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lucrări 
româneşti 
la standarde 
internaţionale

Construcţia de piscine şi centre wellness, care a luat amploare 
în ultimii ani, a devenit un domeniu atractiv pentru multe 
companii din România. Dezvoltarea acestui segment a 
determinat ca în 2009 un grup de entuziaşti să dorească 
înfiinţarea unei organizaţii naţionale APPW (Asociaţia Patronală 
pentru Piscine şi Wellness), al cărei scop principal este 
contribuţia la dezvoltarea profesională a colegilor din branşă şi 
implementarea standardelor europene pe piaţa din România. 
În acest sens, în 2013, APPW a devenit membru al Organizaţiei 
Europene pentru Piscine şi Spa, EUSA, o federaţie de asociaţii 
naţionale din 12 ţări.

La fel ca Spa Magazin, susţinem profesionalismul, calitatea înaltă 
a lucrărilor noastre şi vom continua să ne aducem aportul în 
aplicarea standardelor europene din domeniu care să fie 
respectate de constructorii de piscine din România. Suntem 
permanent preocupaţi de noutăţile şi inovaţiile din domeniu 
pe care încercăm să le promovăm şi pe piaţa locală. Astfel, 
reprezentanţii asociaţiei noastre participă la târgurile de profil 
organizate anual în străinătate.

Anul acesta au avut loc două expoziţii importante la Barcelona, 
Spania, între 15 şi 18 octombrie şi la Köln, Germania, între 
22 şi 25 octombrie. Cu prilejul expoziţiei de la Köln, a avut 
loc decernarea premiilor primului concurs european pentru 
piscine rezidenţiale şi Spa-uri, organizat de EUSA, concurs la 
care APPW a făcut parte din juriu. Ca o continuitate a concursului 
internaţional, ne-am propus să organizăm un concurs local care 
să evidenţieze lucrări la standarde internaţionale realizate de 
membrii APPW. Ne dorim ca în viitor, alături de Spa Magazin, 
să vă oferim atât informaţii utile, cât şi o incursiune în lumea 
wellness-ului românesc.

Cristina Grigorescu
Preşedinte APPW

spa
Magazin



4    spa Magazin

Safety 

Dincolo de estetică, funcţionalitate şi rezistenţă, par-
doselile au nevoie de o aderenţă optimă, care să rea-
lizeze acel echilibru perfect între evitarea alunecării şi 
un mers natural, fără efort. În lume, la fiecare trei mi-
nute are loc un acccident petrecut în timpul mersului 
prin alunecare sau împiedicare, şi mai mult de o treime 
dintre acestea au drept cauză pardoselile necorespun-
zătoare. Accidentele sunt mult mai frecvente în spaţii 
precum zonele de fittness&wellness, pentru tratamen-
te sau cele aferente Spa-urilor, din cauza umezelii aeru-
lui sau a apei intervenite accidental, a traficului intens, 
încălţămintei etc. Tocmai în acest scop, au fost create 
gamele de pardoseli din PVC Safety Vinyl (Surestep 
şi Safestep) de la Forbo Flooring Systems.

 
O pardoseală cu aderenţă optimă înseamnă deci sigu-

ranţă, atât pentru oaspeţii unui centru wellness sau balne-
ar, cât şi pentru angajaţi. Lipsa profesionalismului în abor-

Surestep 
   Safestep

Pardoseli aderente  
din PVC, de la Forbo 
Flooring Systems

Avantajele colecţiilor  
Surestep şi Safestep
• Gamă extinsă de culori, inclusiv cu aspect de lemn 

şi piatră
• Look natural datorită finisajului mat
• Respectarea celor mai recente standarde de ade-

renţă (R 10 – R 12), inclusiv la mersul desculţ
• Durabilitate excelentă datorită stratului de uzură de 

0,7 mm
• Caracter antistatic pentru toate gamele de produse
• Rezistență ridicată la indentare şi scaun cu rotile
• Ușor de curățat datorită stratului PUR Pearl™
• Flexibilitate și instalare ușoară, inclusiv în spaţii umede
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darea unei pardoseli se traduce prin costuri suplimentare 
şi suferinţe cauzate celor neatenţi sau grăbiţi. Operatorul 
acelui centru trebuie să fie conştient de faptul că are ne-
voie de pardoseli profesionale, rezultate ale unor studii 
şi cercetări îndelungate, certificate conform unor norme 
stricte. Pardoselile sunt evaluate din perspectiva rezisten-
ţei la alunecare (scala R), şi conform standardelor germane 
DIN 51130 sunt cuprinse între R 9 şi R 13. Clasele se stabi-
lesc aşezând o persoană pe o rampă cu înclinare progre-
sivă, acoperită cu ulei, astfel încât persoana respectivă să 
se simtă în siguranţă pe rampă. 

