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a sosit 
momentul 
așteptat

În sfârşit, este vremea ca domeniul wellness/Spa/balnear 
din România să aibă o revistă a lui. Investiţiile din anii trecuţi, 
timide la început, au devenit tot mai consistente şi mai bine 
structurate, astfel că în prezent putem vorbi de un trend şi de o 
apetenţă ascendentă pentru acest tip de produs turistic. După 
ani, chiar decenii de anomie şi experimente mai mult sau mai 
puţin reuşite, turismul românesc a descoperit instinctiv o nişă 
care credem că va trece cu succes în prim-planul industriei 
ospitalităţii autohtone (şi poate europene în viitor, sperăm 
noi). Trendul a apărut din mai multe motive - în primul rând 
din nevoia hotelierilor de a ieşi din criza gradului de ocupare, 
atât pentru turismul de business, cât şi pentru cel de leisure, 
din dorinţa acestora de a se identifica în piaţă adăugând noi 
funcţionalităţi proprietăţilor. În al doilea rând, s-a făcut simţită 
şi la noi creşterea preocupărilor pentru sănătate şi relaxare 
ale anumitor categorii socio-profesionale şi de vârstă, având 
la dispoziţie un patrimoniu cu care România se poate mândri: 
resurse naturale (ape minerale şi sărate, nămoluri etc.), bază 
materială construită – staţiuni, locaţii existente care, cu ceva 
efort, pot deveni profitabile. 

Ca echipă redacţională, vă spunem de la început ce vom susţine: 
unităţile Spa/wellness şi balneare realizate, amenajate şi operate 
cu responsabilitate, la standarde cât mai ridicate, materialele şi 
soluţiile de execuţie cu o calitate indiscutabilă, profesionalismul 
în tot ceea ce înseamnă un concept de nivel european. Vom 
milita (scuzaţi stereotipul) pentru modernizarea staţiunilor 
balneare româneşti cu tradiţie, dar şi pentru ridicarea altora 
noi, cu potenţial. 

Trebuie să mai spunem că revista aceasta a apărut datorită 
sprijinului direct şi încurajărilor venite din piaţă: consultanţi, 
producători, furnizori şi integratori de soluţii, unităţi de cazare 
cu o componentă importantă wellnes/ balnear şi, nu în ultimul 
rând, asociaţii profesionale şi patronale. Ţinem să mulţumim 
Organizaţiei Patronale a Turismului Balnear din România 
(OPTBR) şi Asociaţiei Patronale pentru Piscine şi Wellness 
(APPW), a căror experienţă ne-a fost şi ne va fi de ajutor. Avem 
încrederea că, ţinând în mână această revistă, veţi înţelege 
importanţa drumului deschis de vizionari şi povestit de noi.

Lucian Nicolescu
Redactor-şef
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Orice investitor în Spa trebuie să fie 
conștient de importanța eficienței 
business-ului pe care îl inițiază. Prea 
mulți pleacă la drum în acest dome-
niu în necunoștință de cauză, deseori 
dintr-un impuls emoțional (pentru 
că s-au simțit bine într-o locație din 
străinătate sau au fost impresionați de 
un anumit design). Reveniți în Româ-
nia, vor să facă ceva similar, neștiind 

ce presupune în detaliu acest lucru, 
ce buget implică și, mai ales, dacă au 
pentru cine să facă acea investiție, 
dacă au clienții care să le dezvolte 
afacerea în acel loc. Când potențialul 
financiar există, într-adevăr, se poate 
face ceva deosebit, ca dotare și de-
sign, ceea ce nu înseamnă că Spa-ul 
va fi și operațional sau va funcționa la 
potențialul optim.

Lăcrămioara Moroianu
Consultant SPA

Consultanță

Investiția într-un SPA, 
fără „fițe“ și decizii emoționale (1)
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Când este vorba despre investiții în care latura emo-
țională contează excesiv în luarea deciziilor, apare în 
consecință și o implicare pe măsură a investitorului (asupra 
fluxurilor, dotărilor sau designului), într-un domeniu foar-
te specializat, pe care nu îl stăpânește. Se pleacă la drum 
deseori fără un business plan și fără un concept clar, în 
condițiile în care conceptul se află într-o legătură strânsă cu 
locația; un tip de Spa foarte bun într-un anumit loc nu va da 
randament oriunde – este suficient să ne gândim la litoralul 
românesc, unde fiecare stațiune are un anumit profil, cu un 
anumit tip de turist. Diferențele sunt cu atât mai mari între 
munte și mare, sau între acestea două și un Spa de oraș. 

Perspectiva investitorului
În Occident, Spa-ul nu mai este perceput ca „fiță“ sau 

eveniment special, a devenit o necesitate, o contrabalan-
sare a vieții stresante din orașe. În România, încă este un 
serviciu mai puțin accesibil oricărei persoane, cu orice fel 
de venit, dar tendința este ca tot mai mulți oameni să îl 
includă în stilul propriu de viață.

Întrucât multe Spa-uri se dezvoltă în hoteluri, trebuie 
văzut clar ce se potrivește conceptului, profilului acelui 
hotel (în funcție, desigur, și de buget). Este importantă și 
capacitatea: dacă hotelul are 50 de camere și este puțin 
probabil să vină clienți din afara lui, nu se simte nevo-
ia unei piscine foarte mari, a unui thermarium sau altor 
facilități care se vor dovedi inutile; atunci este suficientă 
partea de wellness cu o zonă de hidromasaj, o saună sau 
două, respectiv maximum 4 cabinete de terapii, cu ma-
saje, împachetări, peeling, în general proceduri de răsfăț. 
În luarea deciziilor, mai contează dacă este un hotel de 
leisure sau business, dacă se deschide către exterior, cu 
abonamente, sau nu. 

Dacă vorbim de un hotel la mare sau la munte, pro-
blema este cum să prelungim sezonul: la mare, gradul de 
ocupare este maxim vara, iar la munte – iarna. În restul 
anului, cu un Spa bine pus la punct și servicii suplimen-
tare, se poate rezolva parțial problema eficienței hotelu-
lui. Dar investiția trebuie făcută cu grijă și dimensionată la 
potențialul locației. Ar fi deci normal ca investitorii în Spa 
să țină cont de aceste aspecte, pentru a parcurge etapele 
firești ale exploatării unui centru de profit – astfel, se evită 
situațiile (nu puține) în care se trezesc cu o proprietate 
energofagă, lipsită de eficiență. Când Spa-urile sunt apre-
ciate de proprietari pentru rolul lor „decorativ“, eventual 
pentru faptul că impresionează prietenii sau partenerii 
de afaceri, aceștia țin să le păstreze neschimbate – la pre-
siunea acestora, lucrătorii (și clienții chiar) sunt preocupați 
mai mult să nu strice finisajele sau să nu facă mizerie...
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SPA 

Perspectiva arhitectului și constructorului
Realitatea este că, în România, nu prea există arhitecți 

specializați în Spa și puțini sunt deschiși să învețe acest 
domeniu nou. După ce au proiectat în ultimele decenii 
multe bănci și locuințe, astăzi primesc comenzi pentru 
cluburi și centre Spa, la care se angajează neștiind care 
sunt conceptele și funcționalitățile. De foarte multe ori 
au o viziune simplistă, generală, neaplicată, iar rezultatele 
sunt niște spații sau funcționalități care nu pot fi folosite în 
conformitate cu exigențele unui Spa modern. Este firesc 
de fapt, deoarece nu cunosc activitatea concretă, dar în 
același timp acceptă cu greu competențele unui consul-
tant, care să le explice ce se petrece acolo. Același lucru 
este valabil pentru un hotel, restaurant, spital sau orice 
spațiu cu activitate specializată. În oricare dintre cazuri 
este nevoie de cineva care să fie atent la detaliile legate 
de funcțiuni (inclusiv pe unde se scoate gunoiul sau len-
jeria murdară, aspecte pe care unii arhitecți le consideră 
marginale, dar care pentru un operator sunt vitale). Nu 
se poate ca personalul să folosească același lift cu clienții!

Sunt deci câteva lucruri foarte importante pentru un 
Spa: fluxurile, instalațiile (sanitare, ventilație, climatizare) și 
culorile. Aerul este energie vie, iar sistemele de ventilație 
trebuie gândite cu maximă atenție. Am întâlnit situații când 
aerul condiționat ajungea direct deasupra angajaților de 
la recepție sau, în cabinete, deasupra meselor de masaj... 
Instalațiile sanitare trebuie bine calibrate, cu rigole care 
să preia cantitățile mari de apă, dar care să fie ușor su-
pradimensionate, date fiind terapiile cu ulei și scrub-uri, 
sau reziduurile (păr, celule moarte din piele etc.), care pot 
colmata rețeaua de evacuare . După ce instalatorul pleacă, 
operatorul trebuie să gestioneze acel Spa fără probleme, 
pentru că este sub directa observație a unui client exigent.

Lumina artificială este de asemenea importantă – o 
lumină caldă, care să nu distorsioneze designul, culori-
le amenajărilor și, mai ales, culoarea pielii. Clientul care 
iese dintr-o cabină și se uită în oglindă în lumină rece „de 
spital“ va gândi că a pățit ceva, eventual că tratamentul 
este de vină. O lumină rece va da o atmosferă rece, iar 
combinațiile de lumină caldă și rece sunt de asemenea 
nedorite. Mai contează perspectiva asupra împrejurimi-
lor, de aceea ferestrele și deschiderile vizuale către exteri-
or trebuie să existe, altfel apare senzația de claustrofobie. 
Într-un Spa, clientul trebuie să aibă senzația că miroase 
pădurea pe care o vede în depărtare; se lucrează cum-
va extrasenzorial, cu un schimb energetic între terapeut 
și consumator. Pentru terapeuți, pentru cei care lucrea-
ză acolo, și în definitiv pentru client, anumite elemente 
sunt capitale pentru ca procedurile să aibă efect. Nu de-
geaba vorbim de „clienți interni“, respectiv colaboratorii 
(terapeuții), și „clienții externi“ – consumatorii de Spa.

Este necesar ca arhitectul să fie atent la sugestiile con-
sultantului și în ceea ce privește designul, culorile, chiar 
dacă se modifică viziunea inițială propusă de arhitect. 
Consultantul vrea anumite culori pe baza unor argumen-
te solide, a unei experiențe în operațional. De pildă, op-
tează pentru culori de pământ care dau căldură și nu pas-
teluri sau culori vii, care nu relaxează și distrag atenția. Aici 
contează și componenta culturală – în India, de exemplu, 
culorile vii sunt percepute altfel, pentru că și reperele 
sunt diferite. În Maroc, spiritualul este reflectat de acele 
combinații de albastru și verde. În Germania și Austria, 
Spa-urile sunt caracterizate de culori reci, lucru diferit de 
Italia, unde se pune preț pe armonie. În Thailanda, unde a 
apărut așa-numitul „lanna style“, este preferat lemnul apa-
rent, apa curgătoare, vegetația, materialele fluide, culorile 
calde. În arhitectura și designul unui Spa se reflectă o cul-
tură, un mod de a trăi. 
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Perspectiva consumatorului
În Occidentul dezvoltat, tot mai mulți oameni își per-

mit să apeleze la servicii Spa pentru că au un sistem de 
asigurări optimizat, gândit pentru atunci când vor ajun-
ge la vârsta a treia și vor avea nevoie (Franța, Germania, 
Olanda, Țările Scandinave au perioade de climă rece, 
umedă, care provoacă afecțiuni precum artroze, artrite, 
probleme inflamatorii, respiratorii, reumatism). Majori-
tatea vârstnicilor din aceste țări fac cure de întreținere 
de regulă la începutul primăverii și la sfârșitul toamnei, 
pentru că îi ajută să treacă prin cele două perioade cu 
extreme climatice ale anului. Procedurile sunt adoptate 
de oameni tot mai tineri, care le descoperă avantajele. 
Să nu ne imaginăm că pe ei îi preocupă împachetările 
cu ciocolată sau tratamentele cu caviar, așa cum a intrat 
Spa-ul în România! Acolo este vorba de o înțelegere 
practică a fenomenului și de grija pentru sănătate, ceea 
ce nu se poate spune despre noi. Este adevărat, am avut 
o tradiție, dar s-a pierdut după 1989, prioritățile noas-
tre devenind altele, răsfățurile materiale. Inclusiv cei care 
au câștigat bani mulți și-au neglijat sănătatea și acum au 
ajuns într-o perioadă critică. Deși se observă schimbări 
de mentalitate, lucrurile încă nu au evoluat radical. Oa-
menii care vin în hoteluri pentru conferințe sau team 
building-uri ajung încă mult mai repede la un party de-
cât la Spa (deseori și din vina organizatorilor). Cei cu o 
educație diferită, de pildă participanții la evenimente-

le companiilor farmaceutice, includ însă Spa-ul în pro-
gram. Nu în ultimul rând, poate fi vorba de o problemă 
culturală, deși este dovedit că atingerea umană are un 
efect extraordinar la nivel psihologic și emoțional. Unii 
nu suportă să fie atinși, au probleme emoționale, chiar 
traume. Alții, au prejudecăți legate de ideea de masaj, 
pervertită de un alt gen de industrie... 

Consumatorul român care intră în Spa se așteaptă la 
opulență, la un mare „Wow!“, cu privire la design, atmo-
sferă, diversitate a serviciilor (ca și alți est-europeni, de 
altfel). Consumatorul dintr-o țară dezvoltată, cu tradiție 
în Spa, este interesat mai puțin de design și mai mult de 
calitatea serviciilor. Într-adevăr, românii au călătorit și ex-
perimentat  în străinătate, dar nu se poate spune că au 
ajuns la o înțelegere a fenomenului, că reușesc să facă 
diferența între diversele tipuri de abordări. La cererea 
clienților, în Spa există deosebiri majore între Europa, 
Orientul Îndepărtat sau America. La asiatici se mizează 
pe schimbul energetic și ingredientele naturale (masaj 
reiki, chakra stone etc.), reechilibrarea balansului ener-
getic și o dietă specială. Europenii sunt mai direcți și, 
influențați de medicina alopată, merg pe recuperare me-
dicală, mai puțin pe căldura umană. America merge mai 
mult pe wellness (uneori de influență asiatică), chirurgie, 
tratamente de estetică și chirurgie de înfrumusețare, pe 
îmbinarea acestora. (Va urma)
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Concepte integrate

SPA & Wellness Global Concept by 

După 18 ani de activitate în piaţa românească, 
echipa Ecovital Spa Management se poate mândri 
cu o bogată experienţă în domeniul proiectării, 
realizării şi asistenţei în operare a centrelor Spa & 
Wellness, devenind unul dintre numele consacrate 
ale domeniului. Alături de parteneri exclusivi precum 
Thermarium Austria şi Thalgo Spa Management, 
companii de top la nivel mondial, Ecovital Spa 
Management a putut aborda lucrări cu un înalt  grad 
de complexitate, pentru locaţii exclusiviste, dar a 
oferit şi soluţii adaptate unor bugete optimizate.

Pentru a veni în întâmpinarea investitorilor din industria 
ospitalităţii şi a centrelor Spa & Wellness & Balneo, Ecovital 
Spa Management şi-a diversificat gama de produse şi 
servicii, oferind în acest moment echipamente şi produse 
specifice de top, de la cei mai importanţi producători 
europeni. De asemenea, prin crearea în anul 2012 a 
propriului birou de arhitectură specializat în proiecte 
pentru centre SPA, a adăugat un plus de valoare serviciilor 
globale oferite, reuşind să capteze interesul investitorilor 
prin creativitate şi funcţionalitate. Nu în ultimul rând, 
colaborarea directă cu producătorii europeni a făcut ca 
oferta financiară pentru investitorii români sau lanţurile 
internaţionale să fie considerată de către aceştia ca fiind 
cea mai corectă, din perspectiva raportului calitate/preţ.

