mai 
eficient din punct de vedere energetic 
decât încălzirea pe bază de combustibili 
fosili. Prin reducerea emisiilor de CO2, 
pompele de căldură Daikin contribuie 
la conservarea mediului. 

Tehnologia cu inverter variază şi viteza 
compresorului pompei de căldură – 
motorul unităţii – pentru a utiliza numai 
cantitatea de energie necesară pentru a 
încălzi sau răci o încăpere. Astfel, 
pornirile şi opririle inutile şi 
consumatoare de energie sunt evitate. Pe 
lângă oferirea de temperaturi mai stabile, 
această tehnologie poate genera 
economii de energie de până la 30% 
faţă de sistemele fără inver ter, 
reducând cu o treime timpul de pornire 
a unei instalaţii.

Într-o epocă în care energia devine 
insuficientă, consumatorii îşi permit 
acum luxul de a opta pentru sisteme de 
încălzire economicoase şi elegante. 
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NICIODATĂ NU S-A ACORDAT MAI MULTĂ 
ATENŢIE DESIGNULUI ŞI FINISAjULUI UNUI 
APARAT DE AER CONDIŢIONAT

OCHIUL INTELIGENT AJUTĂ LA 
ECONOMISIREA ENERGIEI PREŢIOASE

Funcţionalitatea tehnică înaltă şi 
designul stilat merg mână în mână la 
Daikin Emura. Apăsarea butonului de 
pornire de pe telecomandă determină 
deschiderea panoului şi clapetei frontale, 
dezvăluind una dintre caracteristicile 
de economisire a energiei ale unităţii: 
ochiul inteligent. Acest senzor integrat 
detectează prezenţa persoanelor 
în încăpere şi comută automat pe 
funcţionarea cu economie de energie 
atunci când încăperea nu este ocupată.

O altă caracteristică de economisire 
a energiei este temporizatorul 
programabil. Această caracteristică 
inteligentă ajută Daikin Emura să 
depăşească eticheta A pentru eficienţă 
energetică.

CONFORT OPTIM LA O APĂSARE DE 
BUTON 

Cu telecomanda uşor de folosit, puteţi 
sta relaxat şi adapta temperatura camerei 
din confortul scaunului dvs. Un afişaj 
mare oferă o vedere de ansamblu asupra 
modului de operare a unităţii, iar 
butoanele prietenoase cu utilizatorul vă 
oferă acces facil la inteligenţa integrată 
în Daikin Emura. Doriţi să evitaţi 
direcţionarea jeturilor de aer proaspăt 
purificat sau cald în direcţia oaspeţilor 
dvs.? Apăsaţi butonul ‘comfort airflow’ 
(flux de aer confort). Doriţi să economisiţi 
energie? Folosiţi ochiul inteligent al 
sistemului sau setaţi temporizatorul 
pentru a climatiza în mod optim 
încăperea în orice moment din zi sau din 
noapte. 
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CÂND DOUĂ STELE SE CIOCNESC: 
PHILIPPE STARCK ŞI HENRI SEYDOUX: 
MARIAj PERFECT ÎNTRE DESIGN ŞI 
TEHNOLOGIE.

Lumea designului are o istorie puternică 
de colaborări de succes între producători 
şi nume din domeniul electrocasnicelor. În 
ultimii 40 de ani, o forţă creativă în 
special şi-a câştigat renumele de a 
conferi poezie funcţionalităţii – Philippe 
Starck.

Philippe Starck este un neobosit şi 
rebel cetăţean, care are reputaţia unei 
excelenţe creative şi a unei pasiuni 
pentru împărtăşirea acestei idei cu un 
public cât mai larg cu putinţă, sau 
„designul democratic”.

Având în spate o carieră de peste patru 
decenii, Starck a creat o gamă de 
obiecte neconvenţionale, de la mobilă 
la case comandate prin poştă, 
motociclete şi superiahturi.

Ori de câte ori descoperim un obiect 
creat de Starck, pătrundem într-o lume a 
imaginaţiei din perete-n perete, surprize 
şi fantezii fabuloase, însă scopul 
fiecărei creaţii este de a fi „bună” înainte 
de a fi frumoasă.

Acum, el şi-a unit forţele cu Henri 
Seydoux, CEO al Parrot, unul dintre 
fondatorii companiei de bunuri de lux 
Christian Louboutin, dar şi un pionier al 
imagisticii 3D şi tehnologiei wireless.

Henri Seydoux este un antreprenor 
autodidact, neconvenţional, rebel, 
autodeclarat. Acesta are f ler pentru 
inovaţie, îşi desenează personal toate 
produsele şi supraveghează personal 
sutele de ingineri care lucrează în 
centrul său de cercetare şi dezvoltare.