Conform acestor teste, pardoselile Surestep şi Safestep 
au o aderenţă cuprinsă între R10 şi R12, adică acel interval 
în care traficul este sigur şi comod (o aderenţă prea mare 
împiedică mersul). Prin urmare, ele pot fi folosite în diver-
se domenii unde trebuie prevenită alunecarea: magazine, 

Forbo Flooring Systems România
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
Web: www.forbo.com

Design
• Culori în concordanţă cu celelalte colecţii Forbo  

Flooring Systems
• 72 de culori diferite, care permit soluții creative
• Modele aleatorii, care nu se repetă
• Posibilitatea personalizării prin tehnica aquajet
• Posibilitatea realizării mai multor tipuri de suduri

Grija pentru mediu
• Pardoselile Forbo Flooring Systems sunt realizate în 

conformitate cu cele mai recente cunoştințe în tehno-
logia PVC-ului, folosind materiile prime şi procedeele 
care s-au dovedit cel mai puţin dăunătoare mediului. 

• conținut de minimum 37% materii reciclate pentru 
stratul suport

• 100% reciclabil
• 100% din deșeurile post-productie sunt reciclate
• respectă cele mai înalte standarde referitoare la cli-

matul interior (specificaţia germană AgBB)
• în conformitate cu standardul de mediu ISO 14001
• Forbo susţine prevederile iniţiativei Vinyl 2010, 

prin care producătorii din domeniul PVC-ului se an-
gajează voluntar la crearea de produse sustenabile pe 
termen lung şi la stimularea reciclării.

şcoli, spaţii medicale, restaurante, cabinete de înfrumu-
seţare şi multe altele, inclusiv centre wellness şi balneare. 
În zonele cu o umiditate crescută, se poate opta pentru 
variantele în relief Wetroom, embosate, cu forme de dia-
mant, care ajută la drenarea umidităţii şi măresc aderenţa, 
permiţând un trafic curent, sigur chiar şi când se fac viraje 
bruşte, cu încălţăminte uzată. 

Secretul aderenţei superioare a PVC-ului Safety Vinyl 
de la Forbo Flooring Systems este compoziţia şi struc-
tura având la bază particule de cuarţ şi carborundum 
(carbură de siliciu), ori oxid de aluminiu care conferă în 
plus o rezistenţă deosebită la uzură, fără a mări greutatea 
acoperirii. În plus, toate produsele sunt acoperite cu un 
finisaj PUR Pearl™, care măreşte rugozitatea, rezistenţa la 
substanţe chimice, zgârieturi şi solicitări mecanice.  
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Tehnologii

Pe măsură ce segmentul 
wellness ia amploare în 
România, este esenţial să 
fim conştienţi de importanţa 
tratării corespunzătoare a 
apei din bazine – fie acestea 
piscine sau componente Spa. 

Principalul obiectiv al tratării 
apei din piscină sau Spa 
îl constituie menţinerea 
condiţiilor de siguranţă  
a utilizatorilor şi asigurarea 
confortului persoanelor 
care frecventează centrul 
dumneavoastră wellness. 

Iată câteva beneficii pe care 
le obţineţi în urma unei tratări 
corespunzătoare: 
• Păstraţi apa fără bacterii şi 

fără alge;
• Asiguraţi înotătorilor un 

mediu care nu este toxic, 
fără să le provoace diverse 
afecţiuni;

• Preveniţi apariţia mirosului 
neplăcut al apei;

• Sporiţi durata de viaţă a 
echipamentelor, fittingurilor 
(pieselor încastrate în bazin) 
şi conductelor bazinului;

•  Preveniţi depunerile de 
calcar pe pereţii bazinului, 
în filtru şi în tubulatură.

Fiecare piscină este unică, iar 
cantităţile de substanţe chimice 
folosite pentru tratarea apei de-
pind de o serie de factori, pre-
cum: volumul piscinei, gradul de 
utilizare, amplasarea piscinei (ex-
terior sau interior), temperatura 
mediului ambiant, temperatura 
apei, tipul echipamentelor şi, mai 
ales, calitatea sursei de apă.

 
1. Alegerea sistemului de 
filtrare corespunzător

Capacitatea sistemului de filtrare 
are o foarte mare importanţă în trata-
rea apei din piscină. Aceasta nu poa-
te fi eficientă decât dacă sistemul de 
filtrare al bazinului este eficient – filtra-
rea şi recircularea întregului volum de 
apă de 8 ori în 24 ore. Prin urmare, 
este foarte important ca sistemul să 
fie dimensionat conform standarde-
lor europene, astfel încât filtrarea să 
se realizeze corespunzător. 

2. Analiza apei 
Măsurarea durităţii apei, alcali-

nităţii sau conţinutului de metale 
din sursa de apă care alimentează 
piscina sau Spa-ul este importan-
tă, deoarece în funcţie de valorile 
parametrilor obținuţi se stabilesc 
tipul de substanţe chimice folosite 
şi cantităţile corecte. Calitatea apei 
este influenţată şi de factori externi 
precum temperatura mediului am-
biant, numărul de utilizatori, ampla-

AdriAnA Petre este inginerul 
chimist al echipei Chemoform, cu 
o experienţă de 7 ani în domeniul 
tratării apei piscinelor private sau 
publice şi a Spa-urilor. A participat 
la numeroase specializări în străi-
nătate, realizate de firma partene-
ră Chemoform Germania – produ-
cător al substanţelor chimice pen-
tru tratarea şi întreţinerea apei din 
piscină sau Spa.
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samentul piscinei (exterior sau inte-
rior); toate aceste elemente se iau 
în calcul atunci când se realizează 
tratamentul apei de piscină/Spa. 