Colaborări în management de Spa:
• elaborarea protocoalelor de tratament
• stabilirea planului de marketing
• organizarea centrului şi elaborarea procedurilor de func-

ţionare
• recrutarea personalului

Management Oferta de consultanţă 
1. Proiectul preliminar:
- poziţionarea conceptului şi crearea unui „corporate identity”
- conceptul tehnic general
- planul de marketing 
- selectarea şi stabilirea sarcinilor
- elaborarea conceptului de amenajare interioară şi design
- studiu cost-eficienţă
2. Faza detaliată a proiectului:
- realizarea proiectului detaliat de design interior
- realizarea planurilor tehnice detaliate
- alegerea echipamentelor tehnice
- elaborarea bugetului operaţional
- consultanţă pentru realizarea proiectului
3. Asistenţă pentru proiectul de amenajare inte-
rioară:
- alegerea materialelor de finisaj
- alegerea mobilierului, accesoriilor şi luminilor

• procesarea datelor în organizaţie
• training de management şi tehnic pentru protocoalele 

de tratament
• controlul calităţii
• asistenţă cu recrutare şi supervizare
• controlul structurii organizaţionale curente
• follow-up calitativ
• optimizarea managementului

Asortiment echipamente specifice SPA & 
Wellness & Balneo & Thalassoterapie:
• Băi de aburi complete cu: aromoterapie, meloterapie, 

iluminare şi cer înstelat (construcţii personalizate din 
compozit poliuretanic sau module standard, confecţio-
nate din EPS sau fibră de sticlă ranforsată)

• Cascade de gheaţă, capacitate de producţie 5-13 kg/oră
• Duşuri emoţionale cu cromoterapie şi/sau aromoterapie
• Căzi de hidroterapie automatizate, cu programare in-

dividuală
• Duşuri Vichy cu reglare a înălţimii 
• Mese pentru tratamente umede 
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• Floating Bed - pentru aplicarea împachetărilor corpora-
le sau Thalasso

• Camere de nămol
• Căzi de hidroterapie pentru băi cu plante/nămol
• Echipamente avansate pentru colonoterapie
• Echipamente cu oxigen hiperbaric pentru tratamente 

antiage şi rejuvenare
• Echipamente avansate endermologie & radiofrecvenţă 

& ultrasunete pentru tratamente corporale şi faciale
• Produse cosmetice profesionale din game Premium - 

Terrake by THALGO
• Saune finlandeze personalizate sau module standard
• Biosaune
• Infrasaune standard sau personalizate
• Saune saline construite din cărămizi de sare de Himala-

ya, cu ionizator/vaporizator 
• Sisteme tip Jacuzzi – prefabricate, îngropate sau supra-

terane, ori construcţii personalizate
• Wellness lounges placate cu vitroceramică, încălzite cu 

sistem electric

Module integrate  
Spa & Wellness  
pentru suprafeţe variabile, 
de la 60 la 450 mp.
Avantaje: 
- costuri reduse datorită dimensiu-

nilor standard
- optimizarea spaţiului
- control automatizat unitar al echi-

pamentelor instalate

• Fotolii de masaj şi fotolii ergonomice pentru wellness 
sau piscină 

• Piscine – proiectare & tehnică (filtrare, recirculare, tratare 
şi curăţare a apei, iluminat, panouri de control şi automa-
tizare generală, elemente de animaţie),

• Materiale de hidroizolaţie şi finisare premium Italia
• Piatră naturală pentru plaja perimetrală şi terase, grătare 

de piscină din piatră naturală
• Borduri speciale pentru piscine overflow tip Wiesbaden

RefeRințe 
ecovital Spa Management
- Alpin Hotel & Spa Poiana Braşov 
- Clermont Hotel Covasna
- Cocor Hotel & Spa Neptun 
- Hilton Double Tree Oradea
- Lux Garden Hotel Azuga
- Orizont Hotel & Spa Predeal
- Sixth Sense Day SPA Ploieşti 
- Vila 23 Resort & Spa Snagov

Duș Vichy

Infrasaună

Fotolii încălzite pentru relaxare

Saună finlandeză

Cadă hidromasaj

Saună salină Cascadă de gheață Baie cu aburi

Management

Sediu central & showroom echipamente:
Str. Sava Henţia nr. 17, Sector 1, Bucureşti
Telefon: 021 310 20 90; 0740 21 21 23
Fax: 021 310 20 91
E-mail: office@ecovital.ro
www.spamanagement.ro
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Stațiunea la începutul secolului trecut

Factorii naturali
La destinaţia actuală de staţiune balneară s-a ajuns 

datorită factorilor naturali, dar şi în urma activităţii omului. 
Zăcămintele de sare au catalizat din timpuri imemoriale 
dezvoltarea în zonă a unor comunităţi umane care au 
valorificat această resursă naturală de preţ. Sciţii şi gre-
cii comercializau sarea extrasă aici de daci, apoi romanii 
au preluat exploatările şi le-au extins. Această activitate 
a continuat până în epoca modernă, când s-a renunţat 
pe măsură ce minele de suprafaţă se umpleau cu apă 
din precipitații şi din sol, iar pereţii se dărâmau. 

Efectele terapeutice ale apei sărate de la Ocna Sibiului 
au fost remarcate încă de la sfârşitul secolului al XVI-lea – 

atunci ambasadorul Împăratului Rudolf al II-lea la curtea 
lui Mihai Viteazul a trecut pe aici şi a beneficiat de ele. 
Folosirea lor pe o bază ştiinţifică a început în secolul al 
XIX-lea, când au apărut primele sistematizări şi construc-
ţii; în 1909 a fost inaugurat complexul balnear, în 1927 
s-a deschis sanatoriul cu caracter sezonier, iar în a doua 
jumătate a secolului trecut a avut o funcționare continuă, 
devenind un faimos obiectiv balnear şi de agrement. 

Deşi exploatarea sării a încetat în 1930, resursele încă 
există, destul de consistente, dar acum sunt folosite 
pentru caracterul lor terapeutic. Localitatea s-a trans-
format în ceea ce se numeşte „litoralul Ardealului”, cu o 
salbă de lacuri care însumează o suprafață de 35.700 
mp şi un volum de 265.700 mc. Salinitatea acestora 
creşte de la luciul apei spre fundul lacului, ajungând la 
un maximum de 320 g/l în apropierea masivului de sare 
(cea mai ridicată din Europa!).

Modernizarea din ultimii ani
După o scurtă perioadă în care funcționarea a fost 

întreruptă, din 2002 stațiunea Ocna Sibiului a trecut 
treptat într-o nouă etapă: reconstrucția şi adaparea la 
cerințele moderne, pe baza unui patrimoniu valoros. Pe 
lângă hotelul existent Salinas, apare în 2006 noul hotel 
de 4 stele Helios. Din prima jumătate a secolului trecut 
s-au păstrat construcţii şi amenajări deosebite, unele 

În nord-vestul municipiului Sibiu, la doar 16 km 
distanţă față de centrul acestuia și la 12 km de ae-
roport, se află staţiunea Ocna Sibiului, revitalizată în 
ultimii ani prin investiţii consistente, astfel încât a de-
venit un punct de atracţie atât pentru localnici, cât 
şi pentru turişti din ţară sau străinătate. Caracterul 
cosmopolit al zonei, activitatea economică şi turis-
tică din prezent au făcut necesară şi existența unui 
centru de tratament şi relaxare destinat celor cu exi-
genţe ridicate: Complexul Balnear Ocna Sibiului, 
cu cele două hoteluri, Helios**** şi Salinas*** . 

Complexul balnear
Ocna Sibiului
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monumente de arhitectură. Acestea au fost restaurate 
şi adaptate la exigenţele momentului, dar urmând înde-
aproape linia originală a arhitecților vienezi (doar pavili-
onul central a fost demolat din cauza stării avansate de 
degradare, care nu mai permitea recuperarea).

Integrate în cadrul Complexului Balnear Ocna Sibiului, 
construcțiile vechi şi noi au început aşadar să atragă turişti 
prin valorificarea factorilor terapeutici naturali: apele cloru-
rosodice, nămolul oligomineral cu o înaltă plasticitate şi 
ductilitate, determinate de granulaţia fină, respectiv apele 
izvoarelor clorurosodice, bromoiodurate, calcicomagne-

zice, uşor bicarbonatate 
izotone. Încărcarea aeroio-
nică negativă denotă puri-
tatea aerului, climatul de tip 
sedativ relaxant. Alături, pot 
fi menționate unele nuanțe 
climatice locale care au rol 

în prevenirea şi tratarea unor boli: inversiuni de tempera-
tură iarna, calm atmosferic, însorire puternică. Toţi aceşti 
factori sunt puşi în valoare într-o unitate modernă, foarte 
bine utilată din punctul de vedere al aparaturii, cu medici 
şi cadre medii de un înalt profesionalism. 

Complexul este gândit ca un resort, cu camere con-
fortabile de hotel care oferă toate facilitățile şi serviciile 
specifice ospitalității moderne (cablu TV, aer condiționat, 
acces cu card magnetic, minibar etc.), restaurant, cen-
tru de conferințe, loc de joacă pentru copii, piscine 
(interioară cu apă dulce şi exterioară cu apă sărată) şi 
un centru de agrement bine dotat. Drept consecință, 
locația are o activitate intensă tot timpul anului, fiind vizi-
tată de o largă varietate de turişti. 

Tratamente pentru diferite afecțiuni:
• reumatismale degenerative articulare şi abarticulare

• reumatismale inflamatorii specifice şi nespecifice, 
după trecerea perioadelor de activare sau acutizare

• ortopedice posttraumatice şi mioarticulare

• neuroperiferice şi sechelare după afecţiuni neurolo-
gice centrale

• ginecologice inflamatorii şi disclinice (combaterea 
sterilităţii)

• otorinolaringologice superioare cronice

• dermatologice exfoliative

• endocrine de hipoactivitate

Complex Balnear Ocna Sibiului
Tel.: 0269/577-387 
E-mail: rezervari@ocnasibiului.ro
www.ocnasibiului.ro
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Tehnologii

Unul dintre cei mai importanți pa-
rametri ai confortului într-o piscină 
este umiditatea aerului. Nu rare 
sunt situațiile în care, din cauza eva-
porării intense (firești dealtfel), at-
mosfera devine sufocantă, pentru 
că instalația de climatizare nu este 
adecvată destinației respective, 
sau capacitatea de dezumidificare 
a aerului prevăzută este insuficien-
tă. În același timp, o persistență a 
vaporilor de apă provoacă deterio-
rarea rapidă a finisajelor, instalațiilor 
și chiar structurii construcției. Nu în 
ultimul rând, lipsa controlului asu-
pra umidității condensate poate 
avea drept consecință pierderea 
aderenței pardoselilor. Iată de ce 
este absolut necesară o soluție 
dedicată acestui set de probleme. 
Prin instalarea unor echipamente 
inteligente, de înaltă performanță, 
realizate din materiale rezistente 
la factorii agresivi, Soldec oferă 
soluții personalizate pentru orice 

tip de piscină interioară, zonă Spa 
sau wellness, care să asigure con-
fortul și siguranța utilizatorilor.

În funcție de caracteristicile pisci-
nei și a amenajărilor aferente, Sol-
dec pune la dispoziție mai multe 
soluții tehnice și de amplasare a 
echipamentelor de dezumidificare, 
marca Hidros:
• Seria SBA include echipamente 

destinate utilizării în interiorul să-
lilor de piscină, cu 4 modele de 
bază având capacităţi pentru eva-
cuarea umidității de la 50 la 200 
de litri / 24 h. Dezumidificatoarele 
SBA pot fi montate fie aparent, pe 
pardoseală sau perete, fie în spa-
tele unui perete fals sau într-o în-
căpere tehnică adiacentă piscinei, 
pe perete, cu racordare la plenu-
muri, grile de refulare și absorbție.

• Seriile SHH (330 - 937 litri / 24 h), 
SRH (1.150 - 3.000 litri / 24 h) sau 
UTH (diverse capacități, cu recu-

Dezumidificatoare
pentru piscine

perare de căldură și aport de aer 
proaspăt) sunt centrale de dezu-
midificare complexe, cu ampla-
sare în camera tehnică, racordate 
la tubulatură și grile.

• Seriile GH și DR – diverse va-
riante de echipamente staționare 
amplasate deasupra unui tavan 
fals. Ca și celelalte tipuri de dezu-
midificatoare Hidros, sunt conce-
pute astfel încât întreţinerea, ac-
cesul la componente și service-ul 
să fie cât mai facil.

 
Pe lângă dezumidificare, echi-
pamentele Hidros pot avea ca 
facilități opționale:
• Încălzirea aerului
• Recuperare de căldură și încălzi-

rea apei din piscină
• Aport de aer proaspăt
• Răcire
• Rezistență ridicată la coroziunea 

sulfului sau sării din apele termale

55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60%
25°C 0,11 0,09 0,1 0,08 0,08 0,06 0,07 0,05 0,06 0,04 0,04 0,02
26°C 0,13 0,11 0,12 0,1 0,1 0,08 0,09 0,07 0,07 0,05 0,06 0,04
27°C 0,15 0,13 0,14 0,12 0,12 0,1 0,11 0,09 0,1 0,07 0,08 0,06
28°C 0,18 0,16 0,16 0,14 0,15 0,13 0,13 0,11 0,12 0,1 0,1 0,08
29°C 0,2 0,18 0,19 0,17 0,17 0,15 0,16 0,14 0,14 0,12 0,13 0,1
30°C 0,23 0,21 0,22 0,19 0,2 0,18 0,19 0,16 0,17 0,15 0,15 0,13
31°C 0,26 0,24 0,25 0,22 0,23 0,21 0,22 0,19 0,2 0,17 0,18 0,16
32°C 0,29 0,27 0,28 0,26 0,26 0,24 0,25 0,22 0,23 0,2 0,21 0,19
33°C 0,33 0,31 0,31 0,29 0,3 0,27 0,28 0,26 0,27 0,24 0,25 0,22
34°C 0,37 0,34 0,35 0,33 0,34 0,31 0,32 0,29 0,3 0,27 0,28 0,25

Valorile de mai sus se înmulțesc cu suprafața luciului de apă.

55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60% 55% 60%
SBA 75 2,05 2,28 2,15 2,35 2,23 2,47 2,35 2,56 2,43 2,69 2,51 2,78
SBA 100 2,75 3,05 2,86 3,17 3,00 3,33 3,11 3,41 3,23 3,53 3,36 3,65
SBA 150 3,88 4,32 4,01 4,46 4,18 4,66 4,38 4,82 4,56 5,03 4,72 5,20
SBA 200 5,15 5,64 5,38 5,86 5,59 6,07 5,81 6,30 6,02 6,52 6,22 6,75

Model

Evaporarea maximă pentru 1mp luciu apă, piscină particulară, Litri / oră

Cantitatea de apa colectata per echipament, Litri / ora

Temperatură 
apă

Valorile sunt estimative și se vor utiliza în scop orientativ. În cazul existenței unor jacuzzi, dușur  i, cascade, cantitatea 
de apă evaporată se modifică.

27°C 28°C 29°C 30°C 31°C 32°C
Temperatura aer / Umiditate relativa aer

30°C 31°C 32°C

Temperatură aer / Umiditate relativă aer

27°C 28°C 29°C
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Interviu

Domnule Rădulescu, au fost revitalizate sau inaugurate 
în ultimii ani noi obiective din zona balneară?

Potenţialul balnear al României este binecunoscut în 
ţară şi în străinătate; el a trezit  întotdeauna interes, atât 
din partea investitorilor, cât şi al vizitatorilor. Poziţia ge-
ografică deosebită a staţiunilor balneare, situate în zone 
cu peisaje deosebite, la munte sau pe litoral, ca şi bogăţia 
factorilor naturali de cură, precum ape minerale sau  ter-
male, nămoluri sau mofete, au contribuit la atragerea de 
investitori. În ultimii ani, investiţiile s-au intensificat în cele 
mai multe staţiuni. Merită subliniat faptul că investiţiile în 
turismul balnear trebuie să aibă o valoare mai ridicată, 
comparativ cu cele din alte tipuri de staţiuni turistice; un 
hotel pentru tratament costă de 2-3 ori mai mult decât un 
hotel obişnuit. Să luăm în considerare şi faptul că într-un 
hotel de tratament este necesar un personal mai nume-
ros, cu anumite specializări, medicale şi nu numai, ceea ce 
sporeşte costurile de investiţie şi operare. Aş da ca exem-
ple câteva staţiuni unde în ultimii ani au apărut construcţii 

Interviu cu domnul Nicu Rădulescu

Preşedintele OPTBR 
(Organizaţia Patronală a Turismului 
Balnear din România) 

noi sau au fost modernizate hoteluri, având drept rezultat 
creşterea gradului de confort, schimbarea dotărilor sau a 
echipamentelor specifice, apariţia unor centre wellness şi 
Spa: Amara, Buziaş, Moneasa, Băile Felix, Covasna, Tuş
nad, Vatra Dornei, Băile Herculane, Saturn, Băile Sărate, 
Geoagiu... Practic, aproape în fiecare staţiune au apărut 
în ultimul timp investiţii noi sau au fost modernizate unită-
ţile de turism balnear.

Unde credeţi că sunt în continuare perspective de dez
voltare şi de noi investiţii, în funcţie de resursele pe care 
le are România? 

Perspective de dezvoltare sunt peste tot unde sunt fac-
tori naturali de cură, iar aceştia se regăsesc pe aproape tot 
teritoriul ţării. Calitatea lor este demonstrată pe de o par-
te de tradiţia utilizării lor, multe din secolul al XIX-lea, sau, 
cum e cazul unor staţiuni precum Băile Herculane, chiar 
de pe vremea legiunilor romane, de acum 2.000 de ani, 
iar pe de altă parte de certificările acordate de Institutul 
Naţional de Balneologie, ca organism al statului abilitat să 
verifice şi să certifice calitatea factorilor de cură.

Cum evaluaţi situaţia staţiunilor balneare româneşti în 
acest moment? 

Apreciez că suntem într-o tendinţă crescătoare de dez-
voltare; am menţionat că s-au făcut investiţii şi sunt încă 
necesare altele. Apariţia unui act legislativ ce conferă titlul 
de ”staţiune balneară“, în baza căruia au fost certificate mul-
te staţiuni, a creat un curent favorabil acestui domeniu şi 

Turismul balnear – 
 în plină dezvoltare
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dă investitorilor mai multă încredere pentru a-şi dezvolta 
afacerile în turismul balnear. Totuşi, comparând cu staţiuni 
din alte ţări, cred că diferenţa de bază o constituie modul 
cum arată staţiunea, posibilităţile de agrement şi căile de 
acces către staţiuni, dar acestea ţin mai mult de alte struc-
turi ale statului sau ale administraţiei locale. Există un plan 
de acţiune al autorităţii de resort, elaborat în baza Strate-
giei naţionale pentru turism balnear, valabilă până în 2015, 
care prevede derularea unor  activităţi şi investiţii care să 
conducă la repoziţionarea acestui segment în cadrul in-
dustriei turistice. La punerea acestuia în practică este ne-
cesară contribuţia comună a instituţiilor statului implicate 
în domeniu, a autorităţilor locale, dar şi a întreprinzătorilor 
şi investitorilor privaţi.

Ce facilităţi îi atrag pe turişti? Sunt unităţile balneare 
dotate ca să răspundă clientului de azi?

