newss.pl

Reynaers - partner architektów

Firma Reynaers Polska została Partnerem Stowarzyszenia Architektów Polskich – SARP. Reynaers od momentu
swojego powstania współpracuje ściśle z architektami. Wspólne projekty z SARP pozwolą szybciej i skuteczniej
dzielić się doświadczeniami i wiedzą, a także częściej wspierać w różnorodnych projektach polskie pracownie
architektoniczne.

SARP to prestiżowa i opiniotwórcza organizacja zrzeszająca architektów. – Bardzo się cieszymy z naszej współpracy –
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mówi Ewa Rafalska z Reynaers Polska. – Tytuł Partnera SARP to potwierdzenie jakości produktów Reynaers oraz
profesjonalizmu naszych pracowników, a przede wszystkim sposób na dodatkowe wzmocnienie współpracy z
architektami. Chcemy być jeszcze bliżej polskich pracowni architektonicznych, stale wymieniać się wiedzą i na bieżąco
informować o innowacyjnych rozwiązaniach.
Reynaers Polska oferuje wysokiej jakości systemy profili aluminiowych do tworzenia okien, drzwi i ścian osłonowych.
Wiele z jej produktów to innowacyjne, unikalne na rynku rozwiązania, kontrolowane na każdym etapie powstawania, a
dzięki standardom współpracy z wykonawcami – również montażu. Firma zawsze jest gotowa stworzyć rozwiązania
„szyte na miarę”. Jest prawdziwym partnerem dla architektów, otwartym na ich potrzeby i wyzwania, związane z
niekiedy bardzo wymagającymi projektami. Ma wieloletnie doświadczenie, między innymi w zakresie realizacji
budynków komercyjnych i użyteczności publicznej. Na liście obiektów referencyjnych znajduje się wiele śmiałych
inwestycji na całym świecie. W Polsce są wśród nich się tak znane, jak np. biurowce West Station I i II w Warszawie
(inwestor i deweloper HB Reavis).
Tak dużym doświadczeniem i wiedzą, którą Reynaers tworzy prowadząc własne badania i opracowując nowe
rozwiązania systemowe, warto się dzielić. Firma wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich na terenie całego
kraju planuje organizować wykłady i szkolenia. Będzie to dodatkowa okazja, żeby regularnie przekazywać
merytoryczną wiedzę na temat różnorodnych wyzwań projektowych i pokazywać, jak odważne wizje dzięki
technologii zamieniają się w dobrą architekturę. Z kolei organizowane wspólnie z SARP konkursy będą wsparciem i
inspiracją dla początkujących architektów i ciekawych projektów.
Dzięki współpracy Reynaers z SARP projektujący obiekty kubaturowe architekci zyskają kolejne źródło informacji o
nowościach firmy i szczególnie ciekawych, innowacyjnych rozwiązaniach.
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