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Nice wspiera włoską
organizację pozarządową
Emergency w Ugandzie

 Tweet  

Włoska firma Nice, międzynarodowy lider sektora Home
Automation, Home Security i Smart Home, zaoferowała
swoją wiedzę i rozwiązania nowemu Centrum Chirurgii
Dziecięcej Emergency w Entebbe w Ugandzie,
zaprojektowanemu przez architekta Renzo Piano.

Najnowsze wieści z branży

Grupa Roca
wzmacnia swoją
pozycję na
światowym rynku
przejmując firmę
Sanit
Grupa Roca, światowy lider w branży
łazienkowej wzmacnia swoją pozycję
poprzez przejęcie...

Termo Organika
wspiera swoich
podopiecznych
Super prezenty na Dzień...

Mostostal Płock
wykona prace na
Instalacji
Visbreakingu w
zakładzie PKN Orlen
w Płocku
15 czerwca 2021 r. Mostostal Płock
podpisał z Naftoremontem-
Naftobudową umowę na wykonanie...

Nice wspiera włoską
organizację
pozarządową
Emergency w
Ugandzie
Nice przekazało 85 silników rurowych
w celu zautomatyzowania rolet
zewnętrznych nowego Centrum...

W mieszkaniówce
pandemii nie widać.
Deweloperzy biją
kolejne rekordy
Ostatni rok wywołał sporo
zamieszania w gospodarce
światowej. Pomimo początkowych
obaw,...

Photon Energy
Group rozpoczyna
proces sprzedaży
istniejących akcji
W środę, 16 czerwca rozpoczęła się
oferta sprzedaży istniejących akcji
Photon Energy...

Klimas Wkręt-met ze
złotymi laurami
Budowlanej Marki
Roku
Niezmiennie od dziesięciu lat,
fachowcy wybierają i polecają markę
Klimas Wkręt-met jako...
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Budowa szpitala jest częścią działań promowanych przez ANME (African Network

of Medical Excellence), Sieci Doskonałości Opieki Zdrowotnej w Afryce, utworzonej przez
Emergency w 2010 roku. ANME łączy 11 afrykańskich krajów w celu wzmocnienia
systemów opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym i regionalnym, oferując bezpłatne
usługi medyczne na najwyższym poziomie, a także szkolenia doskonalące lokalnych
profesjonalistów. Pierwszym zrealizowanym przez Emergency projektem było Centrum
Kardiochirurgii Salam w Chartumie (Sudan), zainaugurowane w 2007 roku. Do tej pory
wykonano w nim ponad 8000 operacji i zrealizowano ponad 70 000 wizyt. Zdrowie jest
podstawowym prawem każdego człowieka, a zwłaszcza dzieci.

Grunt pod budowę szpitala w Entebbe o powierzchni 120 000 m2 w pobliżu Jeziora
Wiktorii zapewnił rząd Ugandy. Budowa rozpoczęła się w 2017 roku i została
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Nice ponownie
mecenasem Akademii
Piłkarskiej Stadionu
Śląskiego

1 października br. Prezes Zarządu Klubu Sportowego Stadion
Śląski Andrzej Miłkowski oraz...

Nice Polska Sp. z o.o.
głównym sponsorem
sędziów PZPN
Polski Związek Piłki Nożnej oraz Nice
Polska Sp. z o.o. mają przyjemność

poinformować o...

Spotkanie Partnerów
Handlowych Nice w
Katowicach
W dniach 28-29 września 2019 roku w
Katowicach odbył się zjazd niemal stu

Partnerów Handlowych...

Siłowniki Robus marki
Nice w nowej odsłonie
Rodzina siłowników do bram przesuwnych
Robus to jedna z najważniejszych grup
produktowych w...

Inne artykuły firmy:

Razem mogą więcej
– Ceramika Paradyż
i Grupa Selena
wprowadzają
bajkowy klimat w
Centrum Zdrowia
Dziecka w
Warszawie
Ceramika Paradyż oraz Grupa Selena
połączyły siły, angażując się w pomoc
małym pacjentom...