3. pH-ul
Un aspect foarte important în tra-

tarea apei din piscină îl reprezintă 
pH-ul apei. Agentul dezinfectant 
va reacţiona la capacitate maximă 
doar în cazul în care pH-ul apei este 
neutru. Reglarea pH-ului este prima 
procedură care se face înainte de 
administrarea dezinfectantului şi a 
celorlalte produse chimice. pH-ul 
prea alcalin sau prea acid influen-
ţează nu numai acţiunea celorlalte 
substanţe chimice, însă poate pro-

6 pași 
importanți
în tratarea apei din piscină sau Spa
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Chemoform românia
Şoseaua Pipera Tunari nr. 2 A, jud. Ilfov
e-mail: office@chemoform.ro
tel.: 021 242 05 94
Fax: 021 242 05 94
Mobil: 0730 032 039
Web: www.chemoform.ro

voca iritaţii ale ochilor şi pielii, poa-
te coroda accesoriile bazinului sau 
favoriza depunerile de calcar prin 
tubulatură. Se recomandă ca va-
loarea pH-ului să fie 7,2 – 7,4.

4. Dezinfectarea apei
În esenţă, dezinfectarea apei repre-

zintă distrugerea microorganismelor 
care se află în aceasta – viruşi, bac-
terii, alge şi fungi (ciuperci). Adău-
gând tratamentului apei dezinfec-
tant în cantităţile corespunzătoare, 
se va iniţia distrugerea bacteriilor cât 
mai rapid, reducând astfel şi riscuri-
le îmbolnăvirilor (otită, afecţiuni der-
matologice etc.). Acest proces se 
poate realiza cu diverse produse pe 
bază de clor, oxigen activ (granulat/
lichid), brom, sistem de tratare UV, 
ozon, ionizare. Este recomandat să 
discutaţi avantajele şi dezavantajele 
fiecărei metode cu un specialist. 

5. Antialgele
Antialgele sunt produse care îm-

piedică formarea algelor. Algele 

sunt forme naturale de plante vii, 
existând mii de specii de diverse 
culori şi mărimi. Prezenţa acestora 
în piscină este inestetică, dar şi pe-
riculoasă, deoarece scările şi fundul 
bazinului devin alunecoase. În cazul 
în care apa este deja verde, nu se 
va folosi tratamentul cu antialge, ci 
este recomandat un tratament şoc 
de administrare a dezinfectantului, 
respectiv mărirea timpului de filtrare. 

6. Floculantul
Apa poate avea aspect tulbure 

din cauza particulelor care nu pot 
fi reţinute de filtru, iar floculantul are 
rolul de a ajuta filtrul cu nisip. Pri-
mul pas este verificarea parametrilor 
dezinfectantului şi a pH-ului. Dacă 
acestea sunt în limite normale, se 
acţionează cu floculant. 

Urmărirea parametrilor importanţi 
pentru calitatea apei (tabelul de mai 
jos) se poate face cu diverse truse de 
analiză colormetrice, fotometrice sau 
cu electrozi, uşor şi rapid de utilizat. 

Valorile ideale pentru  
parametrii apei din piscină sau spa

pH 7,2 – 7,4 (maximum 7,8)

Clor liber (CL f) 0,5 - 3 mg/l

Clor combinat maximum 0,5

Alcalinitate (TA) 80 -120 mg/l CaCO3 (maximum 180)

Duritate 5 – 10 dH

Acid cianuric (CYS) Ideal: 30-50 ppm (maximum 100)

De ce necesită 
Spa-urile  
atenţie sporită 
în tratare?
• Volumul de apă este foarte 

mic, ceea ce înseamnă instabi-
litate.

• Temperatura apei este foarte 
ridicată, ceea ce înseamnă că 
valorile urmărite se vor modifica 
adesea. Apa încălzită consumă o 
cantitate mai mare de chimicale 
într-un timp scurt. 

• Există un număr mare de utili-
zatori într-un volum mai mic de 
apă.

• Indiferent de metoda de tratare 
aleasă, verificarea apei din Spa 
se face de 4-5 ori pe zi. Apa 
trebuie împrospătată zilnic şi, în 
funcţie de rezultatele analizelor, 
Spa-ul va fi golit, spălat şi dezin-
fectat de câte ori este nevoie. 
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Eveniment

Aquanale și FSB
Köln, 2013

Între 22 și 25 octombrie 2013 
s-au desfășurat la Köln, în 
același timp și aceeași locație 
pentru prima dată, două 
evenimente majore pentru 
domeniul Spa-wellness: 
Aquanale – Târgul Internaţional 
pentru Piscine, Saune și 
Ambient Acvatic, respectiv 
FSB – Târgul Internațional 
pentru Zone de Agrement, 
Echipamente Sportive și 
Ștranduri. Revista Spa Magazin 
a fost prezentă la manifestări și 
vă supune atenției reperele și 
centrele de interes ale târgurilor.

