Evenimente

Cu Ascomi Trade Company
în vizită la Nobel - Milano

Î

n perioada 16 – 19 noiembrie Ascomi Trade Company SRL a organizat o vizită la partenerul său din
Milano, Nobel srl. Un grup de 5 persoane însoţite
de dl. Victor Cucu, director general al Ascomi Trade
Company, a luat parte la această excursie ce a reuşit să combine elementele tehnice şi comerciale prezentate de gazdele de la Nobel, cu descoperirea valorilor istorice, culturale, arhitecturale şi culinare ale
metropolei italiene. Invitaţii domnului Cucu au fost
reprezentanţii unor parteneri apropiaţi ai Ascomi: dna ing.chim. Luminiţa Cruceanu, manager general al
S.C. Cast S.A; dl. ing. Dumitru Frîncu, director general al S.C. Termo Confort S.R.L. Braşov, dl. ing. Sorin
Ionescu, DH&HVAC manager la Schmidt-Bretten Technology, dl. ing Liviu Ivan, Product Manager la Buderus România şi subsemnatul.
Compania Nobel, activitatea ei, linia de asamblare şi produsele au fost prezentate invitaţilor de către
dl. Carlo Strino, directorul firmei milaneze.
Nobel este o companie relativ mică în ceea ce priveşte suprafaţa de producţie, dar foarte eficientă şi
cu o experienţă de peste 20 de ani în producţia echipamentelor şi instalaţiilor de tratare a apelor primare, pentru circuite termice şi/sau sanitare, realizând
în prezent o gamă foarte variată de echipamente, de
la filtre până la instalaţii de dozare a diverşilor aditivi, staţii de dedurizare şi demineralizare, instalaţii
de osmoză inversă, de la cele mai mici, de uz casnic,
până la cele mai compexe instalaţii industriale. Firma Nobel este foarte atentă la calitatea elementelor componente ale echipamentelor sale, fapt dovedit
şi de certificările obţinute: UNI EN ISO 9001/2000,
ISCIR, UDT, GOST Rusia, GOST Ucraina. În cazul co-

menzilor speciale, destinate unor aplicaţii specifice
unui anumit caz, Nobel face o evaluare completă a
tuturor detaliilor şi oferă cele mai bune soluţii tehnice, pentru a garanta o durată de viaţă ridicată, eficienţă maximă şi costuri de operare reduse.
De 13 ani, firma italiană Nobel este prezentă pe
piaţa românească prin intermediul Ascomi Trade
Company S.R.L.
Formele abstracte ale prezentărilor tehnice s-au
compensat mult peste aşteptările invitaţilor cu formele arhitecturale ale bazilicii Santa Maria delle
Grazie, care găzduieşte celebra „Cina cea de Taină”
a lui Leonardo da Vinci, şi cu grandoarea Domului din
Milano sau a clădirii Scalei, a statuii lui Leonardo da
Vinci, precum şi cu vizitarea Galeriei Vittorio Emanuele celebră pentru arhitectura sa şi pentru magazinele marilor case de modă şi de bijuterii.
„Cina cea de taină” are dimensiunile de 4,60
x 8,80 m şi a fost pictată de Leonardo da Vinci între 1494 şi 1498 sub patronajul lui Ludovico Sforza.
La numai 20 de ani de la terminarea lucrării, aceasta prezenta deja urme vizibile de deteriorare. Lucrarea a suferit o serie de intervenţii de restaurare, ultima având loc între anii 1978 – 1999 sub conducerea
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lui Pinin Bambilla Barcilon acesta curăţind pictura de
urmele intervenţiilor anterioare readucând la lumină
culorile originale pictate de da Vinci.
Domul, pe de altă parte oferă o imagine deosebită prin arhitectura sa şi prin detaliile faţadelor şi prin
dimensiunile incredibile (108 m înălţime şi 158 m lungime), dar şi prin interiorul maestuos cu picturile, coloanele de marmură şi statuile impresionante.
Ziua de vineri, 18 noiembrie a fost dedicată arterelor comerciale ale metropolei italiene, programul fiind liber pentru invitaţii care s-au delectat făcând cumpărături, căutând produse, comparând preţuri, ziua fiind încheiată cu o cină servită la un restaurant cu specific tradiţional italian împreună cu gazda şi alţi invitaţi ai acesteia.
Nu pot încheia această relatare fără a aminti de
excelenta organizare de care a beneficiat această
acţiune şi de ospitalitatea gazdelor, aducând totodată mulţumiri organizatorilor excursiei, echipa Ascomi
Trade Company.
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