Pornind de la principalele afecţiuni tratate în staţiunile 
balneare, şi anume bolile reumatismale şi cardiace, care 
afectează în general persoane de vârsta a doua sau vârst-
nice, putem afirma că atât factorii naturali de cură, cât şi 
o serie de alte echipamente şi dotări specifice se găsesc 
peste tot în unităţile specializate din staţiunile balneare. In-
vestiţiile din ultimii ani au inclus şi echipamente, aparatură 
şi dotări moderne, la standarde europene. Investitorii au 
sesizat însă şi trendul modern, şi-au diversificat serviciile 
prin echiparea cu dotări de wellness, care se adreseazâ 
şi celor veniţi la tratament, dar şi însoţitorilor acestora sau 
altor categorii de vizitatori.
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Către ce tipuri de servicii credeţi că ar trebui să se mai 
orienteze investitorii?

Investitorii urmăresc cele două direcţii de bază: cererea 
pentru servicii de tratament clasice şi adaptarea la cerin-
ţele moderne prin diversificarea serviciilor. Mai nou, ei se 
îndreaptă către o nouă categorie de clienţi, ai sectorului 
MICE (meetings, incentives, conferences and exhibitions – 
deci organizarea de conferinţe, seminarii, congrese etc.), şi 
vor să ofere participanţilor servicii suplimentare, de relaxare 
şi refacere. În acest sens, o promovare susţinută şi elabora-
rea de programe adecvate constituie sau ar trebui să con-
stituie instrumente de bază în calculul costurilor investiţiilor.

Cum evaluaţi piaţa furnizorilor de echipamente şi pro
duse specifice domeniului balnear? Există lacune în 
aprovizionare şi ofertă?

Cred că aici ne situăm în trendul modern. Pe piaţă se 
găsesc furnizori de echipamente de renume internaţional, 

dar şi firme româneşti, pentru toate tipurile de echipa-
mente şi produse specifice domeniului. Achiziţionarea de 
echipamente de ultimă tehnologie şi de produse adecva-
te reprezintă una dintre preocupările majore ale deţină-
torilor de baze de tratament şi wellness care doresc să-şi 
menţină şi să-şi sporească numărul de clienţi. Nu cred că 
putem vorbi de lacune, ci dimpotrivă, de o ofertă bogată 
şi diversificată, care creează uneori investitorilor dificultăţi 
de selecţie.

Cum se poate combina turismul balnear cu cel de tip 
Spa/wellness?

Cred că trebuie să intensificăm mai mult activităţile de 
educare în spiritul păstrării sănătăţii, al practicării măsurilor 
de prevenţie. Totodată, putem lua în considerare faptul 
că, în ultima vreme, s-a constatat o schimbare în structura 
celor ce vin în staţiuni: pe lângă cei care vin doar pentru 
tratament, a crescut numărul familiilor cu copii care îşi pe-
trec vacanţele în staţiunile balneare. Acestora trebuie să 
li se ofere servicii diversificate, adecvate fiecăruia, de tip 
wellnes, recreere ş.am.d..

Sunt problemele din domeniu de competența auto ri
tăților?

Turismul balnear este un domeniu complex, care poate 
asigura o activitate permanentă, nesezonieră. Multe as-
pecte cad în sarcina statului, a autorităţilor locale care, pe 
lângă responsabilităţi precum crearea unui cadru adecvat 
legislativ, favorabil investiţiilor în staţiunile balneare, atra-
gerii investitorilor privaţi sau corporatişti, trebuie să ia 
măsurile corespunzătoare şi chiar să investească pentru 
funcţionarea în bune condiţii a utilităţilor publice (parcuri, 
reţelele de apă/canalizare/iluminat stradal etc.), aspectul 
localităţilor, accesul către acestea şi în interiorul lor.

Care este rolul organizaţiei pe care o reprezentaţi, în 
acest context?

Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România, 
ca singura asociaţie de profil, pledează pentru drepturile 
şi interesele investitorilor în turismul balnear. Există perma-
nent un dialog cu autorităţile şi o bună colaborare cu alte 
asociaţii din turism pentru corelarea  activităţilor; totodată, 
promovează potenţialul şi programele specifice oferite de 
societăţile de turism balnear pentru creşterea numărului 
de turişti autohtoni, dar şi pentru atragerea de turişti străini.

Interviu
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Piscine

Soluții Mapei pentru realizarea 
piscinelor din beton armat placate cu 
plăci ceramice sau mozaic vitroceramic

MAPEI, lider mondial în pro-
ducţia de produse chimice 
pentru construcţii, are o vas-
tă experienţă de câteva zeci 
de ani, atât în realizarea pis-
cinelor noi, cât şi în renova-
rea celor existente. Începând 
cu anii 1950, materialele de 
la Mapei au fost utilizate la 
aproape toate piscinele unde 
s-au organizat Jocuri Olimpi-
ce sau concursuri internaţi-
onale. Mapei este în măsură 
să furnizeze în acest sector 
o gamă completă de materi-
ale: aditivi şi produse pentru 
creşterea impermeabilității 
betonului folosit la turna-
rea structurii bazinului; 
hidroizolații speciale pentru 
impermeabilizarea cuvei in-
terioare, compatibile cu ade-
zivii pentru lipirea finisajelor 
ceramice sau a mozaicului 
din sticlă; mortare colorate 
pe bază de ciment sau răşini 
epoxidice pentru chituirea 
rosturilor şi etanşanți pentru 
rosturile elastice.

Piscina interioară Hotel Aro Palace – Brașov (2008)
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1. Prepararea betonului
Betonul va fi preparat cu aditivi 

pe bază de polimeri acrilici din li-
nia Dynamon, în conformitate cu 
SR-EN 934-2; aditivii vor fi aleși în 
funcție de temperatura ambientală 
și de condițiile de lucru din șantier. 
De la caz la caz, se va utiliza adi-
tivul Dynamon SR3 sau Dynamon 
SR41.

Pentru a obține un bazin sau o cuvă imPermeabilă, 
betonul trebuie să aibă următoarele caracteristici:

Clasă beton min. C 30/37 

Raport A/C < 0,50

Clasă de lucrabilitate conform CP 012 / 2007 S4/S5

Clasa de expunere conform CP 012/2007 XD1 

Stratul de acoperire cu beton a armăturilor 5 cm

* Dacă piscina va conține apă de mare sau clasa de ex-
punere ambientală este XS2, se impune ca și clasa be-
tonului să fie minimum C35/45.
** Impermeabilitatea cuvei bazinului va fi asigurată de 
sistemul de hidroizolaţie interioară, dar și exterioară, pre-

cum și de betonul preparat dar utilizat împreună cu ma-
terialele pentru tratarea rosturilor de lucru sau a străpun-
gerilor. Clasa de expunere trebuie însă respectată, pen-
tru ca în cazul unui accident betonul să nu fie degradat 
de agresivitatea mediului.

R
ecom

andări tehnice pe faze de execuţie

Piscina exterioară Hotel Europa – Eforie Nord (2003)
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2. Asigurarea etanşeită-
ţii rosturilor de lucru

a) Între pereţi şi radier
Impermeabilizarea rosturilor de lu-

cru dintre radier și pereţi, pereţi – 
pereţi sau a rosturilor de turnare se 
asigură cu Idrostop Soft, un cordon 
bentonitic hidro-expansiv. Este un 
material ușor de pus în operă, mo-
delându-se rapid după forma su-
portului. Profilul se fixează pe radi-
er sau pe rostul de turnare, la mij-
loc, între armături, cu Ultrabond MS 
Rapid (un adeziv MS elastic, hibrid). 
După întărirea adezivului de fixare, 
se toarnă pereţii sau se reia betona-
rea, acoperirea cu beton peste cor-
don și laturile lui trebuind să fie de 
minimum 5 cm. 

Sistemul de etanșare Idrostop 
Soft + Ultrabond MS Rapid poa-
te fi prevăzut din faza de proiecta-
re și ca soluţie pentru etanșarea ţe-
vilor / conductelor ce vor fi înglobate 
în structura de beton la piscine noi 
sau reabilitări. 

b) Asigurarea etanşeităţii tre-
cerilor / străpungerilor şi piese-
lor înglobate

În cazul reabilitărilor bazinelor de 
înot, pentru etanșarea străpungerilor 
în structura de beton, pentru etan-
șarea elastică a trecerilor prin beton 
a ţevilor sau a conductelor, pentru 
restabilirea etanșeităţii rosturilor ri-
gide sau pentru oprirea infiltraţiilor 
de apă în structura de beton, pre-
cum și pentru etanșarea suplimen-
tară a pieselor înglobate se va utiliza 
Mapeproof Swell, un mastic hidro-
expansiv, ușor de aplicat în cazuri-
le de mai sus. După întărirea mas-
ticului, în funcţie de tipul de utiliza-
re, peste el se va aplica întotdeauna 
un mortar de reparaţii cu contracţie 
controlată, Mape grout T40, Mape-
grout Rapido sau, în unele cazuri, 

beton. Este important ca acoperi-
rea cu mortar Mapegrout sau beton 
peste masticul hidro-expansiv să fie 
de minimum 6 cm.

Ca alternativă, pentru etanșarea 
rigidă a străpungerilor, a pieselor în-
globate (duze, faruri, schimmere, si-
foane) se poate aplica prin pensula-
re sau turnare Eporip, adeziv epoxi-
dic bicomponent, fără solvenţi, cu 
consistenţă semifluidă. După apli-
carea adezivului, peste acesta se 
va împrăștia nisip uscat de cuarţ, 
cu rol de punte de aderenţă pentru 
următoarele straturi.

3. Tencuirea şi îndrepta-
rea suprafeţei pereţilor

a) Se îndepărtează de pe supra-
faţa betonului laptele de ciment, 
urmele de decofrol, pulberile sau 
eventualele grăsimi ce pot compro-
mite aderenţa.

b) Eventualele segregări sau de-
fecte de turnare din suprafaţa de 
beton se vor repara cu morta-
re cu contracţie controlată, imper-

meabile, pentru reparaţii structurale 
(ca Mapegrout Rapido – mortar ra-
pid de reparaţii, cu rezistenţă iniţială 
mare). Pe timp călduros, se va utili-
za Mapegrout T40.

c) Matarea golurilor rămase în 
urma cofrării se va face, după înde-
părtarea cămășii de protecţie a ti-
ranţilor, cu mortarul de reparaţie im-
permeabil și contracţie controla-
tă Mapegrout Rapido. Mortarul se 
aplică în straturi succesive, cu pau-
ză de 15 minute între aplicări, până 
la umplerea totală a găurii.

d) La tencuirea și nivelarea pere-
ţilor din beton, înainte de aplicarea 
mortarului se va aplica un șpriţ ade-
ziv preparat cu ciment, nisip cu sort 
max. 4 mm, apă și latex Planicrete. 
După ce șpriţul a intrat în priză și s-a 
întărit, dar încă este crud, peste el 
se va aplica mortarul pentru tencu-
ieli Nivoplan, preparat cu apă și la-
tex Planicrete.

4. Realizarea şapei de 
pantă pe fundul bazinu-
lui

Se îndepărtează de pe suprafața 
betonului laptele de ciment, urmele 
de decofrol, pulberile sau eventua-
lele grăsimi, apoi pentru corectarea 
suprafeței de fund, pe placa de be-
ton se va aplica o șapă grosieră, cu 
consistență semiuscată, prepara-
tă cu lianți Topcem sau Mapecem, 
ori cu unul dintre mortarele predo-
zate Topcem Pronto sau Mapecem 
Pronto. Consistenţa mortarului face 
ca șapa de pantă să fie ușor de pus 
în operă și ușor de realizat panta/ 
pantele de scurgere. Şapa de pan-
tă se realizează în aderenţă cu pla-
ca de beton, cu ajutorul unei amor-
se compuse din latex Planicrete în 
amestec cu apă și liantul utilizat la 
prepararea șapei. 

Piscine

Piscina interioară Hotel Europa –
Eforie Nord (2003)

Piscina Olimpică din Cluj-Napoca – 
interioară (2006)
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Mortarul pentru șapa de pan-
tă se toarnă imediat pe amorsa de 
aderență proaspătă. Alegerea tipu-
lui de liant sau mortar se face ținând 
cont de timpul disponibil pentru 
efectuarea lucrărilor de hidroizola-
re/ impermeabilizare. În această si-
tuaţie, placa de beton trebuie să fie 
uscată!

Utilizând Topcem sau Topcem 
Pronto, pe șapă se poate apli-
ca hidroizolaţia Mapelastic după 4 
zile, sau după 24 de ore dacă se 
folosește Mapecem sau Mapecem 
Pronto.

5. a) Impermeabilizarea 
exterioară a structurii 
piscinei

Pentru a împiedica infiltrațiile de 
apă în structura de beton a piscinei, 
aceasta va fi protejată cu materiale 
de impermeabilizare tip hidroizolații 
minerale, bituminoase sau mem-
brane hidroizolante.
5. b) Impermeabilizarea 
interioară a cuvei pisci-
nei

Deoarece adezivii și chiturile de 
rosturi pe bază de ciment nu pot 
constitui un sistem impermeabil, 
Mapei consideră că protecţia su-
portului este vitală pentru durabili-
tatea placărilor în timp. Prin imper-
meabilizarea elastică a suprafeţe-
lor interioare (tencuieli-șapă), se va 
asigura etanșeitatea hidraulică, dar 
și protecția anticorozivă a întregii 
structuri. 

Pe întreaga suprafață interioa-
ră a piscinei se va aplica obligato-
riu Mapelastic, hidroizolaţie elasti-
că pe bază de ciment și latex. Ma-
terialul de impermeabilizare se apli-
că cu fierul de glet, în două straturi. 
Grosimea finală a stratului hidroizo-
lant armat cu Mapenet 150 (plasă 

din fibră de sticlă rezistentă la al-
cali, cu ochiuri de 4,5 x 5 mm), va fi 
de 2-3 mm. Asigurarea continuității 
hidroizolației la racordul pereți –
pereți, pereți – pardoseală sau în 
zonele de rosturi de dilatare se face 
cu Mapeband, profil din bandă ca-
uciucată flexibilă rezistentă la alcali.

Hidroizolaţia Mapelastic este re-
zistentă la atacul chimic al săruri-
lor (NaCl, CaCl

2
), sulfaţilor sau a 

dioxidului de carbon. Se aplică pe 
orice suprafeţe pe bază de ciment 
ușor umede, dar nu ude (umidi-
tatea în stratul suport poate fi de 
max. 4% CM). 

* Dacă substratul (tencuiala/ șapa) 
nu este suficient de uscat, pe el se 
poate aplica mortarul hidroizolant ri-
gid Idrosilex Pronto, cu rol de bari-
eră de umiditate. Aplicarea acestui 
mortar se face pe suport umed, sa-
turat cu apă, dar cu suprafaţa zvân-
tată, în 2 straturi cu o grosime fina-
lă de 2,5 mm. Aplicarea pe suport 
umed este posibilă deoarece Idro-
silex Pronto conţine ciment osmo-

tic (pozzolanic), realizând astfel pe-
netrarea suprafeţei și o priză chimi-
că (nu doar mecanică) cu supor-
tul. După 48 de ore de la aplicare, 
peste mortarul hidroizolant Idrosilex 
Pronto se poate aplica hidroizolaţia 
elastică Mapelastic, apoi se așteap-
tă 4-5 zile pentru a executa lucrări-
le de placare cu finisaje ceramice.

6. Lipirea plăcilor cera-
mice din gresie porţela-
nată, klinker sau moza-
ic vitroceramic

a) Pentru lipirea pe timp căldu-
ros a plăcilor ceramice din gresie 
porțelanată sau klinker, se va utiliza 
un adeziv gri pe bază de ciment din 
gama Kerabond (C1) în amestec cu 
50% apă și 50% latex Isolastic, re-
zultând un adeziv îmbunătățit defor-
mabil C2ES1.

b) Lipirea mozaicului vitroceramic, 
transparent, pe timp călduros, se 
va face cu un adeziv pe bază de ci-
ment, obligatoriu alb, din gama Ke-
rabond (C1) în amestec numai cu 
latex Isolastic, rezultând un adeziv 
îmbunătățit deformabil C2ES2.

 
7. Lipirea rapidă a fini-
sajelor ceramice

a) În cazul unor reparaţii, pentru a 
scurta timpul de execuţie, la lipirea 
plăcilor ceramice de gresie porţe-
lanată, klinker, mozaic vitroceramic 
etc. se utilizează Granirapid, adeziv 
bicomponent pe bază de ciment și 
latex, cu priză și hidratare rapidă, gri 
sau alb. 

b) Alternativ, pentru lipirea rapidă 
a mozaicului din sticlă, transparent 
sau translucid, se poate utiliza Elas-
torapid, adeziv alb bicomponent pe 
bază de ciment și latex, cu priză și 
hidratare rapidă, tixotropic, cu timp 
deschis extins.

Piscina exterioară Clubul Diplomaților –
București (2005)

Piscina interioară Hotel București – 
București (2005)
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8. Lipirea şi chituirea 
antiacidă

a) În cazul bazinelor ce vor 
conţine apă de mare, ape ter-
male sau cu conţinut ridicat de 
cloruri, sulfați etc, se recomandă 
lipirea finisajelor ceramice de gre-
sie porţelanată, klinker, mozaic de 
gresie porțelanată etc. cu Kerapoxy 
Adhesive, adeziv epoxidic bicom-
ponent, gri, fără alunecare vertica-
lă, cu mare rezistenţă la agresivita-
tea chimică.

b) Pentru lipirea mozaicului 
vitroceramic, transparent, fără 
a-i altera culoarea, se va utiliza 
Kerapoxy Design alb sau transpa-
rent, mortar epoxidic bicomponent, 
cu rol de adeziv și chit de rosturi, 
cu mare rezistenţă la agresivitatea 
chimică. 

Chituirea rosturilor mozaicului vi-
troceramic se va executa tot cu Ke-
rapoxy Design disponibil în 15 cu-
lori, translucide. Utilizat cu rol de 
chit de rosturi, mortarul epoxidic 
poate fi amestecat cu Mapeglitter 
(fulgi ultrafini metalizaţi argintii, au-
rii, sau în alte 22 de culori). Astfel, 
chitul de rosturi devine un element 
de design.