Rozbudowa Metra w
Indiach
Budowa metra pod dnem rzeki to
wielkie wyzwanie inżynieryjne,
wymagające zastosowania
najlepszych...

Nagrody
indywidualne
MARKETER XXI
WIEKU i
PROMOTOR XXI
WIEKU przyznane!
Tytuły zostały przyznane na
podstawie badań ankietowych
zrealizowanych w ramach Rankingu...

Wideo

Zobacz powiększony fi lm oraz inne instrukcje

zakończona w roku 2020, z lekkim opóźnieniem spowodowanym przez Covid-19. Szpital
rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku. Projekt Centrum Chirurgii Dziecięcej
został opracowany przez Biuro Techniczne Emergency, pod kierownictwem jednego z
najbardziej znanych architektów na świecie - Renzo Piano i jego pracowni RPBW, we
współpracy ze studiem TAM Associates z Wenecji.

--
REKLAMA:

--

Placówka posiada 72 łóżka, trzy sale operacyjne oraz całe niezbędne do jej
funkcjonowania zaplecze diagnostyczne i pomocnicze: laboratorium, bank krwi, aptekę,
stołówkę i pralnię. Pacjenci z różnych krajów mogą korzystać również z pensjonatu
dysponującego 42 łóżkami dla dzieci i ich rodzin. W kompleksie znajduje się także
infrastruktura dedykowana szkoleniom lokalnego personelu medycznego i
administracyjnego. Ponadto, z myślą 

o zrównoważonym rozwoju i integracji z otoczeniem, dach centrum pokrywa około 2600
paneli fotowoltaicznych, które zaspokajają część jego zapotrzebowania na energię.

„Technologia i innowacje muszą być dostępne dla wszystkich, dlatego entuzjastycznie
przyjęliśmy zaproszenie do udziału w projekcie Emergency” – powiedział Francesco
Villani, Dyrektor Generalny Nice Italia. „Jesteśmy szczególnie dumni, że nowe Centrum
Chirurgii Dziecięcej w Entebbe dołączyło do grona naszych realizacji, a my
przyczyniliśmy się do tak ważnej sprawy”.

Firma Nice przekazała 85 silników do automatyzacji rolet zewnętrznych, które z kolei
zaoferował włoski producent Resstende, wieloletni partner Nice przy realizacji
prestiżowych międzynarodowych projektów. Silniki rurowe dostarczone przez Nice są
częścią linii Nice Era Star. Niezawodne i wszechstronne, idealnie nadają się do
automatyzacji markiz i rolet. Dodatkowo, dzięki zintegrowanej karcie elektronicznej,
kilka silników może być podłączonych i sterowanych równolegle z jednego punktu bez
konieczności instalowania dodatkowych jednostek sterujących.
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Galerie zdjęć:

Filmy:

Biel w łazienkach
wraca do łask

Łazienka na
poddaszu

Dulux Tajemniczy
Ogród

Meble
łazienkowe –
wysokie
wzornictwo i
komfort
użytkowania

Kolory roku 2018
z Benjamin
Moore

Łączenie
dachówki ze
ścianą - Roben

Jak samemu
zrobić
przydomową
elektrownię
wiatrową?

ATLAS -
Przyklejanie i
spoinowanie płyt
kartonowo-
gipsowych

Cuda
architektury,
które zostały
zburzone

Zewnętrzna
ochrona
odgromowa
budynków
mieszkalnych
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Zaufali nam

Materiały do pobrania

Kontakt

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone 
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Działy :

Wiadomości

Nowości produktowe

Poradniki

Czytelnia

Grupy tematyczne

Galerie

Produkty

Filmy

Firmy

Nasze portale:

www.obud.pl

www.forum.obud.pl

www.chemiabudowlana.info

www.efachowiec.info

www.portal-prasowy.pl

www.opinbud.pl

www.forum.bibliotekarium.pl

Partner: GetHome.pl - ogłoszenia
sprzedaży i wynajmu nieruchomości

Wydawca:

Nevicom 

Waldemar Műlhstein

ul. R. Kaczmarczyka 17

85-796 Bydgoszcz

NIP: 5541751097

REGON: 340781630

www.obud.pl

redakcja@obud.pl
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