Împreună, au creat o colaborare între 
cea mai modernă tehnologie şi cel mai 
înalt design – difuzoarele „Zikmu” Parrot 
by Philippe Starck. 

Zikmu reprezintă o combinaţie unică 
de design, acustică şi putere a 
tehnologiei digitale şi wireless. 
Rezultatul acestei viziuni este un obiect 
deopotrivă neobişnuit şi frumos, care 
oferă o calitate excepţională a sunetului. 
Aşa cum comenta Philippe Starck, „Ceea 
ce am creat noi nu este un difuzor, ci aer 
care vibrează.”

WWW.PARROTSHOPPING.COM

ÎMI PLACE SĂ 
DESCHID PORŢI 
CĂTRE MINŢILE 
OAMENILOR
PHILIPPE STARCK

ÎN CĂUTAREA PERFECŢIUNII
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O BIjUTERIE ÎN COROANA 
DESIGNULUI: TENTATIVA LUI 
KEVIN McCLOUD DE A FEMINIZA 
ACCESORIILE PENTRU BAIE.

Kevin McCloud, faimos pentru părerile 
sale critice cu privire la creaţiile altora 
din serialul britanic Grand Designs,  este  
un designer respectat şi recunoscut de 
mobilă şi obiecte de iluminat.

Por tofoliul său în design include 
realizarea obiectelor de iluminat pentru 
unele dintre cele mai elegante clădiri 
din Europa – Catedrala Ely, castelul 
Edinburgh, două palate europene şi 
hotelurile The Savoy şi Dorchester din 
Londra, pentru a numi doar câteva. 

Acum, Kevin McCloud a lansat o colecţie 
de nouă accesorii pentru baie, în 
colaborare cu producătorul britanic 
Samuel Heath.

Această nouă gamă reuneşte fără efor t 
forma, funcţia şi durabilitatea. Create din 
cea mai pură alamă europeană, finisate 
manual şi cromate, precum şi cu 
aplicaţii din perle, create totuşi pentru a 
rezista cerinţelor traiului modern de zi 
cu zi.

Încă de la început McCloud a dorit să 
creeze o gamă care să nu arate ca şi cum 
ar fi asamblată dintr-un set de piese 
tehnice. Nu şi-a dorit o gamă 
„masculină”. În propriile sale cuvinte: 
„Mi-am dorit ca gama să fie ca o bijuterie 
pentru băi, aşa cum candelabrele 

tradiţionale sunt bijuterii pentru 
camerele de zi.”

Abordarea lui McCloud a fost de a crea şi 
detalia piese precum un pandantiv sau 
cercel din argint f inisat. Acesta este 
motivul pentru care a înlocuit 
indicatoarele tradiţionale pentru „cald şi 
rece” cu cercuri mici din material perlat, 
un detaliu desăvârşit, plăcut la atingere.

Aceste piese sunt mai moi şi mai f luide 
deşi sunt extrudate dintr-o singură 
bucată de metal sau modelate dintr-un 
tip ciudat de crom elastic. 

Kevin McCloud comenta, „Am vrut să 
lucrez cu Samuel Heath pentru că am 
simţit că numai ei pot face asta. Numai 
ei au putut produce îmbinări cât firul de 
păr în forme complexe şi finisaje cromate 
ce par a avea adâncimea sticlei.

„Au o unitate internă capabilă de 
design industrial şi creare de prototipuri, 
un grup de oameni cu care a fost o 
deosebită plăcere să lucrez. A fost 
un proces fascinant şi o adevărată 
colaborare, cu desene, schiţe şi imagini 
CAD care au circulat înainte şi înapoi 
între studioul meu şi al lor. În esenţă, 
Samuel Heath înţelege designul.”

WWW.SAMUEL-HEATH.COM

MI-AM DORIT CA 
GAMA SĂ FIE CA O 
BIJUTERIE PENTRU 
BĂI, AŞA CUM 
CANDELABRELE 
TRADIŢIONALE 
SUNT BIJUTERII 
PENTRU CAMERELE 
DE ZI
KEVIN McCLOUD



SCAUNE 
EMBLEMATICE

AUTOAREA CARA GREENBERG A CONSACRAT TERMENUL MODERNISM DE MIJLOC DE SECOL 
PENTRU CARTEA SA INOVATOARE, MODERNISMUL DE MIJLOC DE SECOL: MOBILA ANILOR 
1950 (RANDOM HOUSE, 1983). ACEST STIL ESTE RECUNOSCUT ACUM DE SAVANŢI ŞI MUZEE 
DIN TOATĂ LUMEA CA O MIŞCARE DE DESIGN SEMNIFICATIVĂ, CARACTERIZATĂ PRIN 
SIMPLITATE, DESIGN DEMOCRATIC ŞI FORME NATURALE. FUNCŢIA A FOST LA FEL DE 
IMPORTANTĂ CA ŞI FORMA PENTRU MOBILA MIJLOCULUI DE SECOL, DÂND NAŞTERE UNOR 
MODELE CLASICE CARE AU TRECUT TESTUL TIMPULUI ŞI CARE VOR RĂMÂNE LA MODĂ 
ÎNCĂ MULTE DECENII.