9. Chituirea rosturilor
a) Cu mortare colorate pe 

bază de ciment
- Pentru chituirea pe timp căldu-

ros a rosturilor dintre plăci, se va 
utiliza un mortar pe bază de ci-
ment, colorat, hidrofobizat, cu 
timp mare de lucrabilitate (Kera-
color FF) în amestec cu latex-ul 
polimeric Fugolastic, rezultând un 
chit de rosturi cu aderenţă îmbu-
nătăţită, cu porozitate și absorbţie 
de apă scăzută. Keracolor FF are 
agregate fine, se utilizează pentru 
rosturi cu lăţime de până la 6 mm 

și este disponibil în 18 culori.
- Pentru chituirea rapidă a rosturilor 

dintre plăci se va utiliza un mor-
tar pe bază de ciment modificat 
cu polimeri, colorat, hidrofobizat 
cu DropEffect® și anti-mucegai 
cu tehnologie BioBlock®, cu priză 
și întărire rapidă: Ultracolor Plus în 
amestec cu apă. Chitul de rosturi 
are aderenţă îmbunătăţită, porozi-
tate și absorbţie scăzută la apă, 
utilizându-se pentru rosturi cu lă-
ţime de la 2 la 20 mm (26 de cu-
lori pastelate).
b) Cu mortare colorate pe 

bază de răşini epoxidice bicom-
ponente

Pentru toate cazurile în care se 
cere o rezistență sporită a rostu-
rilor la acțiunea dezinfectanţilor, 
detartranților și a unor substanțe 
agresive (uleiuri, acizi, cloruri, sul-
faţi etc.), utilizați pentru chituirea 
rosturilor mortarele epoxidice colo-
rate Kerapoxy Design sau Kerapoxy 
CQ, RG2 (EN13888).

10. Etanşarea rosturilor 
de dilatare

Rosturile de dilatare la placări-
le cu gresie porțelanată sau klinker 
se prevăd în toate zonele unde pla-
cajul ceramic formează unghiuri, la 
intersecția pereți-pardoseală sau 
pereți-pereți și în corespondență 
cu rosturile de dilatație din su-
port. Rosturile elastice se execută 
la suprafețe de câmp de 3 x 3 m, 
atât la nivelul plăcilor ceramice, cât 
și în patul adeziv. Etanșarea aces-
tora se efectuează cu Mapesil AC, 
etanșant siliconic monocomponent 
acetic, după aplicarea în prealabil, 
pe marginile rostului, a amorsei de 
aderență Primer FD. Grosimea de 
aplicare a etanșantului elastic este 
cel mult egală cu lățimea rostului – 
de aceea, pentru ajustarea adânci-
mii de aplicare a etanșantului elas-
tic, în rost se introduce Mapefoam, 
fund de rost. Mapesil AC este dis-
ponibil în 26 de culori și se va alege 
în culoarea identică cu cea a chitu-
lui de rosturi. 

11. Nivelarea și ranfor-
sarea panourilor sau 
elementelor din polisti-
ren extrudat

În cazul placărilor ceramice, care 
se vor executa în interiorul saune-
lor umede (băi de abur), sau pe 
panouri termoizolante ori elemen-
te din polistiren extrudat (banche-
te, șezlonguri, pereți, tavane etc.), 
suprafața suport poate fi ranforsa-
tă și rigidizată prin aplicarea unui 
mortar pe bază de ciment armat cu 
Mapenet 150. Panourile trebuie să 
aibă suprafața rugoasă dar fină (în 
caz contrar, se va asperiza meca-
nic). În funcție de grosimea de apli-
care a mortarului respectiv, se va 
folosi mortarul Nivoplan aditivat cu 2 

Piscine

Piscina Olimpică din Cluj-Napoca – 
exterioară (2007)

Piscina interioară Hotel Alpin –
Poiana Brașov (2005)
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litri de latex Planicrete. Alternativ, se 
poate utiliza mortarul pentru masă 
de șpaclu Mapetherm AR2, armat 
cu Mapenet 150 (grosimea de apli-
care: 5 mm/ strat).

* Pe elementele de polistiren ex-
trudat, ranforsate și rigidizate cu 
unul dintre materialele de mai sus, 
se vor aplica ulterior materialele 
de hidroizolare (Mapelastic + Ma-
penet 150 + Mapeband) împreu-
nă cu adezivii specificați pentru lipi-
rea finisajelor ceramice, chiturile și 
etanșanții pentru rosturi. 

12. Placarea plajei și a 
spațiilor adiacente pis-
cinei

Placarea acestor elemente se 
poate face, în funcție de mărimea 
plăcilor (ceramice sau din piatră) 
sau de grosimea patului adeziv, cu 
unul dintre adezivii îmbunătățiți pe 
bază de ciment Keraflex Maxi S1 
sau Adesilex P9. Aceștia nu se pot 
utiliza pentru mozaic vitroceramic.

13. Curățarea supra fețe
lor placate de urme de 
adezivi sau chituri de 
rosturi 

După terminarea operațiunilor de 
placare, pe suprafața finisajelor ce-
ramice rămân inevitabil urme sau 
resturi de adezivi și chituri de ros-
turi. În funcție de natura chimică a 
materialelor utilizate, îndepărtarea 
urmelor de material întărit este foar-
te dificilă și adesea se ajunge la de-
teriorarea sau zgârierea finisajelor, 
de aceea vă sugerăm să respectați 
instrucțiunile de mai jos.
• La operațiunile de montare a fini-
sajelor ceramice cu adezivi și chituri 
pe bază de ciment:
- îndepărtați cu o cârpă umedă ur-

mele de adeziv de pe plăcile ce-

ramice, înainte ca adezivul să 
inițieze priza;

- dacă urmele de adeziv sau chit 
s-au întărit, se poate curăța chi-
mic cu detartrantul Keranet.

• La operațiunile de montare a fini-
sajelor ceramice cu adezivi și chituri 
pe bază de rășini epoxidice: 
- îndepărtați cu o cârpă umezită cu 

alcool tehnic urmele de adeziv, 
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Pentru rezultate optime la 
chitui rea și finisarea rosturilor, 
respectați următoarele indicații:
• Chiturile de rosturi pe bază de ciment se finisează după un timp de aşteptare 
de 10-20 minute de la aplicare, timp care variază în funcție de materialul utilizat.
• Chiturile de rosturi pe bază de răşini epoxidice se finisează imediat după ce 
materialul a fost aplicat.

Operațiunile corecte de chituire a rosturilor:
- aplicați și întindeți chitul de rosturi (pe bază de ciment sau epoxidic) cu 

spatula Mapei din cauciuc dur;
- dacă suprafața este antiderapantă sau chituită cu mortare pe bază de ci-

ment ori epoxidice, ștergeți-o obligatoriu cu drișca Mapei cu pad alb 
Scotch Brite, emulsionând astfel materialul de chituire; 

- colectați materialul de chituire emulsionat și finisați suprafața chitului utili-
zând un burete de celuloză dur Mapei.

- utilizați pentru apă cel puțin două găleți de mare litraj: o găleată se va uti-
liza pentru a spăla grosier buretele, descărcându-l de materialul de chi-
tuire, iar cea de-a doua numai pentru limpezirea buretelui după spălarea 
grosieră; de asemenea, apa se va schimba des.
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înainte ca acesta să inițieze priza;
- în primele ore de la aplicare, urme-

le de chituri de rosturi pe bază de 
rășini epoxidice se pot curăța chi-
mic cu Kerapoxy Cleaner

- adezivul și chitul pe bază de rășini 
epoxidice care s-au întărit se pot 
curăța chimic cu decapantul Puli-
col 2000.

În atenţia proiectanţilor 
şi arhitecţilor
Mapei România vă pune la dispoziţie gratuit, 
atât în format electronic, cât şi tipărit, broșura 
tehnică despre realizarea integrală a 
piscinelor din beton armat, ce cuprinde 
specificaţii tehnice complete.

Solicitările pot fi trimise pe adresa:  
office@mapei.ro.

Pentru orice alte informaţii suplimentare, 
contactaţi Mapei România.
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Wellness Laghetto este o companie multinațională ita
liană, care activează în domeniul piscinelor și centrelor 
wellness de la începutul anilor 1970, devenind renumi
tă în întreaga lume ca lider în domeniu. 
Wellness Laghetto a ajuns astfel, în 40 de ani de activi
tate, la o experiență specifică în domeniul consultanței, 
proiectării și realizării structurilor pentru wellness 
(piscine, Spa, terme, centre de relaxare și beauty farm), 
cu o conotație foarte puternică legată de designul și 
stilul italian, realizând proiecte care au ca scop trăirea 
experiențelor senzoriale, memorabile și emoționale.
Imaginea personalizată, exclusivistă și rafinată a produsu
lui specific italian, pe care Wellness Laghetto îl creează 

în propriile ateliere, pune întotdeauna la baza proiec
tului viitoarea gestionare a structurilor proiectate. 
Logistica, alegerea materialelor și a instalațiilor, tehno
logiile și economia de energie, cercetarea avansată a 
detaliilor tehnologice și folosirea optimă a instalațiilor 
de către personal sunt evaluate cu atenție și reprezintă 
întotdeauna punctul de plecare în elaborarea proiec
tului. Investițiile și resursele sunt evaluate și utilizate cu 
atenție, punând permanent în centrul proiectului ran
damentul investițiilor, deoarece aceste structuri trebu
ie să reprezinte pentru investitori și profesioniștii care 
le administrează o sursă sigură de profit și nu o sursă 
de probleme economice și administrative. 

Noi frontiere cu 
WELLNESS LAGHETTO
Prezent pe piața din România, Wellness Laghetto a 
contribuit la realizarea mai multor centre de sănătate pu
blice și private, încă de la stadiul de proiectare până la 
punerea în operă a acestora. Printre centrele wellness 

realizate în România se numără și cel din incinta Hotelului 
Premier Palace, situat în Bdul Ghencea, Sector 6, Bucu rești, 
care a avut deschiderea oficială pe 18 aprile 2013, Wellness 
Laghetto numărânduse printre invitații speciali.
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Zona de Spa oferă o saună finlandeză, o biosaună, un 
hammam, o baie turcească, o cabină de  sare, un duș 
emoțional tropical și ceață rece, duș scoțian, duș emoțional 
thunder/storm (care simulează o adevărată furtună de 
vară cu tunete și fulgere), o cameră cu gheață și apă rece 
și două camere de relaxare. Piscina și hidromasajul sunt 
realizate prin tehnologia „overflow“, cu piatră sottosfioro, 
sisteme de filtrare a apei cu nisip de diverse granulații și 
sistem UV de intensitate medie.

Toate acestea au fost proiectate și executate conform 
cerințelor Premier Palace, în calitate de proprietar și antre-
prenor general, și ale doamnnei Lăcrămioara Moroianu 
în calitate de consultant, fiind realizate după cea mai înaltă 
tehnologie existentă în acest moment, tehnologie care asi-
gură la cote absolute confortul, funcționalitatea și igiena în 
domeniul centrelor wellness.

Wellness Laghetto, prin proiectul realizat la Premier 
Palace din București, își confirmă poziția de lider autoh
ton în domeniul centrelor wellness.

Plecând de la aceste principii, compania Wellness  
Laghetto proiectează și realizează produse și servicii 
Spa la cheie, întrun flux de lucru specific, configurat 
după cum urmează:

Noul centru wellness Premier Palace stabilește noi pa-
rametri de referință în acest domeniu și aspiră la o poziție 
de top pe plan național ca suprafață, design, complexita-
tea echipamentelor, nivelul de tehnologie utilizat, calitatea 
finisajelor și ambianță.

Cu un design deosebit, tipic „Made in Italy“, este unic 
în România grație dotărilor după cele mai înalte stan-
darde din sectorul wellness – un adevărat paradis de 
relaxare care se întinde pe o suprafață de 3.500 m², 
distribuită pe trei etaje. Astfel, la parter se află recepția, 
un bar, un salon de coafură și vestiare. La primul etaj și 
mezanin este situată zona Spa/termală de 400 m² (cu ca-
bine umede și de tratament), o zonă cu o suprafață de 
alți 400 m² în care se află piscina și un hidromasaj superb, 
grandios (28 m²), dotat cu fântână cervicală, paturi de 
relaxare cu jeturi de aer și zone de hidromasaj cu jeturi 
aer-apă și gheizer. La al doilea nivel se dezvoltă un cen-
tru medical și de înfrumusețare cu cabine de tratament 
și o zonă de fitness.

1) Consultanță în vederea alegerii tipului de construcție;
2) Consultanță privind Studiul de Fezabilitate împreună cu 
Planul de Afaceri;
3) Prezentarea conceptului produsului și a draftului preliminar;
4) Livrarea proiectului de execuție și tehnic; 
5) Livrarea proiectului de design interior; 
6) Producerea, realizarea și instalarea tuturor elementelor fur
nizate, pentru a oferi clientului o structură completă realizată 
la cheie;
7) Project management;
8) Anteprenoriat general.
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Ambianţa specială a fost obţinută cu materiale na-
turale – lemn, piatră, chiar piatră semipreţioasă, spaţii 
generoase excelent dozate, lumini difuze şi linii fine. Im-
portant este însă nu doar ceea ce se vede, ci mai ales 
ce se face în această nouă locaţie: masaje de inspiraţie 
orientală şi occidentală, împachetări, ritualuri senzoriale, 
pachete şi tratamente medicale specifice studiate pen-
tru armonizarea corpului şi minţii, tratamente estetice şi 
cosmetice de înaltă clasă. Printre procedeele de mare 

Luna aprilie de anul acesta a marcat piaţa hotelieră 
bucureşteană şi chiar românească prin inaugurarea 
oficială a centrului Spa din incinta complexului ho-
telier de 5 stele Premier Palace Hotel & Spa, impre-
sionant prin dimensiuni, design, dotări şi serviciile 
oferite aici.

Premier Spa –
dotări și servicii 
de cinci stele

Care au fost resorturile deciziei 
de a investi într-un hotel cu o 
componentă puternică de Spa?

Totul a pornit din dorinţa de a da 
o alternativă pentru un hotel clasic 
de cinci stele, oferind şi alte ser-
vicii celor care îşi doresc sau au 
nevoie de ele – servicii disponibi-
le doar în străinătate sau în clinici 
specializate. Ne-am propus deci 
să creăm în Bucureşti un Spa în 
adevăratul sens al cuvântului, 
unde apa, căldura şi terapeutul 
pot readuce echilibrul, buna stare 
psihică şi fizică. Răspundem celor 
în căutarea unei game foarte com-

Interviu cu domnul Marian Dumitru
Preşedintele Grupului Premier Palace

complexitate care individualizează locaţia Premier Spa 
menţionăm tehnica Iyashi Dome (un concept care are 
la bază razele infraroşii lungi de origine organică), Vacu-
styler (aparat folosit inclusiv pentru recuperarea sporti-
vilor de performanţă, care foloseşte principiul vacuumu-
lui), sau Slide Styler (se obţine cu ajutorul lui un drenaj al 
sistemului limfatic, cu efect de descongestionare). Sunt 
echipamente şi tehnici de ultimă oră care, alături de ce-
lelalte procedee, ţintesc un public exigent, care solicită 
servicii premium.

Locaţia în ansamblu, situată în partea de vest a Ca-
pitalei, este una complexă, incluzând spaţii de cazare 
(82 de camere), restaurant, Piano Bar, Bar & Lounge şi, 
desigur, zona de Spa.

plexe de proceduri şi tratamente, 
dar care în acelaşi timp au nevoie 
şi de cazare, indiferent că sunt tu-
rişti din alte zone ale ţării, ale lumii 
sau chiar bucureşteni în căutarea 
unei oaze de relaxare aproape de 
casă. Asfel a luat naştere Premier 
Palace Hotel & Spa. Spa-ul este 
un concept fusion între Medical şi 
Wellness Spa, astfel că publicul 
ţintă este unul destul de larg: de 
la cei care doresc să îşi detoxifice 
organismul şi să se relaxeze, până 
la cei care au nevoie de recupera-
re fizică post traumatică, kinetote-
rapie, tratamente de prevenţie a 

Spa în adevăratul sens al cuvântului
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afecţiunilor sistemelor osos, mus-
cular, circulator sau nervos.

Au totuşi românii un apetit pentru 
centrele wellness / Spa?

Românii sunt deschişi la tot ceea 
ce le oferă relaxare, răsfăţ, stare de 
bine. Spa-ul este un cuvânt care 
nu se regăseşte în limbajul curent, 
deşi cu toţii folosim puterea curativă 
a apei. Apetitul pentru sănătate şi 
echilibru încă nu a fost cultivat, dar 
uşor-uşor este înţeleasă şi la noi 
ideea că este mai bine să previi de-
cât să tratezi, iar acest lucru se poa-
te obţine şi prin utilizarea metodelor 

antice, orientale sau occidentale, 
dar non-invazive. Pentru români, 
începe să se simtă influenţa ţărilor 
unde aceste centre sunt foarte că-
utate. Am observat clienţi dornici să 
cunoască, să înţeleagă, şi în ace-
laşi timp clienţi care se bucură că 
nu mai este nevoie să călătorească 
pentru a se răsfăţa într-o zonă de 
saune sau la masajul lor preferat. 
 
De unde vin deci clienţii?

Aşa cum am spus, oaspeţii noş-
tri sunt atât turişti, cât şi localnici. 
Prin participarea la târguri de 
specialitate interne şi mai ales in-

ternaţionale, încercăm atragerea 
străinilor şi dezvoltarea turismului 
românesc, mai ales că am inclus 
în procedurile noastre sarea de 
Bazna, nămolul terapeutic şi pro-
gramele de întinerire Ana Aslan şi 
Gerovital H3, care sunt foarte că-
utate în europa. Avem în proiect şi 
targhetarea ţărilor nordice, a Rusi-
ei şi Germaniei.