Unite, cele două manifestări au avut 
un impact foarte puternic, într-o țară 
în care există aproape două milioane 
de piscine private. Participarea însă a 
fost una internațională, atât din par-
tea expozanților, cât și a vizitatorilor: 
250.000 de vizitatori din 115 țări au 
putut vedea noutățile celor 256 de 
companii din 26 de țări prezente la 
Aquanale și 622 de companii din 44 
de țări prezente la FSB. Aportul major 

Una dintre temele momentului, dez-
bătute și la Köln, a fost importanța 
produselor pentru întreținerea piscinei, 
care să asigure păstrarea calității apei 
din bazine alături de folosirea judi-
cioasă a produselor pentru tratare. 
Chemoform a prezentat o ofertă largă 
de soluții din această gamă, inclusiv 
dezinfectanți pentru centre Spa, dar și 
sisteme de optimizare automată, con-
trolată a dozajului. 

În standul companiei germane Elbtal 
Plastics am putut vedea ultimele sor-
timente de liner armat pentru piscine, 
comercializate sub brandul Elbe Blue 
Line. Designul acestora, care poate fi 
și intens personalizat, este orientat că-
tre aspect de perlă, mozaic, marmură 
cu nervuri sau culori uni. Totuși, ceea 
ce trebuie accentuat este caracterul 
antiderapant și rezistența la acțiunea 
agenților de tratare a apei din piscină.

de vizitatori, alții decât cei germani, a 
venit din țări europene precum Ma-
rea Britanie, Rusia, Franța, Olanda, 
Turcia, dar și din Israel și Asia, în spe-
cial India. 

Un aspect remarcat de expozanți 
a fost calitatea vizitatorilor, în bună 
măsură specialiști (arhitecți, desig-
neri, constructori, consultanți etc.) 
sau clienți finali aflați în căutarea unor 
proiecte deosebite. 
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O tendință remarcată la acest eve-
niment a fost faptul că piscina, sauna, 
centrul Spa devin tot mai mult centre 
ale vieții sociale; casa, grădina, și acum 
piscina sunt elementele principale ale 
unui mediu integrat în care oamenii 
socializează, își petrec timpul cu prie-
tenii sau familia. Piscina nu mai este o 

Producătorul german cu o istorie 
de peste un secol Speck Pumpen, 
specializat în pompe dedicate pisci-
nelor publice și private, s-a întâlnit cu 
constructorii de piscine din întreaga 
Europă și nu numai pentru a oferi 
soluții fiabile, dedicate fiecărei aplicații. 
Merită o mențiune specială sloganul 
„Originale klingen besser” („Originalul 
sună mai bine”) din imaginea surprinsă 
de noi la standul firmei.

Dată fiind multitudinea impresionantă 
de produse pentru piscină pe care le 
produce (pentru curățare, controlul 
echipamentelor, filtre, încălzirea apei, 
elemente de design, iluminare, pom-
pe, accesorii etc.), Zodiac a ținut să 
evidențieze câteva aspecte care defi-
nesc nivelul la care a ajuns tehnologia 
în acest domeniu: evoluția roboților 
pentru piscină și noile pompe de căl-
dură care transferă căldura aerului în 
apa piscinei, un proces ecologic și 
foarte eficient.   

Delegația Asociației Patronale pentru Piscine şi Wellness din 
România, în timpul festivității de decernare a premiilor EUSA

Revista Spa Magazin a fost expusă în standul presei de specialita-
te, alături de alte publicații din Germania şi întreaga Europă.

anexă a construcției, ci parte integran-
tă din ea, pe care cei mai mulți vor să 
o folosească tot timpul anului, și nu 
doar în sezonul cald. 

În paralel cu utilizarea tot mai mul-
tor materiale noi, există și tendința de 
a tehnologiza cât mai mult o piscină 
sau centru Spa, de a o include în sis-

temul de comunicare al generației In-
ternetului. 

Piscina și zona Spa sunt evaluate tot 
mai mult din perspectiva designului 
- momentan se merge pe un minima-
lism cu colțuri și linii drepte, respectiv 
transparență, pe cât posibil. De aseme-
nea, se pune un accent deosebit pe 
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Decernarea premiilor EUSA (Uniunea Europeană a Asociaţiilor 
de Piscine şi Spa)

Cristina Grigorescu (Preşedinte APPW), alături de reporterul revis-
tei Spa Magazin)

igienă și siguranța în utilizare, așa cum 
s-a observat în cadrul celui de-al cin-
cilea Forum pentru Piscine și Wellness 
de la Köln, desfășurat în același con-
text. Au fost dezbătute problematici 
precum modificarea standardelor DIN 
19643, noile reglementări care se vor 
aplica din 2014 referitoare la piscinele 
publice, inclusiv de hoteluri, și private 
(respectiv faptul că nu se va mai face 
o diferențiere majoră între acestea din 
perspectiva igienei și siguranței).   

Următoarea ediție va avea loc în 
2015, între 27 și 30 octombrie, desi-
gur tot la Köln.