1
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1. CHARLES & RAY EAMES, 
1950: RAR

Fotoliile din plastic au fost 
prezentate pentru prima dată 
de către Charles şi Ray Eames 
ca parte a faimosului concurs 
de artă modernă al Muzeului 
din New York, „Low Cost 
Furniture Design” (Design de 
mobilă la preţuri avantajoase).  
Scaunele lor cu formă 
organică, din plastic 
ranforsat cu f ibră de sticlă au 
fost combinate ulterior cu baze 
diferite, cum ar f i 
balansoarele RAR, şi 
fabricate în milioane de 
exemplare. În cea mai 
recentă versiune, fabricată 
din polipropilenă, fotoliile 
oferă acum un confort şi mai 
mare la şezut.

RAR = bază cu tije de fotoliu tip 
balansoar

www.vitra.com

2. VERNER PANTON, 1968: 
SCAUNUL PANTON 

Ultima versiune a scaunului 
Verner Panton a fost 
autorizată şi produsă în 
colaborare cu renumitul 
designer la sfârşitul anilor 
1990. 

www.vitra.com

3. PHILIPPE STARCK PENTRU 
KARTELL: SCAUNUL 
IMPOSIBIL 

Creat de Philippe Starck 
împreună cu Eugeni Quitlet, 
Scaunul Imposibil are un 
minunat „efect de plutire în 
aer liber”. În timp ce designul 
pentru Scaunul Imposibil a 
fost conceput cu ani în urmă, 
tehnologia necesară pentru 
sudarea a două căuşe 
transparente nu a existat 
până de curând. Kartell a fost 
creată în 1949, realizând 
produse care sunt 
recunoscute imediat în toată 
lumea pentru încântarea pe 
care o creează, 
funcţionalitatea durabilă şi 
calitatea indiscutabilă.

www.arredo.co.uk 

4. ARNE JACOBSEN, 1955: 
SCAUNUL „SERIA 7” 

Clasica „Serie 7” a lui Arne 
Jacobsen este disponibilă 
acum în şapte noi culori de la 
Fritz Hansen.

www.fritzhansen.com

5. ARNE JACOBSEN, 1958: 
SCAUNUL SWAN™ 

În 1958 a fost unul dintre cele 
mai cunoscute creaţii din 
lume; scaunul Swan™ a fost 
creat de către arhitectul 
danez Arne Jacobsen. Pentru 
a onora acest design 
remarcabil,  producătorii 
originali ai scaunului Swan, 
Fritz Hansen, au creat 1.958 
ediţii  l imitate ale Swan. 

www.fritzhansen.com 
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MONOCROMIE
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ÎN LUMEA ARTEI, PICTURA MONOCROMĂ ESTE PRIVITĂ UNEORI CA O EXPLORARE MEDITATIVĂ A UNEI CULORI, 
EXAMINAREA VALORILOR CARE SE SCHIMBĂ LA NIVELUL UNEI SUPRAFEŢE, A TEXTURII ŞI NUANŢELOR, EXPRIMÂND O 
LARGĂ VARIETATE DE EMOŢII, INTENŢII ŞI ÎNŢELESURI. ACUM, LUMEA DESIGNULUI INTERIOR ÎMBRĂŢIŞEAZĂ PALETELE 
CROMATICE SUBTILE CU ALUMINIU SABLAT, OŢEL INOXIDABIL STRĂLUCITOR ŞI ALB PUR.

Filtrul de cafea Melitta® Linea Unica® creat de Design 3



PORSCHE 2 DE LA SIEMENS

Siemens tocmai a introdus un 
set cu aspect futurist alcătuit 
dinȘ ceainic, prăjitor de 
pâine şi filtru de cafea create 
de Porsche.

Setul pentru micul dejun 
Porsche 2 este finisat în 
tonuri de aluminiu sablat şi 
vine cu numeroase inovaţii 
inteligente în plus faţă de 
designul şi funcţiile 
îmbunătăţite la nivel de 
gamă.

Ceainicul poate fi deschis cu 
o singură mână prin 
apăsarea butonului integrat 
din par tea superioară a 
aparatului.  Filtrul de cafea 
asortat are acelaşi dispozitiv 
pe mânerul cănii. 