Ce repere (din România, din 
străinătate) aţi avut când aţi 
demarat şi aţi avizat conceptul?

Ne-am bucurat de încrederea 
investitorilor străini în piaţa româ-
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Complex Balnear Ocna Sibiului
Tel.: 0269/577-387 
E-mail: rezervari@ocnasibiului.ro
www.ocnasibiului.ro

nească, o piaţă care acum începe 
să descopere tainele Spa-ului, şi 
avem astfel foarte multe repere în 
locaţiile de gen europene. dar au 
fost şi câteva Spa-uri din ţară care 
au deschis drumul înaintea noas-
tră, astfel că am putut observa ce 
îşi doreşte oaspetele. Avem alături 
oameni cu experienţă în domeniu 
şi cu un nume puternic în indus-
tria ospitalităţii, respectiv Spa-ului. 
dotările sunt în totalitate importate 
din ţări cu tradiţie: zona de Ther-
marium şi piscina sunt de origine 
italiană (cu Wellness Laghetto ca 
producător important), avem apa-
ratură de origine japoneză - Iya-
shi dome (un concept nou lansat 
în România), Vacustyler şi Slide 
Styler din Germania...

Care credeţi că sunt atuurile 
centrului Spa de la Premier 
Palace? Există o competiţie pe 
această nişă?

competiţia există şi este un 
lucru foarte bun, pentru că fără 
competiţie nu există evoluţie şi 
perfecţionare. Trebuie spus totuşi 
că proiectul nostru depăşeşte ca 
mărime şi complexitate oferta 
celorlalte Spa-uri din capitală şi 
chiar din ţară. este vorba despre 
o suprafaţă de peste 3.000 mp 
pe trei niveluri, peste 20 de ca-
binete şi peste 80 de proceduri. 
dar punctele noastre forte consi-
derăm că sunt totuşi medicii spe-
cialişti, terapeuţii cu înaltă pregă-
tire şi serviciile unice în România. 

Ne bazăm pe experienţa lor şi pe 
produse de cea mai bună calitate 
pentru a ne asigura că toate do-
rinţele oaspeţilor noştri sunt înde-
plinite. Să nu uităm şi de preţurile 
atractive, atât pentru oaspetele 
român, cât mai ales pentru cel 
străin. Avem pachete de cazare 
de 6, 12 şi chiar 18 zile şi pro-
ceduri special create pentru cei 
care vizitează România în căuta-
rea, de exemplu, a tratamentelor 
de întinerire Ana Aslan, sau pen-
tru cei care îşi doresc băi cu sare 
medicinală de Bazna. 

28    spa Magazin
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Noutăți

AQUALING
Magazine pentru piscine

De 20 de ani, Aqualing stă la dispoziţia constructorilor şi 
utilizatorilor de piscine.
În România, magazinele noastre specializate satisfac ne-
cesităţile utilizatorilor de piscine mici, dar şi pe cele ale 
ştrandurilor sau aqua park-urilor. 
Pe lângă o gamă variată de produse, oferim şi asistenţă 
specializată.
Vă invităm în magazinele noastre, unde puteţi găsi: piscine, 
filtre, pompe, elemente de construcţie pentru scări, acce-
sorii şi arome pentru saune, chimicale pentru tratarea apei 
şi soluţii de curăţare a piscinelor, toate la un preţ avantajos. 

MagazinE aQUaLing:

Bucureşti: B-dul Timişoara nr. 84, Sect. 6
Tel./Fax: 021/444.10.45, 0732/126.759

Oradea: B-dul Ştefan cel Mare nr. 110, Jud. Bihor
Tel./Fax: 0259/472.253, 0733/572.253

Un nou concept în România!

Dacă nu aveţi timp sau nu sunteţi aproape de cele 2 magazine, 
vă invităm să accesaţi site-ul nostru www.aqualingshop.ro, 
unde vă aşteptăm cu multe promoţii!
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Cleaning profesional

Kiehl: curățenie, întreținere și igienă 
perfecte în activitatea hotelieră

Cleaningul într-o zonă Spa/
wellness se bazează pe 
profesionalism, iar aceasta 
înseamnă nu doar respectarea 
procedurilor, ci şi folosirea 
soluţiilor adecvate: produse 
dedicate fiecărui spaţiu şi 
abordarea întregii locaţii în 
sistem complet. Acest lucru 
este cu atât mai evident în 
cazul unui hotel, unde sunt 
integrate o multitudine de 
servicii. Produsele şi sistemele 
de produse pentru curățenia 
profesională aflate sub brandul 
Kiehl sunt concepute tocmai în 
acest scop: să acopere toate 
zonele din activitatea hotelieră.

Johannes Kiehl KG
Compania Johannes Kiehl KG, înființată în München 

în anul 1904, produce şi comercializează detergenți 
superconcentrați pentru curățenia profesională. În cei 
109 ani de existență, producătorul german a avut o 
evoluție constantă, bazată pe calitatea produsului, ajun-
gând astăzi unul dintre cele mai cunoscute branduri la 
nivel mondial, şi printre primele cinci la nivel european.

Începând cu anul 1988, Johannes Kiehl KG şi-a ex-
tins activitatea prin crearea diviziei KAW, specializată 
în producerea şi comercializarea de detergenți profe-

   

Johannes Kiehl KG este definit 
prin sintagmele:
• „Soluția curățeniei”, axându-şi dezvoltarea pe produse 
destinate pavimentelor şi nu numai, cu utilizare de către 
companiile specializate în cleaningul profesional;
• „Lider în inovație”, fiind inventatorul numeroaselor pro-
duse: primul detergent pe bază de alcool, primul deter-
gent sanitar fără acizi, primul detergent sanitar ecologic 
din Germania, primul detergent cu microprotecție, prima 
protecție fără săruri metalice, primul detergent ultrasur-
factant pentru pavimente microporoase.



spa Magazin    31spa Magazin    31

sionali pentru spălătorii auto, fiind în prezent lider în 
Europa de Vest cu o cotă de piață de peste 30%.

În 1998 a dezvoltat împreună cu PPS sistemul Pro-
Mop, destinat instituțiilor medicale, reuşind imple-
mentarea acestuia în peste 30% dintre unitățile siste-
mului medical din Germania. 

În 2008 începe dezvoltarea de detergenți pe seg-
mentul industrei textile, prin gama de produse Are-
nas, şi în industria alimentară, prin gama Arcandis, 
fapt ce a condus la creşterea cifrei de afaceri la nivel 
de grup cu peste 30%.

În anul 2011, intră pe piața cosmeticelor pentru în-
grijirea mâinilor cu gama Marina KC.

În aceşti ani, firma Kiehl Group este prezentă la nivel 
european şi pe piața din Asia cu un portofoliul de peste 
200 de produse şi este într-o continuă dezvoltare.

Multi Cleaning System
Compania Multi Cleaning System este o socie-

tate româno-germană înființată în anul 2010, în ve-
derea dezvoltării unui sistem profesionist complet 
pentru industria curățeniei din România, fiind spe-

Zona wellness

Santex-plus 
detergent pentru piscine

Kiehl-AciDés-plus 
detergent dezinfectant

Sanikal 
detergent sanitar fără acizi

Kiehl-RapiDés 
dezinfectant rapid

Săli de conferințe

Optima 
pentru suprafețe și sticlă

Tablefit 
pentru plastic

Kiehl-RapiDés 
dezinfectant rapid

Profless-Konzentrat 
pentru toate suprafețele (poate fi 
folosit cu stație de dozare)

Carpasol 
pentru curățarea intensivă  
a covoarelor

Camere și  
apartamente
Econa-Konzentrat 
pentru toate suprafețele

Ambital-eco-Konzentrat 
recomandat pentru piatră,  
cu efect de protecție

Optima 
pentru suprafețe și sticlă

Veriprop 
pentru gresie

Torvan-Konzentrat 
detergent activ superconcentrat

Procur-Konzentrat 
special pentru marmură 

Profless-Konzentrat 
pentru toate suprafețele (poate fi 
utilizat cu stație de dozare)

Carpasol 
pentru curățarea intensivă a co-
voarelor

Camere cu podele  
și mobilier din lemn

Sistem pentru protecția lem-
nului și un aspect deosebit

Kiehl-Parketto-clean- 
Konzentrat 
detergent pentru lemn

Băi și zone sanitare

Duocit-eco 
detergent gata de folosire

San-Eco Konzentrat 
detergent superconcentrat  
(poate fi utilizat cu stație  
de dozare)

Pacific-fresh 
parfum pentru zonele sanitare 

Sanikal 
detergent fără acizi

Desisan-Konzentrat 
detergent dezinfectant (poate fi 
utilizat cu stație de dozare)

Această etichetă 
ecologică este re-
cunoscută în toate 
statele UE, dar și în 
Norvegia, Liechten-
stein și Islanda
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cializată în comercializarea produselor profesionale 
pentru curățenia şi igienizarea spațiilor. Compania are 
la bază o echipă tânără, formată din profesionişti, cu 
o experiență de peste 4 ani în domeniu, specializată 
de-a lungul anilor prin cursuri profesionale în Germa-
nia. De asemenea, Multi Cleaning System benefici-
ază de sprijinul partenerilor externi prin reprezentanți 
tehnici cu o vastă experiență în domeniu.

Cleaning profesional

Consultanță
Pentru utilizarea eficientă şi ecologică a produselor, veţi 
fi consiliați de către angajații noştri de pe teren. Împreu-
nă, în funcție de nevoile dumneavoastră, vom dezvolta 
cea mai bună combinație de produse pentru activitatea 
de curățenie.

Depozit București – Str. Șoseaua Chitilei Nr. 228 A 
Tel./Fax: 004 (0) 216 68 00 15; Mobil: 004 (0) 737 015 414 
E-mail: office@multicleaning.ro

Depozit Sibiu – Str. Salzburg Nr. 58 
Tel.: 004 (0) 726 310 181; E-mail: sibiu@multicleaning.ro

Depozit Iași – Str. Aurel Vlaicu Nr. 87 
Tel.: 0040 (0) 737 015 413; E-mail: iasi@multicleaning.ro

Recepție și zonele  
de informare

Optima 
pentru suprafețe și sticlă

Tablefit 
pentru plastic

Eloxa-prima 
special pentru inox

Kiehl-RapiDés 
dezinfectant rapid

Profless-Konzentrat 
pentru toate suprafețele (poate fi 
utilizat cu stație de dozare)

Coridoare, baruri și 
restaurante

Econa-Konzentrat 
pentru toate suprafețele 

Ambital-eco-Konzentrat 
recomandat pentru piatră,  
cu efect de protecție

Optima 
pentru suprafețe și sticlă

Veriprop 
pentru gresie

Torvan-Konzentrat 
detergent activ  
superconcentrat 

Procur-Konzentrat 
special pentru marmură  
și pardoseli elastice

Profless-Konzentrat 
pentru toate suprafețele  
(poate fi utilizat cu stație  
de dozare)

Spălătorie de rufe

ARENAS® 
gamă de produse pentru  
spălarea textilelor

Bucătărie și zonele  
alimentare

ARCANDIS® 
gamă de produse pentru spăla-
rea automată a veselei

Disoman 
detergent de vase  
foarte concentrat

Xon-forte 
detergent alcalin  
pentru hote, plite etc.

Vinox 
detergent acid pentru bucătărie

Blutoxol 
detergent dezinfectant

Kiehl-RapiDés 
dezinfectant rapid

Importator și distribuitor Kiehl în România:



Un avantaj în constituie desigur și amplasamentul, în 
vecinătatea lacului vulcanic unic în Europa Sfânta Ana, 
dominat de bioclimatul de tip subalpin, stimulant și toni-
fiant. Este știut că Băile Tușnad sunt recomandate pen-
tru tratarea bolilor sistemului nervos central, afecțiunilor 
cardiovasculare și ale sistemului urinar. Între factorii na-
turali de cură remarcăm apele minerale carbogazoase, 
cloruro-sodice, bicarbonatate - mofetele (emanaţii natu-
rale de bioxid de carbon).

Complexul O3zone***, situat chiar în centrul stațiunii 
și orientat spre Stânca Șoimilor, are poziția de leader atât 
ca amplasare, cât și din punctul de vedere al calității 
serviciilor oferite, sub conceptul Spa, Nature & Confe-
rences. Având 117 camere din care 91 camere twin, 20 
camere matrimoniale, 5 apartamente și 1 apartament 
DeLux, reprezintă o alegere ideală atât pentru cei veniți 
la tratament, cât și pentru amatorii de drumeții și explo-
rare a naturii. Deloc în ultimul rând, trebuie remarcat cen-

trul de conferințe cu dotări 
de ultimă generație, care 
face posibilă organizarea 
de evenimente corpo-
rate la cel mai înalt nivel. 
Participanții la conferinţe 
au posibilitatea de a opta 

pentru integrarea conceptului de Spa & Conferences, 
satisfacţia și rezultatele evenimentului devenind maxime.

Centrul Spa & Wellness este bijuteria complexului, 
beneficiind de:

BăILE TUȘNAD

Complexul Hotelier 
O3zone
Unul dintre cele mai moderne locații de cazare 
din Băile Tușnad este Hotelul O3zone, rodul unei 
investiții private însemnate într-o clădire ridica-
tă inițial în anii 1970. Merită remarcată inspirația 
antreprenorului de a se lansa pe piața cu mare 
potențial a Spa-urilor, transformând spațiul 
convențional existent într-o locație cu nimic mai 
prejos decât resorturile din Occident, complet an-
corată în tendinţele actuale.

O3zone – Centrul Spa & Wellness
• piscină cu apă încălzită și instalaţie de înot contra 
curentului

• jacuzzi profesional care creează o atmosferă intimă 
și relaxantă

• saună umedă și saună uscată, dușuri emoţionale

• cabinete de terapii, unde un program special pregătit 
pentru oaspeţi oferă proceduri de relaxare, antistres, 
detoxifiere și repunere în formă, cu felurite tipuri de ma-
saje, împachetări și tratamente corporale, toate folo-
sind ingrediente de marcă;

• o zonă de hidroterapie cu duș Vichy și o cadă Paci-
fic, de asemenea pentru o serie de terapii sau masaje 
speciale

• două zone de fitness dedicate iubitorilor de mișcare, 
care aduc un plus de valoare Spa-ului

Hotel O3zone – Băile Tuşnad
Tel.: +40 266 335 406
www.o3zone.ro
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Deck - Soluții moderne

Platformele aferente piscinelor ex-
terioare sunt supuse unor factori 
agresivi de intensitate ridicată: tra-
fic, precipitaţii, soare, îngheţ, pro-
duse pentru curăţare. Pardoseli-
le din lemn de tip deck rezistă în 
timp doar dacă sunt realizate din 
esenţe speciale, de regulă exoti-
ce, sau în urma unor tratamente şi 
intervenţii periodice care să previ-
nă exfolierea, crăparea, decolora-
rea, aprinderea, deformarea, ata-
cul vegetaţiei, cariilor, lichenilor, 
muş chiului, ciupercilor etc. Folo-
sirea unor materiale care să evi-
te din start toate aceste probleme 
este binevenită, motiv pentru care 
vă prezentăm profilele pentru par-
doseli exterioare din WPC.     

Compozit din lemn
și mase plastice

Lemnul Plastifiat sau WPC (Wood 
Polymer Composite) este un pro-
dus compozit inventat în Japonia 
(1976), în a cărui structură intră făină 
de lemn (peste 50%) şi deşeuri de 
mase plastice, amestecul fiind adi-

tivat şi stabilizat împotriva radiaţiilor 
UV, a mucegaiurilor şi insectelor. 
Prin extrudare se obţin profile rec-
tangulare care pot fi folosite în pri-
mul rând pentru duşumele exterioa-
re, montate pe şine din acelaşi ma-
terial: 70% din producţia mondială 
anuală de WPC (peste 1.500.000 
tone, respectiv circa 350 milioane 
de metri pătraţi), se foloseşte pentru 
terase, suprafeţe pietonale în gră-
dini, pontoane, platforme de pisci-
ne, piste de joacă în parcuri şi sta-

Deck din WPC
pentru piscine și amenajări exterioare

Wood Polymer Composite
Lemn Plastifiat

dioane etc. Datorită rezistenţei ex-
cepţionale la condiţiile atmosferice, 
prin îmbinarea profilelor extrudate 
din WPC se obţin de asemenea şi 
panouri de gard, chioşcuri de grădi-
nă, băncuţe, mese, ghivece pentru 
plante ornamentale, mobilier urban. 

Bencomp – producător 
de WPC în România

Bencomp este primul producător 
de profile de WPC din România, 
făcând parte dintr-un grup de fir-
me orădean cu tradiţie în reciclarea 
şi valorificarea deşeurilor de mase 
plastice şi alte materiale. Unitatea de 
producţie a profilelor de WPC este 
amplasată la Buzău, beneficiind de 
specialişti cu experienţă în domeniul 
prelucrării maselor plastice. Utilajele 
de producţie şi laborator (fabricate 
în 2011) permit realizarea unor profi-
le de înaltă calitate, perfect similare 
celor produse în Europa de Vest. În 
afară de tipurile uzuale de profile, la 
comandă se pot realiza şi alte vari-
ante, prin asimilarea rapidă a matri-
ţelor necesare.
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Argumente pentru WPC
• Rezistenţa mecanică la îndoire este de peste 3 ori mai ridicată decât 

cea a lemnului, la aceeaşi grosime. Prin faptul că profilele sunt colorate în 
masă, uzura mecanică nu afectează aspectul suprafeţei, cum se întâmplă la 
produsele laminate.