Premiile EUSA pentru 
industria europeană 
de piscine şi Spa
Cu ocazia Târgului Internaţional pen-
tru Piscine, Saune și Ambient Acvatic 
Aquanale, au fost decernate primele 
premii EUSA (Uniunea Europeană a 
Asociaţiilor de Piscine și Spa), pe 24 
octombrie, la Köln. Competiţia între 
firmele participante a fost strânsă, 
EUSA reprezentând peste 2.000 de 
firme de piscine și Spa din întreaga 
Europă. Jurizarea a aparţinut unor 
profesioniști din această industrie, 
care au reprezentat toate cele 12 
ţări membre ale organizaţiei, din ju-
riu făcând parte și Asociaţia Patronală 
pentru Piscine și Wellness din Româ-
nia (APPW). Câștigătorii concursului 
și-au asigurat un binemeritat loc prin-

Eveniment

tre liderii anului 2013 din domeniu.
Referindu-se la acest concurs, doam-
na Cristina Grigorescu, Președinta 
APPW a declarat: „Membră în EUSA 
din aprilie 2013, APPW a avut onoa-
rea de a fi invitată să participe la juri-
zarea lucrărilor înscrise în concurs și la 
ceremonia de premiere. Lista scurtă a 
cuprins 71 de proiecte, împărţite în 
cele trei categorii. Au fost prezentate 
realizări deosebite care s-au remarcat 

prin inovaţie, creativitate și execuţie 
de excepţie. Lucrările premiate subli-
niază încă o dată importanţa promo-
vării la nivel european a liderilor din 
industrie. Este un prilej să multiplicăm 
bunele practici și să demarăm și în 
România un concurs pentru piscine 
adresat membrilor APPW. Consi-
derăm că acest concurs stimulează 
constructorii de piscine să realizeze 
proiecte deosebite.”
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Tehnologii

Dezumidificatoare pentru piscine  
şi săli wellness  
Umiditatea ridicată din sălile cu piscine, jacuzzi sau băi 
termale poate fi ușor îndepărtată cu ajutorul dezumi-
dificatoarelor sau centralelor de dezumidificare special 
concepute pentru utilizare chiar şi în medii corozive 
(ape termale cu sulf sau sare). Aceste echipamente 
pot fi amplasate pe perete, pardoseală, în tavan fals 
sau în încăperi tehnice, racordate la tubulatură.

Neutralizatoare de miros cu ozon
Ozonul este utilizat pentru neutralizarea mirosurilor 
neplăcute de ţigară din camerele de hotel, din zonele 
închise de depozitare a deșeurilor, din mașini sau alte 
încăperi, având eficienţă în eliminarea mirosului neplă-
cut, a bacteriilor și microorganismelor. Neutralizatoa-
rele de mirosuri pe bază de ozon de la Woods sunt 
destinate strict utilizării profesionale.

Purificatoare de aer profesionale
Tehnologia suedeză se regăsește în purificatoarele 
Elfi cu eficienţă de purificare de până la 99,98%. 
Având un sistem dublu de purificare (filtru electrostatic 
și filtru de particule), sunt printre cele mai eficiente și 
silenţioase echipamente profesionale. Schimbul anual 
al filtrului de particule va asigura o garanţie de 10 ani.

Dezumidificatoare şi purificatoare 
Dezumidificatoarele Woods Canada sunt acum echi-
pate cu noul filtru de particule SMF capabil să reţină 
praful, sporii de mucegai, polenul și alte particule din 
aer. Schimbul anual al filtrului va asigura o garanţie a 
echipamentului de 6 ani. 
Utilizarea lor este variată: locuinţe, demisoluri, depozi-
te, uscătorii pentru haine etc.

             : echipamente
pentru un aer curat

Tel./Fax: 0264 588 322 
Mobil: 0740 775 696 
Email: info@soldec.ro 
Web: www.dezumidificare.ro

UTHSBA

Elfi 900Elfi 400

Ozon 500
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Apele minerale de aici, provenite desigur din surse 
naturale, sunt folosite în scop curativ de multă vreme, 
dovezi scrise în acest sens existând încă din a doua 
jumătate a secolului al XVIII-lea. În general, vorbim de 
ape minerale carbogazoase, clourosodice, calcice, 
magneziene, feruginoase, bicarbonatate şi hipotone 
cu o mineralizare totală de 0,67 - 17,86 g / litru, care au 
efecte farmacodinamice asupra organismului şi sunt 
folosite în scop terapeutic. Cadrul pitoresc al staţiunii 
din Depresiunea Ciucului, aerul puternic ozonat, bo-
gat în aerosoli şi ioni negativi creează un mediu tonic, 
favorabil reconfortării fizice şi pishice. Un alt aspect 
caracteristic locului este mofeta naturală - emanaţiile 
de dioxid de carbon (gaz uscat) legate de vulcanismul 
din zona Carpaţilor Răsăriteni, un fenoment unic în 
lume. Acestea sunt de asemenea valorificate în cura 
balneară, completând o gamă de tratamente care 
atrag turişti nu doar din România, ci şi din străinătate.

„Perla Ardealului“, Tuşnadul este una dintre cele 
mai frumoase aşezări balneare din România, în care 
de peste 150 de ani sunt folosite cu succes apele 
minerale din zonă. Staţiunea îşi poate primi oaspeţii 
într-o ambianţă deosebită graţie hotelurilor O3zone 
şi Tuşnad, modernizate conform exigenţelor actuale 
de confort şi dispunând de posibilităţi variate de 
tratament.