Noul prăjitor de pâine oferă 

FILTRUL DE CAFEA MELITTA® 
LINEA UNICA® DE LA DESIGN 3 

Filtrul de cafea Melitta® Linea 
Unica® este desenat superb 
de către Design 3. 
Liniile sale clare şi finisajul de 
înaltă calitate din oţel 
inoxidabil sablat şi sticlă se 
potriveşte perfect în orice 
bucătărie modernă.

Un indicator transparent al 
nivelului de umplere face 
uşoară adăugarea cantităţii 
potrivite de apă, iar placa cu 
element de încălzire separat 
păstrează cafeaua caldă, 
conservându-i în acelaşi timp 
aroma. 

Cu materialele şi designul 
său de înaltă calitate, f i ltrul 
de cafea Melit ta® Linea Unica® 
constituie un mod realmente 
elegant de a savura cafeaua.

www.melitta.de
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INCURSIUNE ÎN DESIGNUL 
ARHITECTURAL

Robinetele de bucătărie şi 
baie Trif low de la Zaha Hadid 
prezintă un mariaj de 
creativitate caracteristică 
neînfrânată cu o calitate 
impecabilă, inginerie fără egal şi 
atenţie pentru precizia 
detaliilor. Inspirate de 
mişcarea apei, designurile 
ref lectă circuitul continuu al 
lichidului – jgheabul de 
scurgere al robinetului, 
corpul şi mânerul, într-o 
traiectorie continuă de 
geometrii curbilinii.   

Aşa cum le descrie Zaha 
Hadid: „Punctul nostru de 
pornire a fost o serie de 
studii oficiale legate de 
termenii „f luiditate” şi 
„continuitate”, deoarece am 
dorit să generăm geometriile 
f luide ale apei în mişcare. Prin 
aplicarea de software 3D 
avansat la experimentele 
noastre privind viscozitatea 
lichidelor, am putut explora 
formele complexe şi 
productivitatea lor pentru 
mediile casnice.

„Un beneficiu major al acestui 
design este că poţi crea ceva 
ce nu numai că pare 
continuu, ci se şi integrează 
impecabil cu exigenţele de 
ergonomie ale unui robinet.”

INOVAŢIE = W+W

Creat de Roca împreună cu 
Gabriele şi Oscar Buratti, 

W+W este realmente un 
produs extraordinar, care a 
câştigat recent premiul 
International Design Plus la 
ISH 2009. 

W+W este un lavoar  
totul- într-unul şi vas de WC 
destinat minimizării spaţiului 
şi economisirii apei.  

Această idee inovatoare 
utilizează apa uzată de la 
lavoar pentru a umple bazinul 
WC-ului, reducând astfel 
consumul de apă cu până la 
25% comparativ cu un WC 
standard cu spălare dublă 
6/3 litri. Pentru o igienă 
sigură există un sistem de 
filtrare dublă pentru a elimina 
particulele şi a trata chimic 
apa uzată înainte de a fi 
folosită la spălarea WC-ului, 
ceea ce elimină bacteriile.  

Prin W+W, Roca a creat un 
produs unic, ce combină 
funcţionalitatea, durabilitatea 
şi designul estetic.

un capac antipraf integrat, 
care se deschide prin 
apăsarea uşoară a unui buton 
şi se închide cu o mişcare 
de răsucire pentru a acoperi 
orificiul din partea superioară 
a aparatului. Aceasta previne 
pătrunderea prafului în 
prăjitor. 

Setul pentru micul dejun 
Porsche 2 de la Siemens vine 
cu o garanţie de 2 ani şi face 
o adevărată declaraţie de stil 
în orice bucătărie.

www.siemens-home.co.uk

EVA SOLO 

Designerii Claus Jensen şi 
Henrik Holbæk au creat o 
varietate de produse pentru 
Eva Solo în ultimii şase ani. 
Magneţii pentru cuţite Eva 
Solo sunt integraţi în oţel 
inoxidabil, cu feţe din cauciuc 
antiderapant şi oferă un mod 
simplu, cu design frumos şi 
practic de a păstra cuţitele. 

Coşul pentru pâine Eva Solo 
premiat, creat tot de Holbæk 

şi Jensen, asigură 
microclimatul potrivit pentru 
a păstra pâinea proaspătă. 
Pâinea nu trebuie păstrată 
într-un loc prea umed sau prea 
uscat.