• Nu trebuie protejate prin vopsire sau lăcuire şi sunt garantate la acţiunea 
intemperiilor minimum 15 ani. Cu toate acestea, dacă se doreşte, WPC poate 
fi tratat special pentru a putea fi lăcuit sau vopsit în funcţie de dorinţa utiliza-
torului. Prin procedeele de tratare finală, profilele de WPC pot fi embosate 
cu diferite tipuri de furniruri sau şlefuite pentru a se apropia cât mai mult de 
aspectul lemnului natur.

• Prin expunere la temperaturi variate, profilele nu crapă și nu-și modifică 
semnificativ dimensiunile, coeficientul de dilatare fiind apropiat de cel al 
aluminiului.

• Obiectele confecţionate din WPC rezistă foarte bine la umiditate, radiaţii 
ultra violete, mucegaiuri, insecte.

• Nu se aprinde la o ţigară căzută accidental. La cerere, profilele de WPC 
pot fi ignifugate, crescându-li-se rezistenţa la flacără de câteva ori faţă de 
lemnul impregnat. 

• Deoarece obiectele confecţionate din WPC nu au nevoie de niciun fel de 
întreţinere, se economisesc manopera şi costurile vopselurilor de protecţie.

• Nu se pătează, se spală cu detergent obişnuit sau chiar cu furtunul cu apă.
• Aderența este foarte bună, în special atunci când suprafața este prevăzută 

cu rizuri.
• Uneltele folosite pentru prelucrarea WPC sunt 

cele de tâmplărie: profilele pot fi uşor găurite sau 
frezate, debitate cu un simplu ferăstrău circular şi 
fixa cu holşuruburi.

• Acest material provine din materiale reciclate 
și se pretează la reciclare integrală după folo-
sire. Datorită compoziţiei sale şi faptului că nu este 
tratat suplimentar, WPC nu emană gaze toxice, nu 
eliberează substanţe periculoase în mediu şi nu 
este dăunător pentru sănătatea utilizatorilor.
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SPA 

Proceduri SPA 
Cum se obțin și care sunt rezultatele

De mai bine de un an în Româ-
nia şi de circa 10 ani în America 
şi Europa, se remarcă o explozie 
de centre wellness, Spa, beauty 
şi fitness. Este în mod clar un 
domeniu în dezvoltare, concu-
renţial, axat progresiv pe servicii 
de înaltă calitate. În acelaşi timp, 
accentul se pune tot mai mult pe 

latura, să spunem, spirituală, pe întoarcerea omului din-
spre materie spre suflet. A lucra cu trupul fiinţei umane 
rămâne desigur un aspect foarte important, de conşti-
entizare de sine, dar s-a constatat că activarea în acelaşi 
timp şi a interiorului aduce cu sine un cumul de beneficii 
relevante în timp. Nu exagerăm dacă spunem că Spa-ul 

modern răspunde unor tendinţe de evoluţie spirituală, 
prin cadrul special imaginat, proiectat şi realizat de că-
tre o branşă profesionistă: arhitecţi, designeri, medici, 
consultanţi şi manageri Spa. În locaţii din cele mai diver-
se (hoteluri, pensiuni, centre independente, complexe 
de agrement, mall-uri) se realizează spaţii personalizate 
unde oamenii intră cu un scop nu simplu de atins: eli-
berarea de tensiuni şi încordări, atingerea unei libertăţi 
interioare pe care viaţa modernă o răpeşte! Rezultatele 
sunt concrete: clientul capătă mai multă energie, încre-
dere şi o stare generală de bine, îi cresc şansele de a-şi 
menţine o sănătate optimă, inclusiv la vârsta a treia. Să 
vedem în continuare câteva dintre procedurile cel mai 
des întâlnite, alături de amenajările, echipamentele ne-
cesare şi care sunt efectele lor terapeutice.

Daniela Ciurescu
Leida impex
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 Sauna şi bioSauna 
Sauna, probabil cea mai cunoscută procedură Spa, este 

un tratament menit să dea bunăstare corpului prin simpla 
utilizare a căldurii, care ajută organismul să elimine toxinele 
și substanțele reziduale prin intermediul transpirației; se 
stimulează astfel circulația și se obţine o senzaţie plăcută 
de relaxare. Apărută în Evul Mediu, în Scandinavia, sauna a 
devenit foarte populară iniţial în Finlanda, unde a luat naș-
tere așa-numita „saună finlandeză”. De cele mai multe ori, 
aceasta furnizează într-o primă fază aer uscat (temperatura 
ajunge la circa 60°C), iar în cele din urmă o baie de abur 
supraîncălzit, obţinut din apa vărsată peste pietre încălzite 
în prealabil într-un cuptor. Sauna a cunoscut un succes de-
osebit în ultimii ani, fiind amplasată în saloane de înfrumu-
seţare, săli de gimnastică, cluburi sportive, clinici, hoteluri, 
dar și în locuinţe, ca saună privată. Deși este privită uneori 
ca un panaceu pentru organism, trebuie să se sublinieze 
faptul că sauna nu face întotdeauna bine și ar trebui să se 
abțină de la practicarea ei acele persoane care nu sunt 
într-o stare fizică bună și nu au acceptul medicului.

Cum funcţionează sauna
La început, sauna era construită dintr-un lemn nordic, cu 

caracter endemic, numit „hemlock”; de fapt, cuvântul „sau-
nă” vine din finlandeză și se poate traduce aproximativ prin 
„cameră din lemn”. Acum, sunt folosite și alte esenţe nordi-
ce, precum molidul și pinul alb, sau exotice (africane, sud-
americane etc.). În interiorul cabinei există bănci din lemn 
plasate la înălțimi diferite: cu cât înălțimea băncii este mai 
mare, cu atât crește temperatura aerului (de obicei, tem-
peratura internă a cabinei ajunge la 80-85°C). În general, 
sunt preferate bănci lipsite de acele noduri specifice lem-
nului, astfel încât rășinile care ies uneori să nu se transfere 
pe piele. La saună nu se folosesc articole de îmbrăcăminte, 
pantaloni scurți, costume de baie sau prosoape flaușate în 
jurul bazinului, deorece împiedică fluxul de transpirație – 
în consecinţă se accentuează percepția de umiditate și 
transpirație, rezultând o senzație de neliniște. Odată ce 
utilizatorul se obișnuiește cu sauna și constatată că nu-i 
provoacă efecte nocive, poate rămâne până la 10-15 
minute în cabină (deși începătorii ar trebui să rămână doar 
5 minute, iar creșterea duratei să se facă treptat). În Finlan-
da mai există o practică, preluată uneori și în restul lumii, 
cea a lovirii ușoare cu nuiele de mesteacăn, pentru a fa-
cilita curățarea pielii și circulaţia. După încheierea acestor 
proceduri, se obișnuiește să se facă un duș rece pentru a 
revigora corpul; este drept, în țările nordice se ajunge une-
ori la extreme, cum ar fi baia în apă cu gheaţă sau zăpadă!

Efecte și beneficii ale saunei
Temperatura ridicată din saună are ca efect evident 

transpirația, un mecanism natural care are rolul de a regla 
temperatura corpului uman, menținându-l cât mai aproa-
pe de 37°C; prin transpiraţie, sunt eliminate și substanțele 

Sauna 

Cadă hidromasaj
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toxice din corp. Creșterea temperaturii corpului are de 
asemenea efecte benefice asupra mușchilor, care înregis-
trează o scădere a tensiunii și se relaxează. Ca o conse-
cinţă, în timpul saunei crește ritmul cardiac și se produce 
vasodilatația, sângele devine mai puțin „vâscos” – aceste 
reacții facilitează deci circulaţia sângelui în tot corpul. Căl-
dura mai poate fi benefică pentru cei care suferă de boli 
respiratorii (bronșită, sinuzită și rinită), favorizează o recu-
perare musculară mai rapidă (prin relaxare ușoară și elibe-
rare de acid lactic), are un efect sedativ asupra terminaţiilor 
nervoase și produce o recuperare mai bună a circulației 
periferice. Trebuie spus totuși că, nesupravegheați de un 
medic, cei cu anumite afecţiuni (respiratorii în special) pot 
experimenta stări de rău. 

Pe baza celor de mai sus, se poate spune că sauna aduce 
beneficii celor care nu fac sport (nu pot, nu au timp sau nu 
vor să treacă prin acea stare de oboseală), conturând cor-
pul și dând o stare de bine. Din păcate, există încă oameni 
care cred că sauna este de mare ajutor pentru pierderea 
în greutate - în realitate, nu există niciun avantaj din acest 
punct de vedere, pentru că apare doar o variaţie a pon-
derii de apă în organism, care revine la normal după saună.  
Biosauna sau sanariumul este o variantă „soft” a saunei 
finlandeze, cu o umiditate a aerului mai mică (aproximativ 
50%) și o temperatură de circa 55°C. Este destinată nu 

doar celor cu sensibilitate la temperaturi ridicate sau cu 
afecţiuni, ci și celor care doresc un mediu mai relaxant, 
eventual prin folosirea de arome din plante sau esenţe.

 CaSCada Sau fântâna de gheaţă 
Este un dispozitiv conceput pentru a produce gheaţă 

sfărâmată care se colectează într-un rezervor, astfel încât 
utilizatorul poate folosi această gheaţă pentru a o așeza 
pe piele, obţinând o răcire intensă după căldura din sa-
ună sau din baia turcească. Contactul cu gheața produce 
un efect de revitalizare și tonifiere, circulația este activată 
iar sistemul imunitar este întărit. Dispozitivul este conectat 
la diverse instalaţii, furnizează gheaţă sub formă de cas-
cadă, pe măsură ce se consumă sau se topește, și are un 
canal de scurgere pentru apa rezultată. Aparatul trebuie 
conectat la un senzor de nivel, astfel încât producția de 
gheaţă încetează atunci când rezervorul este plin.

 CaLdarium şi hamam 
Caldarium mizează tot pe principiul băilor de purificare, 

ca și sauna, dar aparţine tradiției antice, cu precădere roma-
ne. Baia turcească sau hamamul este de inspiraţie orientală, 
desigur, dar bazată tot pe preluarea unor practici vechi. În 
ambele cazuri, este vorba despre aer cald și umed, dar nu 
adus la extreme ca în saună, mizându-se pe efecte benefice 
asupra reumatismului, tensiunii musculare, inflamaţiilor, căi-

SPA 

Cascada sau fântâna de gheață Caldarium și hamam
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lor respiratorii și, nu în ultimul rând, asupra întreţinerii pielii, 
care se curăţă în profunzime. Sunt dotate cu băncuţe de 
ceramică încălzită, iar timpul de ședere nu depășește 20-
35 de minute. Caldarium este o incintă în mijlocul căreia 
se află un bazin cu apă adusă la circa 50°C, iar umiditatea 
aerului ajunge la 90-95%. În caldarium există și o sursă de 
apă rece pentru răcorire, iar uneori terapia este alternată 
cu dușuri reci. Baia turcească are caracteristici asemănă-
toare (temperatură moderată de 45-55 °C, un grad ridi-
cat de umiditate de peste 90%), deosebirea constând în 
faptul că aburii sunt aduși dintr-o sursă exterioară incintei.

 duşuL emoţionaL 
Este o combinaţie fascinantă de lumină, apă, culori și 

arome care surprind în mod plăcut. La intrarea în cabină, 
lumina care este în mod normal albă va începe să se colo-
reze în diferite tonuri. Prin apăsarea butonului „Tropic”, de 
exemplu, se va genera o lumină portocalie și un miros de 
fructe tropicale, o ploaie caldă cu diferite intensităţi, con-
trolate de un microprocesor (o burniță la început, apoi 
un duș mai intens și în cele din urmă o furtună tropicală 
puternică). Prin apăsarea butonului „Fresh”, se va opri lu-
mina ambientală albă și se va aprinde o lumină albastră, 
lăsând un miros mentolat și un abur fin care umple întrea-
ga cameră. Cele două evenimente vor dura în funcţie de 
timpul setat.

 PerCorSo vaSCoLare 
Este un exercițiu pentru picioare, constând în mersul 

pe jos într-un bazin al cărui fund nu este plat, având o 
serie de obstacole. Opunând rezistență apei, suișurilor și 
coborâșurilor întâmpinate, se vor stimula circulaţia peri-
ferică și limfatică, musculatura picioarelor, circulația gene-
rală a corpului. Este un exerciţiu bun și pentru a restabili 
elasticitatea capilarelor, oxigenarea ţesuturilor, având și un 
efect tonic-relaxant.

 SaLina 
Salinoterapia sau haloterapia (de la grecescul „halos” 

= sare), utilizează aerosolii salini dintr-o cameră cu aer 
saturat în vapori de apă și în care se află sare medicina-
lă (garantată farmaceutic, livrată împreună cu o fișă de 
securitate relevantă!). Prin controlul strict al procentelor 
de fosfați, brom, iod și alte substanţe înglobate în sarea 
NaCl, se asigură eficiența legată de așa-numitul „Clea-
rance mucociliar” (mecanism de auto-apărare al siste-
mului respirator contra impurităţilor). Camera de sare 
are o valoare a umidităţii relative cuprinse între 55 și 
70%, temperatura fiind cea a confortului obișnuit (18 – 
20ºC).  Pentru a profita la maximum de proprietățile de 
vindecare ale haloterapiei, este necesar încă din stadiul 
de  proiectare să se aibă grijă la sistemele de ventilație / 
răcire / încălzire.

Dușul emoțional Salina

Percorso vasculare
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 teraPiiLe KneiPP 
Ideea a luat naștere la 1821, în Bavaria, în familia săracă 

a viitorului preot Sebastian Kneipp, care la 23 de ani su-
ferea de tuberculoză. Se pare că inspiraţia privind efec-

tele terapeutice și de vindecare ale 
apei i-a venit citind o carte a unui 
medic de ţară din Silezia, aflată în bi-
blioteca orașului Monaco. Kneipp a 
vrut să verifice metodele respective 
și a obţinut rezultate bune scăldân-
du-se zilnic, în timpul iernii, pentru 
câteva secunde, în apele înghețate 
ale Dunării. Ajuns, după studii, la 
mănăstirea Wörishofen, i-a învățat 

aceste metode de vindecare și pe alţi călugări, accentu-
ând unitatea indisolubilă dintre trup și suflet, necesitatea 
armoniei dintre fizic, intelect și spirit. Ca o urmare firească, 
a apărut Fundația Kneipp, concepută să îmbunătățească 
funcționalitatea, rezistenţa și adaptabilitatea organismului 
la diversele provocări ale vieții. Au apărut astfel cele cinci 
componente esențiale ale acestei terapii: hidroterapie, 
fitoterapie, dietă, mişcare şi stil de viaţă ordonat.

Hidroterapia, sau „cura cu apă”, se bazează pe efectele 
termice și mecanice ale apei, pe efectul stimulilor asupra 
pielii și mai departe asupra întregului sistem nervos al 
omului. Sistemul imunitar va fi stimulat pozitiv, influențând 
simultan secreţia gastrică și hormonală și consolidarea 
sistemului cardiovascular. În termeni simpli, metabolismul 
întreg pare să aibă o activitate optimizată. Căldura rela-
xează corpul, producând încetinirea activității organelor 
interne, iar temperaturile reduse, dimpotrivă, întăresc și 

stimulează activitatea. Tehnicile utilizate sunt foarte dife-
rite și includ dușuri și băi calde și reci, precum și scufun-
dări parțiale și / sau totale. Băile reci (10° - 21° C) sunt 
stimulatoare și produc vasoconstricţie, cele neutre (34° C) 
relaxează mușchii, iar cele calde aduc beneficii pentru pa-
cienţii cu artrită cronică și spasme musculare. Sunt folosite 
metode diverse, precum băi în contrast: un picior se scu-
fundă în apă caldă, iar celălalt în apă rece.

Fitoterapia lui Kneipp a apărut în vremuri în care ori-
cum nu existau medicamentele moderne, iar oamenii folo-
seau de multe ori pentru tratament plante cu proprietăți 
medicinale. Terapia originală Kneipp este însoțită prin ur-
mare de băi calde și reci însoţite de folosirea unor ierburi, 
cum ar fi eucalipt, lavandă, rozmarin, mușetel etc.

Dieta echilibrată este un alt aspect esențial prevăzut 
de pastorul bavarez: nu prea multe calorii, alimente proas-
pete și sănătoase, bogate în fibre.

A mai fost recomandată mişcarea, care poate consta 
în plimbări lungi, gimnastică și alte sporturi de sănătate, 
după regula „inactivitatea slăbește organismul, exerciţiul îl 
întărește, iar excesul dăunează”.

Lista procedeelor Spa este mult mai lungă decât 
această trecere în revistă, şi fiecare procedeu are o 
multitudine de aspecte, pe care un consultant Spa le 
cunoaşte, ştie să le pună în valoare şi le poate imple-
menta în cunoştinţă de cauză. Este şi ideea cu care în-
cheiem acest articol: domeniul este complex, iar gesti-
onarea lui corectă influenţează sănătatea utilizatorilor, 
de aceea este important ca proiectarea şi operarea 
unui centru Spa să fie încredinţate unor specialişti.

SPA 

Hidroterapia Kneipp Fitoterapia Kneipp



S.C. Turism Felix S.A. este principalul operator 
de turism din stațiune, deținând în portofoliu hotelurile 
Internațional, Termal, Nufărul, Poienița, Mureș și 
Someș. În plus, oferta e întregită de Ştrandul Felix, 
aqualand-ul staţiunii, un modern şi atractiv centru de re-
creere, primul de acest gen din nord-vestul României. 
Imagine emblematică pentru staţiunea Băile Felix încă 
de la începutul secolului XX, Ştrandul Apollo, deschis 
tot timpul anului, are patru piscine cu apă termală, dintre 

care una acoperită, integral renovate în decursul ultimi-
lor trei ani. Printre noile dotări se numără şi climatizarea 
spaţiilor interioare, precum şi echiparea şi modernizarea 
vestiarelor şi a barului de zi.