TUȘNAD

Hotel Tușnad,
Hotel O3zone

✯
   

 R
eC

omAnDAt   ✯
    R

eComAnDAt  
 spa

Complexul Hotelier Tuşnad 
şi Baza de Tratament

O asemenea ofertă balneară nu putea fi competitivă 
fără spaţii de cazare adecvate, care să creeze condiţii 
optime de relaxare, dar şi un acces direct la toate facili-
tăţile de care dispune staţiunea. 

Din Complexul Hotelier Tuşnad, care beneficiază de 
212 locuri de cazare (toate camerele au balcon şi te-
leviziune prin cablu), restaurant, bar, parcare proprie, 
salon de coafură şi cosmetică, centru Spa, se poate 

O3zone: Spa, Nature & Conferences
Unul dintre cele mai căutate locații din Băile Tuşnad 

este Hotelul O3zone, rodul modernizării unei clădiri 
construite în anii 1970. Sub conceptul Spa, Nature & 
Conferences, acesta are o componentă balneară/Spa 
autentică, dar se adresează şi segmentului de eveni-
mente corporate. Situat chiar în centrul stațiunii, are 
117 camere, restaurant şi un centru de conferințe cu 
dotări de ultimă generație. Centrul Spa & Welness este 
bijuteria complexului O3zone, dispunând de piscină 

Prin cele două 
complexe hoteliere 

și baza de tratament, 
sunt oferite la Tușnad 

servicii complete, 
adecvate unei game 
largi de oaspeţi, cu 

bugete diferite.
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Tratamente:
• Kinetoterapie (sală de gimnastică şi echipamente de-
dicate);

• Hidrokinetoterapie (utilizarea apei minerale ca mediu 
de facilitare, cu efecte microrelaxante şi antialgice – 2 ba-
zine de mobilizare, pentru femei şi bărbaţi);

• Electroterapie – aparate care folosesc diferite forme 
de curent electric (galvanic, de joasă frecvenţă, de medie 
frecvenţă, de înaltă frecvenţă), unde scurte, microunde, 
ultrasunete, radiaţii infraroşii, ultraviolete, laser, câmpuri 
magnetice de joasă frecvenţă;

• Masoterapie – masaj manual efectuat de personal me-
dical specializat;

• Hidrotermoterapie – utilă pentru factorul termic, de 
presiune, biochimic (bioxidul de carbon dizolvat în apă), şi 
micromasajul bulelor de gaz, cu efect vasodilatator;

• Hidromasaj – aparate speciale pentru duş subacval 
parţial şi general, sub formă de jet de apă sub presiune 
(2 - 4 kg/cmp);

• Termoterapia locală – foloseşte ca factor terapeutic 
vectorul temperatură transferată corpului prin intermediul 
unui suport termic (parafina care se aplică la temperatura 
de 50°C).

cu apă încălzită şi instalaţie de înot contra curentului, 
jacuzzi profesional, saună umedă şi saună uscată, du-
şuri emoţionale, hidroterapie cu duş Vichy, cabinete 
de terapii (relaxare, antistres, detoxifiere şi repunere 
în formă, cu felurite tipuri de masaje, împachetări şi 
tratamente corporale), două zone de fitness dedicate 
iubitorilor de mişcare. 

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

Complex Hotelier Tuşnad
Tel.: 0266 - 335 558
E-mail: hotel@tusnad.ro

ajunge direct în Baza de Tratament, unde varietatea 
de servicii este completată de un personal specializat 
numeros şi calificat (medici, asistenţi medicali, terape-
uţi etc.). 

Aici pot fi tratate o serie largă de afecţiuni cardiovascu-
lare, reumatismale, digestive, endocrine sau ale sistemu-
lui nervos.
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Premiile APPW pentru piscine

A s o c i a t i a  P a t r o n a l a
P i s c i n e  s i  W e l l n e s s

Asociaţia Patronală pentru Piscine şi Wellness (APPW) anunţă lansarea primului concurs de 
piscine din România, iniţiativă care, sperăm, va deveni în timp o tradiţie. Acest concurs se adresează 
constructorilor de piscine care sunt membri APPW şi vor fi premiate, pe anumite categorii, cele mai 
frumoase lucrări executate până în prezent. Dorinţa APPW este ca, prin acest concurs, să fie încu-
nunată munca, viziunea şi profesionalismul celor din branşă, încurajând proiecte deosebite şi oferind 
astfel un motiv de mândrie câştigătorilor. 

Înscrierea proiectelor participante se va face până la 31 decem-
brie 2013. Evaluarea lucrărilor, din punct de vedere estetic, va fi 
efectuată de către un juriu compus din arhitecţi, peisagişti, re-
dactori de reviste home-deco şi de website-uri de specialitate, 
care prin formarea, competenţa sau experienţa acumulate îşi pot 
exprima o opinie pertinentă şi obiectivă asupra aspectului lucră-
rilor concurente. 

Din juriu vor face parte doamna Cerasella Crăciun – Prodecan 
al Facultăţii de Urbanism din cadrul Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism „Ion Mincu”, doamna Andreea Mustaţă – Urbanist pe-
isagist la compania KXL Arhitects, doamna Cristina Stoica – Re-
dactor-şef la revistei Casa Lux, domnul Ionuţ Mircea – Sales & 
Marketing Manager al portalului SpatiulConstruit.ro şi domnul Lu-
cian Nicolescu – Redactor-şef al revistei şi site-ului Spa Magazin.