Coşul de pâine, format 
dintr-o cutie metalică cu 
capac plastic arcuit, permite 
eliberarea lentă a umidităţii 
din pâine, păstrându-i coaja 
crocantă şi miezul moale cât 
mai mult timp posibil. 
Coşul de pâine este 
disponibil acum pe negru, gri 
şi perlat. Forma sa ne duce 
cu gândul înapoi la coşurile 
de pâine tradiţionale, 
accentuând în acelaşi timp un 
stil mai contemporan graţie 
combinaţiei dintre oţel şi 
plastic – tot ceea ce trebuie să 
faceţi este să decideţi ce 
culoare se potriveşte mai bine 
bucătăriei dvs.!

www.evasolo.com

TUŞA FINALĂ

Brabantia® a lansat noul 
său serviciu de asortare 
cromatică pentru coşul 
său de bucătărie de 45 litri 
Touch Bin®. Puteţi alege 
acum din peste 200 culori 
internaţionale standard pentru 
a da bucătăriei dvs. finisajul 
perfect.

www.brabantia.com

MOMENTE EUREKA: PUNCTUL ÎN CARE DESIGNUL 
INTELIGENT SE ÎMBINĂ CU BĂILE FRUMOASE



HOTELUL CRAMĂ 
FUNCHAL, PORTUGALIA – MADEIRA
Designul se întâlneşte cu vinul în acest hotel contemporan, 
elegant, situat în inima capitalei pitoreşti Madeira.

Spaţiul generos şi sofisticarea discretă sunt mărcile 
distinctive ale The Vine, care-şi ia numele şi inspiraţia de la 
faimosul vin de Madeira al acestei insule. 

Gri, verde, purpuriu şi maro sunt culorile dominante ale 
hotelului,  reprezentând cele patru anotimpuri diferite şi 
maturarea unui strugure de-a lungul anului.  
Designul interior ref lectă viziunea designerului portughez 
premiat Nini Andrade Silva, arhitectura aparţinându-i lui Ricardo 
Bofill.

DESTINAŢII DE DESIGNER
ÎN ACESTE PAGINI ARUNCĂM O PRIVIRE ASUPRA CELOR MAI FINE DESIGN HOTELS™ – 
SINONIME CU ARHITECTURA ŞI DESIGNUL INTERIOR DISTINCTIVE ÎN ECHILIBRU CU O 
FUNCŢIONALITATE ŞI SERVICII EXCEPŢIONALE 
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HOTELUL SANCTUM SOHO 
LONDRA, REGATUL UNIT
Ca un omagiu adus istoriei cartierului Soho ca centru al activităţii artistice şi vieţii 
boeme, hotelul Sanctum Soho din Londra este o celebrare a strălucirii futuriste care 
integrează f luid arta şi individualitatea în designul său. 

Holul este decorat cu picturi şi obiecte de iluminat retro, iar două şeminee 
elegante asigură o notă de căldură primitoare. Odată ce soarele apune, hotelul se 
transformă într-un punct fierbinte local, cu un bar fremătător numai pentru membri 
şi un cinematograf propriu, exclusivist. Pentru oaspeţii care preferă un refugiu 
relaxant, există de asemenea un bar pe terasă, o grădină secretă şi un jacuzzi. 

Fiecare dintre cele 30 camere ale hotelului, create de Lesley Purcell of Cando, se bazează 
pe unul dintre cele patru modele de atmosferă – Silver Bullet, Espresso Deco, Naked 
Baroque şi Purple Haze.  
Arhitectura este semnată de Smith Caradoc de la Hodgkins.

BAZATE PE UNUL 
DINTRE CELE 
PATRU MODELE 
DE ATMOSFERĂ – 
SILVER BULLET, 
ESPRESSO DECO, 
NAKED BAROQUE ŞI 
PURPLE HAZEL



HOTELUL LA RESERVE RAMATUELLE,  
SPA ŞI VILE, RAMATUELLE, FRANŢA
Este greu să concurezi cu uimitoarea frumuseţe naturală a 
regiunii Provence, în special în Ramatuelle, unde soarele la 
apus sărută dealurile acoperite de pini şi strălucitoarea Mare 
Mediterană. Decât să concureze cu un peisaj atât de uimitor, 
arhitectul Jean-Michel Wilmotte a ales să-l îmbrăţişeze. 

Wilmotte a ales materiale naturale şi o paletă cromatică fină 
în tonuri de ocru, alb şi bej nisipiu. Podelele sale din piatră sunt 
acoperite cu covoare ţesute de la Paola Lenti şi Tai Ping, 
ferestrele sale uriaşe sunt decorate cu draperii din in şi 
bumbac marca Marc Geisen şi Kief fer, iar camerele sunt pline 
cu mobilă contemporană. 

Designerul Remi Tessier a îmbrăţişat o abordare similară în 
cele douăsprezece vile private La Reserve, maximizând 
plăcerile soarelui provensal şi brizele sărate ale mării cu zonele 
deschise spaţioase. 