Redeschis în anul 2007, Hotelul Internațional 
este un centru modern de cură balneară, relaxare şi 
conferințe, dispunând de 340 locuri de cazare, 110 în 
camere duble, 80 în camere single şi 20 de apartamen-
te. Restaurantul de 300 locuri, cele 2 săli de conferințe 
cu 120-200 locuri, sala de fitness, centrul wellness, cele 
2 piscine interioare şi 3 exterioare fac din această locație 
de 4 stele destinația ideală pentru un sejur deosebit şi 
un reper în industria ospitalităţii.

Dotări SPA Hotel Internațional
Bazin welness cu hidromasaj, hidroterapie, masaj, hi-

dromasaj complex, jacuzzi, saună, duşuri speciale cu 
cromoterapie sau aromoterapie

BăIle FelIX

Hotel 
Internațional
Băile Felix reprezintă cea mai mare stațiune balne-
ară cu regim permanent din România, situându-se 
pe locul doi, după litoralul Mării Negre, în privința 
numărului locurilor de cazare. Vechile documen-
te atestă utilizarea băilor în tratarea diverselor 
afecțiuni încă din anul 1000, când izvoarele terma-
le au fost descoperite de călugărul Felix, parohul 
mănăstirii din Szentmárton (Sînmartin). Între 1711 
şi 1721 apar primele așezăminte organizate pentru 
tratament, sub numele de „Baia lui Felix”, iar în 
1885 se captează un nou izvor, cu o temperatură 
de 49°C. Factorii naturali de cură reunesc apele 
minerale termale bicarbonatate, sulfatate, calcice, 
sodice, silicioase şi oligometalice, apele deținând o 
mineralizare totală de 986 mg/l.

indicații terapeutice
Afecțiuni reumatismale inflamatorii, degenerative ab
articulare, afecțiuni posttra umatice, afecțiuni neuro
logice periferice și centrale, afecțiuni ginecologice și 
asociate (boli de nutriție și metabolism, boli endocrine).

hotel internațional - băile felix
tel.: +04-(0)259-318-446
email: hotel.international@turismfelix.ro
Website: felixspa.eu
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Deck 

Oricâte noi materiale pentru construcție au fost in-
ventate, lemnul a rămas unul dintre cele mai viabile şi 
elegante, inclusiv atunci când este vorba despre spații 
umede, deci şi zone aferente piscinelor, amenajarea 
Spa-urilor, saunelor etc. Relaţia lemnului cu apa poate 
fi destul de bună, dacă sunt cunoscute câteva aspecte 
ale comportamentului acestui material. Veneția se spri-
jină în bună parte, de secole, pe stâlpi din lemn de ulm 
şi arin negru. La podul lui Apolodor din Damasc de la 
Drobeta Turnu-Severin au fost descoperiţi piloni de 
lemn care s-au păstrat sub apă timp de 2.000 de ani. 
În mormintele egiptene au fost găsite obiecte de lemn 
intacte de acum 5.000 de ani. Deci... care este secretul? 

 
Unii dintre cei care construiesc şi amenajează centre 

wellness/Spa se feresc de acest material din cauza diver-
şilor factori de degradare, deşi beneficiarii şi-l doresc, 
pentru căldura şi estetica lui. Pardoselile din lemn au un 
transfer termic optim, care asigură confortul la călcare – 
nu sunt nici reci, nici fierbinţi (atunci când sunt expuse la 

LEMNUL 
și spațiile 
umede

În aceste imagini puteţi vedea 
o zonă wellness dintr-o locuin-
ţă, cu o mică piscină şi saună, 
plus baie şi garderobă/debara. 

Spaţiul a fost rezolvat foarte 
bine şi adaptat nevoilor unei 

singure familii. Pentru pardoseli 
a fost aleasă metoda sigilării, 

astfel încât umezeala să nu intre 
dedesubt şi să producă daune. 

Estetica este deosebită, cu o 
combinaţie inspirată de lemn 
(majoritar), stică şi ceramică. 

Trapele din lemn au rezolvat pro-
blema mascării unor elemente de 

instalaţii (zone de intervenţie).
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soare). Un alt avantaj practic este buna lui aderenţă, atunci 
când este finisat corespunzător. În definitiv, lemnul este 
un „barometru“ al sănătăţii unei incinte, care reflectă prin 
comportament umiditatea aerului din interior (cu conse-
cinţe asupra celor care respiră acest aer). Pentru a păstra o 
suprafață din lemn la nivel optim din perspectiva utilității, 
trebuie îndeplinite acele condiții de umiditate care să îi 
asigure transformări cât mai puțin sesizabile. În funcție de 
situație, la interior se folosesc dezumidificatoare care să 
reducă efectele negative atât asupra lemnului, cât şi asu-
pra oamenilor.

SenSibilităţi
Într-adevăr, durabilitatea lemnului în timp depinde în 

mod excepțional de condițiile de mediu, respectiv de 
modul în care îl protejăm. Rezistenţa lui se obţine în anu-
mite condiții, de regulă în mediu complet umed sau com-
plet uscat. Se ştie, de asemenea, că problemele apar la 
alternanța umed-uscat sau la limita dintre umed şi uscat – 
aici se formează mici ecosisteme dăunătoare pentru lemn. 

În spaţii umede au fost preferate, până la apariţia meto-
delor moderne de tratare a lemnului, anumite esenţe exo-
tice cu proprietăţi superioare din perspectiva rezistenţei 
la apă, folosite uneori şi pentru construirea ambarcaţiuni-
lor: wenge, merbau, iroko, teak, cumaru, ipe etc. Acestea 
sunt recomandate şi în prezent, dealtfel. 

Factorii agresivi pentru lemn în spaţii umede sunt vari-
aţi – luăm în calcul în primul rând apa din aer şi intervenită 
accidental, care face lemnul să se dilate, dacă pătrunde în 
fibra acestuia. El se comportă ca un burete care absoar-
be şi eliberează umiditatea într-un timp mai lung sau mai 
scurt  – caracteristică numită higroscopicitate, specifică 

majorităţii materialelor de construcţie. Nici finisajele nu 
rămân intacte la umezeală. Rezultatul umidităţii este cre-
area de tensiuni în lemn, care se transmit asupra materia-
lelor de acoperire (lacuri, vopsele, baițuri) care pot crăpa 
şi se exfoliază. Contractările şi dilatările mai provin din 
variațiile de temperatură.

În plus, în acest tip de spaţiu operaţiunile de curăţe-
nie sunt mult mai frecvente, deoarece germenii patogeni 
se dezvoltă mult mai rapid, iar transmisibilitatea este mai 
mare. Intervine deci agresivitatea anumitor componente 
ale detergenţilor. 

Conţinutul de apă al lemnului determină greutatea spe-
cifică, dimensiunile, stabilitatea formei şi rezistenţa mecani-
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că (aceasta scade odată cu creşterea umidităţii). 
Umiditatea de peste 18% generează procese-
le biologice de degradare – din cauza originii 
sale organice, lemnul este atacat de bacterii de 
putrezire, ciuperci sau insecte parazite care sunt favoriza-
te de umezeala asociată cu căldura şi lipsa de ventilaţie. 
Putrezirea intervine cu precădere când lemnul este umed 
parţial, la alternanţa dintre părţile umede şi cele uscate, şi 
când variaţiile de umiditate sunt ciclice. Sunt mai vulnerabi-
le esenţele moi, respectiv părţile mai tinere ale copacului. 
Este bine de ştiut că aplicarea tratamentelor (vopsire, 
lăcuire, uleiere) se face doar pe lemn bine uscat, deoa-
rece impermeabilizarea de suprafaţă a unui lemn tânăr, 
respectiv umed, va determina putrezirea rapidă.

Gradul de degradare a lemnului este accelerat în mediul 
marin, unde concentrația de vapori din aer este mai mare, 
iar sarea (o substanță foarte hidrofilă) nu face decât să ac-
centueze acest fenomen. Situaţia este similară acolo unde 
se foloseşte apă de mare pentru diferite practici Spa. 

De asemenea, razele UV provoacă degradarea suprafe-
ţei lemnului şi deteriorarea peliculelor protectoare. Polua-
rea este un alt factor agresiv: smogul, în combinație cu ploa-
ia formează acizi care afectează lemnul şi stratul protector. 

Protecțiile – avantaje și  
dezavantaje
Suprafața lemnului expus la exterior sau în condiții agresi-
ve de interior poate fi acoperită cu diferite substanțe care 
pot fi clasificate în: emailuri, lacuri şi lazuri. 

Emailurile şi lacurile pot fi incluse în aceeaşi gamă, lacu-
rile fiind de fapt emailuri fără pigmenți – depinde de utili-

Deck 

zator dacă doreşte să acopere textura lemnului, respectiv 
defectele acestuia. Aceste produse sunt rezistente la apă 
şi impermeabile, conferind aceste proprietăți şi lemnului. 
Totuşi, aici apare şi un dezavantaj: dacă apa pătrunde ac-
cidental în lemn, prin fisuri sau locuri neacoperite, lemnul 
începe o transformare (modificări dimensionale, atacurile 
paraziților) care duce în continuare la apariția de bule şi 
exfolieri, iar în final la o degradare accelerată a lemnu-
lui. Neavând pigmenți ca emailurile (vopselele), lacurile 
au nevoie de aditivi care să protejeze lemnul împotriva 
radiațiilor UV, în special a expunerii directe la soare. Com-
ponentele lemnului, în special lignina, sunt sensibile la lu-
mină şi se degradează, având ca rezultat apariția acelei 
suprafețe cenuşii şi a deformărilor. Chiar şi sub protecția 
lacului, apar îngălbenirea sau o tentă mai închisă (de aceea 
li se adaugă absorbanți UV).

Leisure and business trips in romania.

www.draculatour.net

• Peles-Bran-Brasov tour / 12 hours
• Bucharest one day tour / 8 hours
• Bucharest half day tour / 4 hours
• Saxon fortified churches tour (Transylvania) / 2-4 days (up to the agreed programme) 

* All tours include: private car / guide / driver / traditional Romanian lunch / dinner



Iaki este legat în mod firesc de marele fotbalist Ghe-
orghe Hagi, care a cumpărat vechiul hotel Bucureşti în 
1999 şi l-a supus unui amplu proces de renovare, astfel 
încât pe 4 iulie 2001 pe harta staţiunii Mamaia se adău-
ga o nouă locaţie de patru stele. Intervenţii au avut loc şi 
ulterior, astfel că în anul 2009 se finalizau alte lucrări de 
extindere şi modernizare ale hotelului, efectuate pentru 
a mări capacitatea de cazare (un plus de 25 de ca-
mere), funcţionalitatea (sălile de conferinţe) şi calitatea 
spaţiilor. Practic, Iaki a fost optimizat continuu pentru a 
rămâne unul dintre cele mai bune hoteluri de pe litoralul 
românesc. Poziţia privilegiată, cu vedere atât spre mare, 
cât şi spre Lacul Siutghiol, arhitectura retro, moderniză-
rile bine gândite care au respectat specificul staţiunii şi 
targetul au dat practic tonul pentru celelalte hoteluri din 
Mamaia care au ţintit segmentul de lux.

Componenta Spa
Conform viziunii iniţiale, un centru Spa exista încă din 

2002, dar ceea ce putem admira în prezent este rezul-
tatul unei investiţii importante, realizate cu fonduri euro-
pene, din perioada ianuarie – mai 2012, în urma căreia 

hotelul a deschis sezonul estival de anul trecut cu inau-
gurarea noului Iaki Spa, un proiect modern de la design 
şi finisaje până la echipamentele şi procedurile practi-
cate aici. Din iunie 2012, alături de facilităţile Spa / well-
ness existente anterior (piscina interioară semiolimpică 
încălzită, saună umedă şi uscată, jacuzzi, aquagym, 
fitness şi aerobic), oaspeţii au putut beneficia de duş 
emoţional, duş cervical, duş Vichy, spinning şi nume-
roase tipuri de masaje, tratamente corporale, ritualuri şi 
pachete complete. Acestea au fost puse la dispoziţie 

MAMAIA

Iaki Spa,  
un reper pentru  
litoralul românesc
În conştiinţa consumatorilor de turism premium din 
România, dar şi al profesioniştilor din ospitalitate, 
Iaki este asimilat cu bunul-gust, rafinamentul şi 
serviciile de calitate, puse în valoare de o locali-
zare de excepţie în staţiunea Mamaia – central, 
la câteva zeci de metri de plajă. În ultimii ani, se 
accentuează însă şi componenta Spa a hotelului 
(conturată încă din anii de început ai relansării sub 
brandul Iaki) şi adusă în prezent la stadiu de asset, 
în cadrul unui concept amplu, individualizat.
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într-o ambianţă superbă, în care tonurile calde de bej-
cafeniu şi design-ul minimalist creează un decor ideal 
pentru relaxare. Totul a fost gândit, ca şi până acum, 
pentru segmentul premium, eventual pentru ocazii spe-
ciale sau evenimente corporate, iar unele tratamente 
pot fi incluse în gama de lux, pentru un public exclusi-
vist. În concept este inclus şi salonul de înfrumuseţare 
Beauty Salon Iaki, destinat aceluiaşi exigent public ţintă.

 
Astfel, în cadrul Iaki Spa sunt abordate o multitudine 

de tipuri de masaj: de relaxare, anticelulitic, sportiv, „la 4 
mâini”, în cuplu, cu pietre vulcanice, masaj Candle Oil, 
Wine Pinda, reflexoterapie, masaj facial, masajul scalpu-
lui, al spatelui, terapie prin hidromasaj şi cu duş Vichy. 
Procedurile sunt destinate celor care vin în vacanţă, cu 
familia sau individual, participanţilor la evenimente priva-
te, corporate, sportive sau de altă natură, dar şi localni-
cilor care doresc să beneficieze de pachete complete 
pe care nu le pot găsi în aceleaşi condiţii pe plan local. 
Dovedind flexibilitate şi având la dispoziţie o bază ma-
terială elaborată, pachetele sunt concepute atât pe ter-
men scurt, pentru cei care petrec doar un sejur la mare, 
cât şi pe termen lung, pentru cei care fac din această 
destinaţie un reper în preocupările privind relaxarea şi 
sănătatea.
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Conceptul Iaki este deci unul complex, în care, pe 
lângă cele 122 de spaţii de cazare (244 de locuri) do-
tate cu generozitate şi bun-gust, sunt incluse 2 piscine 
exterioare, teren de fotbal, 3 restaurante, Piano Bar, mai 
multe săli de conferinţe de diferite capacităţi, cofetărie 
/ patiserie, parcare, curăţătorie şi spălătorie, mini-club 
pentru copii şi altele. De asemenea, sezonul cald este 
marcat de seri speciale: cocktailuri de socializare, seri 
tematice, evenimente mondene etc.. Se poate spune 
astfel că Iaki este mai mult decât un hotel cu dotări de 
excepţie – este o stare de spirit, un punct de întâlnire al 
ideilor despre ospitalitatea leisure de înalt rafinament, pe 
litoralul românesc. 

Câteva proceduri, tratamente şi ritualuri 
exclusiviste:
„Le Palais des Reines“ – sunt bazate pe o linie de pro-
duse orientale obţinute din cele mai pure elemente, cu-
noscute pentru proprietăţile lor hidratante, vitalizante şi 
anti-îmbătrânire: ulei de argan, smochine sălbatice, săpun 
negru, santal, vanilie, monoi, iasomie, aur, ambră.

„Bride to Be“ – este cel mai potrivit cadou oferit unei vi-
itoare mirese, un moment de relaxare care include tra-
tament facial, ritual corporal, manichiură şi pedichiură, 
având menirea de a transforma orice viitoare mireasă într-
o femeie relaxată şi strălucitoare.

„Top to Toe“ – este o combinaţie de proceduri destinate 
relaxării şi înfrumuseţării ”din cap până în picioare” ce cuprin-
de masaj facial, masaj de relaxare, manichiură şi pedichiură.

„Deluxe Spa“ – este o combinaţie perfectă de produse 
ce ascund vechile mistere ale naturii: colagenul extras din 
caviar, biopeptide, complexe vitaminice şi minerale anti-
oxidante destinate unor terapii eficiente anti-aging şi de 
menţinere a frumuseţii.

„Ceremony of Gold“ – reflectă lumina cu o adiere de lux 
suprem. Foiţele de aur au o acţiune echilibrantă asupra 
proprietăţilor electrice ale corpului, balansând în mod 
evident energia interioară şi confortul organismului. aurul 
pur, vitamina c şi tetrapeptidul imunizează pielea şi au un 
excelent efect în reducerea ridurilor.

„Repagen Noir“ – a fost creat pe baza celor mai recen-
te şi surprinzătoare investigaţii în combaterea îmbătrânirii 
pielii, care printr-o tehnologie de elită combină extractul 
de caviar, antioxidantul perfect ce oxigenează şi tonifică 
pielea, celulele stem, extrasele din struguri ce întârzie 
pierderea vitalităţii celulelor esenţiale şi hematia care sti-
mulează sinteza colagenului şi regenerează celulele.

Hotel Iaki  
Telefon: 0241 831 025; Mobil: 0735 405 986
Fax: 0241 831 169  
E-mail: reception@iaki.ro  
www.iaki.ro



48    spa Magazin

Piscine

Cum se construiește 
o piscină

1. Săpătura/egalizarea 
Primul pas este stabilirea pe te-

ren a poziției bazinului, a căminu-
lui tehnic și a cotei „0”. Este foarte 
important să se cunoască eventu-
ala amplasare a traseelor de cu-
rent electric, apă/canal sau orice 
alte utilități care trec prin pământ 
în zona în care se va săpa. Se 
stabilește locul de acces al utilaju-
lui de săpat, al mașinilor de trans-
portat pământul și zona unde se va 
depozita pământul care trebuie să 
rămână pentru umplutura ulterioară 
din jurul bazinului. Se va stabili de 
asemenea locul unde vor fi conec-
tate utilitățile necesare execuției: 
curent electric, apă, canal, locul de 
depozitare al gunoiului și molozului. 
Mai este important să se asigure un 
spațiu de depozitare pentru materi-
ale și scule.