Concursul va avea mai multe categorii:
• piscine rezidenţiale interioare
• piscine rezidenţiale exterioare
• piscine de uz public 
• renovări de piscine

Vor fi premiate primele trei lucrări din fiecare categorie, urmând ca 
festivitatea de decernare a diplomelor să aibă loc la începutul anu-
lui viitor, într-o locaţie şi la o la dată ce vor fi anunţate ulterior. În 
plus va exista şi un Premiu de Popularitate, acordat pe baza votu-
rilor exprimate de către public, direct pe pagina de concurs de pe 
site-ul APPW. Paginile dedicate concursului, cu informaţiile despre 
Regulamentul Oficial, despre parteneri şi sponsori, comunicate de 
presă şi alte informaţii utile, cât şi despre perioada de vot online 
pentru premiul de popularitate vor fi postate pe www.appw.ro. 

Bucureşti • Şos. Bucureştii Noi nr. 25 A, camera A 309 • Tel/fax: +40 21 323 43 40 • E-mail: office@appw.ro • www.appw.ro
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Un centru Spa/wellness devine 
funcțional și eficient doar dacă 
a fost realizat de o echipă de 
profesioniști, care îmbină creati-
vitatea cu rigoarea și au o imagine 
de ansamblu asupra a ceea ce tre-
buie să fie obținut. Experiența ce-
lor care proiectează și construiesc 
trebuie să se situeze în același plan 
cu știința celor care vor opera acel 
centru Spa. În același timp, este 
necesar ca operatorul să vină în 
întâmpinarea clientului final cu un 
număr variat de proceduri, pentru 
a rămâne competitiv. După 18 ani 
de activitate pe piaţa românească, 
echipa Ecovital Spa Management 
se poate mândri cu o bogată ex-
perienţă în domeniul proiectării, 
realizării și asistenţei în operare a 
centrelor Spa & Wellness, dar și cu 
o ofertă deosebită de echipamente 
și produse specifice, furnizate de 
companii de top la nivel mondial.

Echipamente specifice 
SPA & Wellness & Bal-
neo & Thalassoterapie:
• Băi de aburi complete cu: aromo-

terapie, meloterapie, iluminare şi 
cer înstelat (construcţii personali-
zate din compozit poliuretanic sau 
module standard, confecţionate din 

EPS sau fibră de sticlă ranforsată);
• Cascade de gheaţă, capacitate de 

producţie 5-13 kg/oră;
• Dușuri emoţionale cu cromotera-

pie şi/sau aromoterapie;
• Căzi de hidroterapie automatiza-

te, cu programare individuală;
• Dușuri Vichy cu reglare a înălţimii;
• Mese pentru tratamente umede 

Floating Bed – pentru aplicarea 
împachetărilor corporale sau Tha-
lasso;

• Camere de nămol;
• Căzi de hidroterapie pentru băi cu 

plante/nămol;
• Echipamente avansate pentru colo-

noterapie;
• Echipamente cu oxigen hiperbaric 

pentru tratamente antiage şi reju-
venare;

• Echipamente avansate endermolo-
gie & radiofrecvenţă & ultrasune-
te pentru tratamente corporale şi 
faciale;

• Produse cosmetice profesionale 
din game Premium - Terrake by 
THALGO;

• Saune finlandeze personalizate sau 
module standard;

• Biosaune;
• Infrasaune standard sau personali-

zate;

SPA & Wellness Global Concept by...

Concepte integrate

Management
• Saune saline construite din cără-

mizi de sare de Himalaya, cu ioniza-
tor/vaporizator;

• Sisteme tip Jacuzzi – prefabricate, 
îngropate sau supraterane, ori con-
strucţii personalizate;

• Wellness lounges placate cu vitro-
ceramică, încălzite cu sistem electric;

• Fotolii de masaj şi fotolii ergono-
mice pentru wellness sau piscină;

• Piscine – proiectare & tehnică (fil-
trare, recirculare, tratare şi curăţare 
a apei, iluminat, panouri de control 
şi automatizare generală, elemente 
de animaţie);

• Materiale de hidroizolaţie și fini-
sare premium Italia;

• Piatră naturală pentru plaja peri-
metrală şi terase, grătare de piscină 
din piatră naturală;

• Borduri speciale pentru piscine 
overflow tip Wiesbaden.

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

- 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 SnagovR
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Piscine

2de ani

de Mapelastic
de succes în hidroizolații!0

MAPEI este astăzi unul dintre cei 
mai mari producători mondiali 
de adezivi şi produse chimice din 
industria construcţiilor, care în 
prezent numără 64 de fabrici, 68 
de filiale, o gamă de peste 1.400 
de produse şi o cifră de afaceri 
înregistrată în 2012 de 2 miliarde 
de euro. 
Tradiţia şi experienţa sunt două 
atribute care definesc MAPEI, 
atribute care ne-au caracterizat 
de-a lungul timpului. În cei peste 
75 de ani de existenţă, grupul 
MAPEI a investit permanent în 
cercetare, în dezvoltarea de 
produse şi tehnologii noi, eforturi 
reflectate în calitatea materialelor 
de construcții oferite, câştigând 
astfel încrederea consumatorilor.