Împreună, liniile simple şi designurile minimaliste ale vilelor 
lui Tessier şi ale hotelului-centru de relaxare al lui Wilmotte 
creează un spaţiu proaspăt şi relaxant care oglindeşte cu 
graţie mediul său senin.
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GERBERMÜEHLE 
FRANKFURT, GERMANIA
Combinând Frankfur t-ul medieval şi contemporan, 
Gerbermüehle, care în anii 1500 a fost o moară, integrează 
arhitectura comodă cu decorul modern. 

Poziţionat pe malurile maiestuosului f luviu Main, hotelul 
promovează şi contrastul dintre bârnele masculine expuse şi 
mezaninele iluminate în femininul magenta de pe scările rustice 
şi spaţiul superior. 

Camerele şi apartamentele confortabile pentru oaspeţi evocă 
ceea ce e mai bun din ospitalitatea europeană cu mobila 
frumoasă din piele şi podelele cu parchet lucios.  
Un pat mare, inteligent este amplasat rectangular în centrul 
fiecărei camere, încadrat de decorul calm în tonuri autumnale.

WWW.DESIGNHOTELS.COM



MARTIN’S BRUGGE
UN SANCTUAR DE PACE ÎN MIJLOCUL 
AGITAŢIEI ŞI TUMULTULUI ORAŞULUI

În inima oraşului îl găsim pe Martin’s 
Brugge, un hotel care-ţi ia respiraţia 
conceput de Huguette Martin pentru a 
reflecta între pereţi suf letul oraşului. 
Vederea din hotel acoperă Belfry of 
Bruges şi un minunat peisaj de 
acoperişuri cu ţigle, mansarde abrupte şi 
turle, clopotniţe şi turnuri istorice. Aici, 
întreaga atracţie a locaţiei unice a 
Martin’s Brugge devine clară, 
dezvăluind ambianţa oraşului.

Seara, i luminatul conferă o notă 
magică, vrăjită decorului cald şi 
primitor, iar picăturile de lumină 
sculptate în pereţii zonelor de recepţie 
difuzează (prin mici fascicule LED) 
străluciri de lumină caldă, în culoarea 
ambrei. 

În camere, fiecare detaliu primeşte 
atenţia cuvenită, de la veiozele de pe 
noptiere situate la înălţimea potrivită 
pentru a arunca per fect lumina pentru 
citit pe perna dvs., până la aerul 
purificat şi temperatura perfectă 
asigurată de sistemul de aer condiţionat 
de înaltă eficienţă Daikin.

Cu 178 camere, opt săli de conferinţă şi 
parcare subterană privată cu 50 locuri, 
Martin’s Brugge este cel mai mare hotel 
şi centru de conferinţe din Bruges. 
Sălile sale de seminar au un cadru 
structural expus elegant şi pereţi din 
cărămidă vopsiţi în alb, cu multă 

lumină naturală, aer condiţionat şi 
draperii ce blochează lumina 
exterioară. Totul este superb planificat 
ast fel încât tradiţia şi modernismul, un 
climat de stare de bine şi echiparea de 
ultimă generaţie să se combine de aşa 
manieră încât să deservească oaspeţii , 
par tenerii şi prietenii Martin’s Brugge.

Puteţi recunoaşte „blazonul casei” 
oriunde: linii curate, rafinate, armonii 
cromatice, efecte de lumini şi combinaţii 
de materiale îndrăzneţe.  
Ca maestru al trecutului în arta insuf lării 
unei vieţi noi în pietre şi aducerii lor la 
viaţă, Huguette Martin „se bucură să 
bucure” cu cer titudine prin 
împărtăşirea ideilor sale excepţionale 
de design interior.

Oude Burg 5 – B-8000  
Brugge (Belgia)

Tel. +32-(0)50 44 51 11 
Fax +32-(0)50 44 51 00 
brugge@martins-hotels.com

WWW.MARTINSHOTELS.COM
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TENDINŢE ŞI EVOLUŢII ÎN 
DESIGNUL DAIKIN
DESIGNUL REFLECTĂ ÎNTOTDEAUNA SPIRITUL TIMPURILOR, CUM SE SPUNE, IAR ACELAŞI LUCRU ESTE VALABIL ŞI PENTRU APARATELE DE 
AER CONDIŢIONAT. DEŞI A DURAT UN TIMP PÂNĂ CÂND PRODUCĂTORII AU RECUNOSCUT IMPORTANŢA ŞI VALOAREA DESIGNULUI 
ÎN SISTEMELE DE AER CONDIŢIONAT. DAIKIN A ÎNŢELES DE TIMPURIU IMPORTANŢA DESIGNULUI, IAR DE-A LUNGUL DECENIILOR 
A ACORDAT ESTETICII UN ROL TOT MAI IMPORTANT. ÎN CELE CE URMEAZĂ ARUNCĂM O SCURTĂ PRIVIRE ASUPRA DIFERITELOR 
TENDINŢE ŞI EVOLUŢII ÎN DESIGNUL DAIKIN.