În continuare, se trasează co-
ordonatele gropii viitoarei piscine, 
luându-se în calcul 1 m în plus pe 
toate laturile bazinului, pentru acces 
în vederea cofrării cu cofraje meta-
lice pe ambele fețe. Se stabilește 
modul optim de săpare, de încăr-
care și de transport al pământului și 

n  Ing. Sorin Curcă – Piscine Speranța Service

O piscină din beton, exterioară sau interioară, având sistem de recirculare-filtra-
re a apei cu skimmere, pentru utilizare privată sau publică, se realizează în urma 
unui proces de construcție complex, familiar doar profesioniștilor. Este vorba nu 
numai de execuția propriu-zisă, ci și de cunoașterea materialelor, a modului de 
funcționare al echipamentelor. Iată în continuare etapele importante de punere 
în operă:

se va păstra cantitatea de pământ 
necesară umpluturii de jur împreju-
rul piscinei. Atenție: în stabilirea 
cotei „0”, se vor avea în vedere 
straturile de balast, egalizare 
și placa de beton ce vor fi pe 
fundul gropii, pentru a respec-
ta adâncimea stabilită a pisci-
nei. Căminul tehnic va fi amplasat 

cât mai aproape de bazin, (dacă 
este posibil, chiar având un perete 
comun cu acesta), în partea mai 
adâncă, și se va săpa cu 20-25 cm 
sub cea mai joasă cotă a bazinului. 
În cazul în care canalizarea din zonă 
nu este la acea cotă, astfel încât la 
construcția căminului să se mon-
teze un sifon de pardoseală, se va 
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skimmere, elementele de trecere 
pentru insuflatoare, eventual fa-
ruri, priză de aspirator, regulator 
de nivel, alte accesorii.

3. Cofrarea/turnarea be-
tonului și decofrarea

Urmează cofrarea fundului bazi-
nului și montarea garniturii bandă 
continuă la rostul de turnare ce 
va apărea între fundul bazinului și 
pereții lui. Se trece apoi la turna-
rea și vibrarea betonului pe fundul 
bazinului, cu verificarea acoperirii 
armăturii, a păstrării poziției gar-
niturii de rost și a poziției sifonului 
(având în vedere șapa, hidroizolația 
și finisajul ce vor urma!). Se trece la 
cofrarea pereților și verificarea fixării 
ferme a acestora, a planeității, un-
ghiurilor drepte și nivelului până la 
care se va turna betonul. Turnarea 
betonului se face cu vibrare, având 
grijă ca elementele încastrate să 
rămână în poziția stabilită și să fie 
bine înglobate în beton. Se va mai 
verifica să nu apară deplasări ale 
cofrajelor și scurgeri de beton pe 
lângă cofraje, respectiv acoperi-
rea completă a armăturilor și atin-

săpa o bașă în unul dintre colțurile 
săpăturii căminului, în vederea 
montării unei pompe sub  mersibile. 
Urmează așezarea stra tului de 
ba last (acolo unde este cazul) și 
compactarea acestuia, ve ri ficarea 
uniformității stratului și a bunei com-
pactări pentru a se păstra cotele 
stabilite, iar apoi turnarea egalizării 
cu menținerea cotei stabilite.

2. Armarea structurii 
piscinei

Se poate trece la armarea plăcii 
de fund a bazinului și a pereților, cu 
respectarea dimensiunilor și cotelor 
stabilite, a legării fierului conform 
normativului. Atenție: în această 
fază trebuie montate elementele 
încastrate ce vor fi legate de ar-
mătură în pozițiile stabilite: sifon, 



50    spa Magazin

gerea nivelului de turnare stabilit.  
Urmează decofrarea și inspecta-
rea pereților pentru a se observa 
eventuale segregări - dacă există, 
vor fi reparate cu materiale speci-
ale, aceleași cu care se vor astupa 
și găurile de tiranți rămase în pereți. 
În urma verificărilor, dimensiunile și 
cotele bazinului, planeitatea, un-
ghiurile drepte dintre pereți și din-
tre pereți și fundul bazinului, poziția 
elementelor încastrate trebuie să 
fie în limitele standardului. Cofrarea 
și turnarea căminului tehnic se fac 
prevăzând trecerile pentru utilitățile 
aduse în cămin: apă, canalizare, 
curent electric, dacă este cazul tu-
rul și returul de la centrala termică, 
cablul pentru aprinderea farurilor, 

Piscine
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trecerile pentru legătura cămin - 
bazin (cabluri de la far, țevi de la 
sifon, insuflatoare, skimmere și alte 
accesorii). Betonul turnat va trebui 
să se matureze în 28 de zile de la 
turnare, până să se treacă la etapa 
de finisare a interiorului bazinului. 

4. Racordul instalațiilor 
bazin - cămin

Se vor face racordările necesare 
pentru țevi și cabluri de la bazin la 
cămin cu prinderea fermă a aces-
tora în vederea realizării ulterioare a 
umpluturii pe lângă bazin și cămin. 
Se va monta la căminul tehnic un 
capac ușor de deschis, conceput 
astfel încât să oprească apa din 
precipitații și să asigure o ventilație 
naturală. Accesul în cămin se va 
face pe o scară și, opțional, acesta 
va fi iluminat. Se vor etanșa trecerile 
țevilor și cablurilor și se vor monta 
robinete la țevile ce vin de la bazin 
în căminul tehnic. Este necesară 
verificarea ca presetupele de la oa-
lele de far să fie strânse pe cablu, 
astfel încât să poată fi făcută proba 
de inundare. Se va avea în vedere 
soluția de umplere și posibilitatea 
golirii, ulterior probei de inundare.

5. Umplutura și compac-
tarea în jurul piscinei

Se va face umplutura în jurul ba-
zinului și căminului tehnic, în straturi 

succesive, cu grijă să nu se rupă 
țevile sau să iasă din elementele 
de trecere. Toate țevile și cablurile 
trebuie să rămână intacte în urma 
compactării umpluturii.

6. Montarea echipamen-
telor

Se vor monta echipamentele în 
căminul tehnic, astfel încât să rămâ-
nă loc pentru acces în perspectiva 
operațiunilor curente, de service și 
întreținere. Dacă nu există sifon ra-
cordat la canalizare pe fundul că-
minului, în vederea evacuării apei 
ce poate apărea accidental, se va 
monta în bașă o pompă submer-
sibilă racordată la tabloul electric, 
pentru alimentare permanentă.

7. Finisarea piscinei
După terminarea perioadei de 

maturare a betonului, se pot tencui 
pereții piscinei și se va turna șapa 
de pantă pe radierul piscinei, pre-
gătindu-se frontul de lucru pentru 
aplicarea hidroizolației și placarea 
bazinului cu plăci ceramice. Ten-
cuiala și șapa de pantă trebuie de 
asemenea să se matureze înainte 
de hidroizolare. La îmbinarea din-
tre pereții și fundul bazinului se va 
monta o bandă specială cauciu-
cată cu rol de etanșare elastică și 
de hidroizolare și apoi se va aplica 
hidroizolația propriu-zisă care con-

stă într-un mortar bicomponent pe 
bază de ciment, armat cu plasă 
de fibră de sticlă, aplicat în două 
straturi succesive de 1 mm. După 
maturarea hidroizolației, se poate 
face proba de etanșeitate prin um-
plerea cu apă și urmărirea nivelului 
apei, apoi se trece la placarea ba-
zinului și a rebordului acestuia. Se 
vor chitui rosturile placării și se va 
curăța atent suprafața finisată. În 
funcție de caracteristicile adezivului 
și chitului de rosturi, se precizează 
termenul la care se poate face um-
plerea piscinei. 

8. Punerea în funcțiune a 
echipamentelor

Înainte de predarea finală lucră-
rii, se va umple piscina cu apă și 
se vor pune în funcțiune echipa-
mentele, cu tratarea apei, rea-
lizarea probelor funcționale, in-
struirea beneficiarului cu privire la 
funcționarea și întreținerea piscinei. 
Dați fiind timpii de maturare ai beto-
nului, tencuielilor, șapei de pantă și 
ai hidroizolației, durata de execuție 
a unui bazin din beton poate fi 
de 8-10 săptămâni, în funcție și 
de condițiile meteo. În urma unei 
execuții profesionale, durata me-
die de viață a bazinului din beton 
ce constituie corpul piscinei poate 
fi de 50 de ani.
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Asociații profesionale

Asociaţia Patronală pentru Piscine şi Wellness 
(APPW) a fost creată în 2009, are sediul 
în Bucureşti şi reprezintă profesioniştii din 
domeniul piscinei şi wellness-ului din România. 
APPW este o asociaţie patronală, profesională, 
independentă şi apolitică. Fiind organizată pe 
baza liberei asocieri a membrilor săi, este de tip 
non-profit şi funcţionează conform unui statut 
aprobat de Adunarea Generală a membrilor, 
organul suprem de conducere al asociaţiei.

APPW a fost fondată de către 20 de firme, companii 
cu activităţi variate din domeniul proiectării, 
construirii, comercializării şi producerii de 
piscine, saune, căzi/aparate de hidromasaj, Spa, 
wellness, împreună cu instalaţii aferente, care şi-
au dorit să sprijine calitatea şi profesionalismul 
în acest sector. În decursul celor peste 3 ani de 
existenţă, în componenţa membrilor s-au înregistrat 
ceva schimbări, din cauza perioadei dificile prin care 
a trecut şi încă mai trece sectorul nostru. 

După boom-ul 2005-2008, când construcţiile 
au cunoscut o dezvoltare masivă antrenând, mai 
ales pentru sectorul rezidenţial, nişa piscinelor şi 
wellness-ului, a urmat criza economică declanşată 
în 2009 care nu avea cum să nu-şi lase amprenta şi 
în vânzarea acestor produse considerate încă de 
lux la noi în ţară. Totuşi, dacă în ceea ce priveşte 
clădirile rezidenţiale s-a construit mai puţin de la an 
la an, în segmentul turistic, de sport şi agrement s-a 
progresat prin dotarea cu bazine de înot şi facilităţi 
tip wellness a hotelurilor şi pensiunilor, centrelor 
Spa sau complexelor sportive.
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Credibilitate 
şi prestigiu

Asociaţia Patronală pentru Piscine şi Wellness a luat 
ființă pentru a sprijini inte resele economice şi tehnice 
ale membrilor săi, fiind o platformă pentru dezvoltarea şi 
eficientizarea activităţii membrilor. Statutul de membru 
APPW oferă credibilitate şi prestigiu, deoarece firmele 
sunt acceptate pe baza îndeplinirii unor criterii de 
eligibilitate, dar creează şi responsabilităţi ce presupun 
în primul rând respectarea standardelor profesionale 
şi susţinerea unor raporturi de concurenţă loială între 
firme pe pieţele în care activează.

Totodată, APPW asigură promovarea tuturor 
membrilor săi în mod egal, prin postarea pe site-ul 
propriu a articolelor despre lucrări sau produse oferite, 
prin participarea cu stand la expoziţii naţionale de 
profil, prin distribuirea către potenţiali clienţi a unor 
materiale de prezentare.

Pentru a facilita dialogul permanent şi furnizarea 
de informaţii către membri, asociaţia organizează 
întâlniri, seminarii sau prezentări pe teme tehnice. 
Fiind membru al Camerei de Comerţ şi Industrie 
a Municipiului Bucureşti, beneficiază de invitaţii 
de participare la diverse evenimente, cursuri de 
perfecţionare, licitaţii, delegaţii oficiale în străinătate, 
informări pe diverse teme.

Asociaţia Patronală  
pentru Piscine şi Wellness
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Un eveniment important, care ne dorim să devină o 
tradiţie urmărită şi aşteptată de toţi jucătorii din piaţă 
de piscine şi wellness, atât naţionali, cât şi internaţionali, 
este Convenţia de Afaceri pentru Piscine şi Wellness, 
ajunsă în 2013 la ediţia a III-a. Această manifestare 
vine în primul rând în sprijinul companiilor româneşti, 
înlesnindu-le întâlniri cu producători de marcă, dar şi în 
sprijinul producătorilor europeni, facilitând extinderea 
pieţei lor de desfacere în România. În cadrul acestor 
întâlniri, profesioniştii români au ocazia să discute 
faţă în faţă cu producătorii străini de echipamente şi 
produse pentru segmentul piscine şi wellness, să le 
cunoască ofertele, să negocieze contracte şi să încheie 
parteneriate de afaceri.

Responsabilitate şi implicare 
Proiectul de anvergură este introducerea în 

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) a unei 
meserii specifice acestui domeniu, pentru care APPW 
a demarat deja discuţiile cu ministerele de resort şi a 

început întocmirea dosarului conform reglementărilor 
în vigoare. Acesta este un drum lung, dar va deschide 
posibilitatea formării profesionale corespunzătoare a 
forţei de muncă, cerinţă atât de necesară pentru toate 
firmele care practic îşi specializează personalul doar 
prin experienţa acumulată la locul de muncă sau, în mai 
rare cazuri, prin instruiri efectuate de mari producători 
din Europa. 

Pentru ca firmele să respecte legislaţia în vigoare, atât 
la construirea, cât şi în exploatarea unei piscine publice, 
trebuie întâi ca acestea să o cunoască. APPW dispune 
de o bibliotecă, inclusiv electronică, cu materiale de 
referinţă specifice – standarde europene, adoptate 
evident şi de România, legislaţie naţională, materiale 
care pot fi oricând consultate de membrii APPW.   

Nu numai că respectăm aceste standarde, dar avem şi 
ocazia de a participa direct la întocmirea sau revizuirea 
lor – şi aceasta datorită faptului că suntem consultaţi 
de către ASRO (Asociaţia de Standardizare din 
România) la toate revizuirile standardelor europene în 
vigoare pentru sectorul de piscine publice şi ne putem 
exprima punctul de vedere cu privire la modificările 
propuse. De asemenea, putem participa, alături de un 
delegat ASRO, la şedintele CEN (Comisia Europeană 
de Standardizare) în cadrul Comitetului Tehnic 
pentru Echipamente pentru sport, spaţii de joacă 
şi recreere, care se ocupă de toate reglementările ce 
privesc piscinele publice.

Începând cu 2013, devenim şi membri EUSA 
(European Union of Swimming Pool and Spa 
Associations), trecând într-o altă etapă, de recu-
noaştere a locului nostru în rândul ţărilor europene 
cu o mai veche tradiţie în domeniul piscinelor şi 
wellness-ului. 
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Știri

Convenţia de Afaceri 
pentru Piscine şi 
Wellness organizată 
de APPW
Convenţia de Afaceri pentru 
Piscine şi Wellness, ajunsă în 2013 
la ediţia a III-a, s-a organizat în 
Sala Europa din cadrul hotelului 
Ramada Plaza, în 5-6 martie a.c.. 
Manifestarea a facilitat întâlnirea 
dintre reprezentanții companiilor 
româneşti şi producătorii relevanți 
ai domeniului, dând totodată 
posibilitatea fabricanților europeni 
să evalueze oportunitatea extinderii 
operațiunilor în România. În cadrul 
acestor întâlniri, profesioniştii 
români au avut ocazia să comunice 
direct cu producătorii străini de 
echipamente şi produse pentru 
segmentul piscine şi wellness, să 
le cunoască ofertele, să negocieze 
contracte şi să încheie parteneriate 
de afaceri. În acelaşi timp, pe durata 
convenției au avut loc şi prezentări 
şi seminarii tehnice, de un mare 
interes bucurându-se expunerea 
Mapei România pe tema realizării 
profesionale a piscinelor din beton.

Amenajare marca Laghetto  
la Salonul Internațional de Mobilă
Între 9 şi 14 aprilie 2013 a avut 
loc ediţia aniversară cu numărul 
50 a Salonului Internațional de 
Mobilă de la Milano, cea mai mare 
expoziţie internaţională organizată 
în Europa, din industria mobilei. 
Participanții au avut ocazia de a se 
pune la curent cu noile trenduri în 
domeniul decorațiunilor interioare, 
inclusiv a amenajărilor de Spa-uri şi 
locații wellness. Astfel, tot în cadrul 
manifestărilor târgului, în centrul 
oraşului Milano a fost organizat un 
spațiu exclusivist de întâlnire pentru 
arhitecți şi designeri, dotat cu piscină 
şi amenajat de compania Wellness 
Laghetto.

Le Spa by Leida
Leida Impex a lansat în luna martie 
conceptul „Le Spa by Leida”, la 
showroom-ul din B-dul Nicolae 
Titulescu nr. 163, Bucureşti. În 
noul spaţiu destinat exclusiv 
domeniului Spa/wellness, sunt 
expuse echipamente şi accesorii 
specifice, membrii echipei Leida 
fiind la dispoziţia vizitatorilor 
pentru a oferi consultanţă în 
dotarea şi amenajarea completă 
a centrelor de profil, atât pentru 
unităţi independente, cât şi pentru 
hoteluri sau pensiuni. Oferta 
este deosebit de variată, de la 
saune, paturi de masaj sau saline, 
la echipamente precum scaune 
cu rezonanţă acustică, saltele de 
relaxare cu infraroşii, module de 
baie turcească etc.. Conceptele 
promovate de Leida includ 
proceduri precum Kraxenstove, 
Sabbia Med, Salve in Terra, Rasul, 
Dry Floating, HYDRO’CO  Physio 
pool şi multe altele. 