1

În 1970, Daikin a lansat în Europa primele 
aparate de aer condiţionat. 
Modelele cu montaj pe podea, tavan şi 
perete au fost instalate în primă fază în 
ţările cu climate calde (Africa, regiunea 
mediteraneeană), în birouri şi în camere 
de hotel. Deşi aveau dimensiuni 
impresionante, primele modele Daikin 
pentru locuinţe – cu utilizare în 
principal doar pentru răcire – erau 
funcţionale şi construite să reziste.

2

Aerul condiţionat și-a câștigat locul în 
locuinţele europene în anii 1980. 
Designul aparatelor de aer condiţionat 
Daikin era mai puţin impozant, însă 
depar te de rafinamentul subtil al zilelor 
noastre. Nu existau încă telecomenzi fără 
fir.

3&4

Anii 1990 au fost martorii introducerii 
modelelor de podea, tip turn, destinate 
în principal utilizării în antecamerele 
mari ale birourilor sau în holurile 
hotelurilor. Aici, Daikin a fost pionier şi a 
dezvoltat un design revoluţionar: un 
aparat de aer condiţionat cu refulare pe 
4 căi, a cărui secţiune superioară 
includea şi un sistem de iluminat. Acest 
design inovator a fost una dintre 
primele încercări ale Daikin de a aduce 
designul în prim-plan, alături de 
funcţionalitate şi calitate. 

5

Începutul noului mileniu este martorul 
unei concentrări sporite pe conservarea 
mediului şi a energiei. Daikin depune 
eforturi pentru a face aparatele de aer 
condiţionat mai atractive şi mai discrete. 
Au fost introduse numeroase 
caracteristici pentru îmbunătăţirea 
confor tului, însă vor mai trece câţiva ani 
până când stilul în sine să devină o temă 
pentru designerii Daikin. 

6

Cele mai recente modele de la Daikin 
– pe lângă oferirea ultimelor noutăţi în 
termeni de confort – se prezintă cu o 
mai mare ușurinţă în exploatare și un 
confort sporit.  
Telecomanda oferă acces facil la 
numeroase funcţii, permiţând un confort 
fără efort. Această generaţie a fost 
martoră şi la o evoluţie semnificativă 
către o soluţie mai holistică, combinând 
excelenţa designului cu expertiza 
tehnologică, pentru a oferi cele mai 
elegante şi eficiente aparate de aer 
condiţionat pe care le vedeţi astăzi.

7

Daikin Emura. Un aspect nou, inspirat în 
lumea climatizării.
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Din primii ani ai fondatorului japonez Akira 
Yamada, Daikin şi-a păstrat o atitudine 
inovatoare şi un spirit de pionierat, în 
dorinţa de a crea produse mai bune şi mai 
eficiente din punct de vedere energetic. 

Daikin a activat în domeniul refrigerării şi 
climatizării încă din anii 1930, când a fost 
pionieră a cercetării  în domeniul agenţilor 
frigorifici pentru frigidere şi, ulterior, pentru 
aparate de aer condiţionat. Aparatele 
de aer condiţionat bazate pe pompe de 

DE LA FONDAREA SA ÎN 1924, PRODUCĂTORUL DE APARATE DE AER 
CONDIŢIONAT ŞI POMPE DE CĂLDURĂ DAIKIN ŞI-A EXTINS CONTINUU 
ORIZONTURILE: GEOGRAFIC, TEHNOLOGIC ŞI CULTURAL. 

căldură au fost introduse la începutul 
anilor 1950. 

Stăpânind tehnologia de a produce intern 
toate componentele mecanice, electronice, 
hidraulice şi chimice, accentul Daikin pe 
calitate şi cercetare-dezvoltare rămâne 
garantat.

TEHNOLOGIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ

Daikin este marca din spatele unui număr 
de invenţii la nivel mondial,  cum ar f i 
VRV® în 1982. Sistemul VRV® de la Daikin 
circulă numai volumul necesar de agent 
frigorific – de unde şi numele de ‘Variable 
Refrigerant Volume’ (volum variabil de 
agent frigorific) – astfel încât camere 
diferite să se poată bucura simultan de 
temperaturi diferite. 

Alte premiere mondiale includ 
Ururu Sarara, primul aparat split de 

aer condiţionat pentru umidificare şi 
dezumidificare fără sursă externă de apă şi 
Daikin Altherma, sistemul revoluţionar de 
încălzire al Daikin, ultraeficient, bazat pe 
pompe de căldură. 

GRIjA PENTRU MEDIU INTEGRATĂ ÎN 
CULTURA COMPANIEI 

Ca şi companie japoneză, grija pentru mediu 
are rădăcini adânci în cultura Daikin.  
În 1998, compania a implementat un sistem 
de management ecologic pentru a-şi 
reduce impactul asupra mediului, 
folosindu-se de standardul recunoscut 
internaţional ISO 14001. În 2002, Daikin a 
introdus un simbol ecologic alături de 
sloganul său „În noi toţi, o inimă verde”. 
Acest simbol ilustrează Pământul ca o 
inimă verde, reamintind tuturor celor 
care lucrează la Daikin – la toate nivelurile 
companiei – că acesta este crezul lor

UNIVERSUL EXCELENŢEI 
DAIKIN



FORMĂ ŞI 
FUNCŢIE

Echilibrul dintre formă şi funcție a fascinat lumea designului de mai bine de un secol.  
Acolo unde funcționalitatea dicta anumite elemente ale designului produsului, tehnologia digitală a 
eliberat designerii moderni. Aceştia pot îngloba acum atât de multe funcții în spații atât de mici încât 
aspectul produselor digitale nu mai trebuie să sufere nicio relaționare cu scopul în care au fost create. 

Să luăm iPod shuffle spre exemplu. Nu ai niciun indiciu că această casetă mică, însă cu o formă perfectă 
stochează şi redă sute de melodii. În secolul 21, produsele complexe, de înaltă performanță pot părea simple 
şi pure.

Această căutare a unui design simplu şi pur, precum şi echilibrul dintre formă şi funcție este o temă 
recurentă în noua noastră revistă. Inspirați de povestea concepției a Daikin Emura, în paginile următoare 
explorăm mințile unora dintre cei mai respectați designeri din Europa, admirăm o selecție a celor mai 
emblematice scaune ale tuturor timpurilor şi vă încântăm cu câteva dintre boutique hotelurile noastre 
favorite cu un design deosebit. 

Sperăm că, pe măsură ce citiți, veți putea pătrunde mai bine filozofia Daikin, cele mai recente inovații ale 
noastre şi că vă vom face cunoştință cu o lume în care forma şi funcția se echilibrează impecabil.

REDEFINITE

(obligația de a acționa întotdeauna 
având în minte viitorul planetei). 

Introducerea sistemelor de încălzire pe 
bază de pompe de căldură pentru 
locuințe a însemnat începutul unei noi 
ere de performanță ecologică: prin 
extragerea energiei din aerul ambiant, 
este acum posibilă reducerea costurilor 
cu energia – şi a emisiilor de CO2 – cu 
30% până la 50% comparativ cu 
arzătoarele pe gaz sau combustibil.

PREMII
De-a lungul istoriei sale, numeroasele 
premiere mondiale şi inovații tehnologice 
ale Daikin au fost recompensate pentru 
caracteristicile lor tehnologice şi ecologice. 
Cele mai recente distincții includ:

VRV® II – Tehnologia supremă a Daikin în 
confortul climatizării şi eficiență energetică 
pentru birouri mici şi mari, hoteluri şi alte 
facilități comerciale

Green Apple Environmental Award 
(Regatul Unit, 2006)

URURU SARARA – Aparat split de aer 
condiționat de uz rezidențial,  pentru 
umidif icare, dezumidificare, ventilație, 
încălzire şi răcire

Home Appliance Environmental Prize 
(Japonia, 2006) 
Eneo d’Or (Franța, 2006) 
Eco Hitech Award (Italia, 2007) 

UX – Aparat de aer condiționat pentru 
uz rezidențial, cu pompă de căldură, 
pentru încălzire, răcire şi ventilație

HVAC&R Technical Innovation Awards 
(Italia, 2007) 
Nan Arquitectura y Construcción Awards 
(Spania, 2007) 
Good Design Award (2004)

DAIKIN ALTHERMA – Pompă de căldură 
apă/aer de uz rezidențial, pentru 
încălzire, răcire şi ventilare

Golden Installer Award (Polonia, 2007)

DAIKIN AIR CONDITIONING UK – 
Schemă voluntară de preluare la finalul 
duratei de viață

Green Apple Environmental Award 
(Regatul Unit, 2007)

CONVENI-PACK – Soluție totală de 
încălzire, răcire şi refrigerare pentru 
magazine de cartier

Produsul ecologic al anului - Cooling 
Industry Awards (Regatul Unit, 2007)

Pentru informații suplimentare legate 
de sediul Daikin şi companiile sale 
afiliate vizitați www.daikin.eu  

DAIKIN ŞI-A PĂSTRAT O 
MENTALITATE INOVATOARE ŞI 
UN SPIRIT DE PIONIERAT