Mapelastic este unul dintre acele 
produse care susţin afirmaţiile de 
mai sus. Recunoscut de profesi-
oniştii din domeniu (ingineri, con-
structori, arhitecţi, distribuitori, apli-
catori), este utilizat în cadrul marilor 
proiecte, dar cunoscut şi publicului 
larg, îndeplinind exigenţele tuturor 
beneficiarilor. Din 1992 până în 
prezent, Mapelastic a fost folo-
sit la impermeabilizarea şi pro-
tejarea a peste 300 de milioane 
de mp de suprafeţe din întreaga 
lume, dovedindu-se un succes 
pe termen lung, atât datorită 
uşu rinţei de aplicare, cât şi ga-
ranţiei oferite de sistem.

Iată pe scurt ce este şi ce 
proprietăţi are Mapelastic: 

• Este un mortar bicomponent pe 
bază de ciment, ce conţine agre-
gate selecţionate cu granulaţie fină, 
aditivi speciali şi polimeri sintetici în 

dispersie apoasă, după o formulă 
dezvoltată în laboratoarele de cer-
cetare MAPEI.

• Se utilizează la hidroizolarea şi 
protejarea împotriva infiltraţiilor 
de apă a structurilor din beton, 
tencuielilor şi şapelor pe bază de 
ciment: terase şi balcoane, băi, 
piscine, poduri şi viaducte, bara-
je, structuri subterane, rezervoa-
re şi bazine de apă.

• Datorită conţinutului ridicat de răşini 
sintetice, precum şi a calităţii acesto-
ra, stratul întărit de Mapelastic pre-
zintă o aderenţă excelentă pe toate 
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suprafeţele suport şi rezistenţă ridi-
cată la efectul nociv al razelor UV, ga-
rantează  o durată lungă de viaţă 
în exerciţiu a suprafeţelor protejate 
şi impermeabilizate cu Mapelastic, 
chiar dacă acestea sunt localizate în 
zone cu condiţii de climă vitregă, în 
zone de coastă cu un conţinut ridicat 
de săruri în atmosferă sau în zone in-
dustriale unde aerul este poluat.

• Oferă o protecţie de peste 50 
de ani a suprafețelor din beton la 
acțiunea CO2 (carbonatare).

• Rămâne constant flexibil în ori-
ce condiţii atmosferice, păs trân-

du-şi calitățile chiar şi la tempera-
turi foarte joase, de -20°C. 

• Un strat de 2,5 mm de Mape-
lastic reprezintă echivalentul a 30 
mm de beton împotriva acțiunii 
agresive a clorurilor.

• Respinge acţiunea clorurilor şi  
sul faţilor, prezenţi în apa de mare.

• Protejează împotriva atacului 
chimic al sărurilor pe bază de 
clorură de sodiu sau calciu folo-
site pentru dezgheţ, ce cauzează 
îmbătrânirea prematură a beto-
nului construcţiilor.

Centrul acvatic şi de agrement South Australian State – Adelaide (Australia)

În jurul lumii cu Mapelastic
În cadrul lucrărilor de construcţie a 
piscinelor, MAPEI se poate mândri 
cu o vastă experienţă, încă din 1950 
de la organizarea Jocurile Olimpice şi 
un număr impresionant de referinţe la 
nivel mondial. 
În România, MAPEI monitorizează 
piscinele publice executate şi 
documentate, încă din anii 2002. 
Odată cu trecerea timpului, chiar si 
după 11 ani, în prezent este posibilă 
observarea şi verificarea comportării 
în timp a materialelor MAPEI utilizate, 
demonstrând excelenta durabilitatea 
a lucrărilor.

Marina Sand Bay Resort – Singapore
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Piscine

Respectarea normelor europene
Mapelastic respectă directivele normelor 

europene EN 1504-9 („Produse şi sisteme 
pentru protecţia şi repararea structurilor din 
beton – Definiţii, cerinţe, controlul calităţii şi 
evaluarea conformităţii, Principii generale 
de utilizare a produselor şi sistemelor”) şi 
EN 1504 - 2 acoperiri (C) conform principii-
lor PI, MC şi IR („Sisteme de protecţie pen-
tru suprafeţe din beton”).

După EN 1504-2 acoperiri (C) conform principiilor PI, MC şi IR (Sisteme 
de protecţie pentru suprafeţe din beton)

Aderenţă la beton, după 28 de zile, 
pentru sisteme flexibile, EN 1542 > 1,0 N/mmp

Aderenţă la beton, după 7 zile la + 
20°C şi 50% UR + 21 zile în apă, EN 
1542

> 0,6 N/mmp

Flexibilitate conform DIN 53504 ex-
primată ca elongaţie > 30%

Posibilitate de preluare a mişcărilor 
cu fisuri dinamice inclusiv la – 20 °C 
testat conform EN 1602-7, în cicluri 
repetate la – 20 °C

Corespunde clasei B 3.1; nicio cedare a 
epruvetei după 1.000 de cicluri de încer-
care, cu o deplasare de 300% a fisurii, 

de la 0,10 mm la 0,30 mm

Rezistenţă la temperatura în lucru de la -20 °C la +80 °C

Timp de aşteptare înainte de acope-
rirea cu alte straturi 4-5 zile

După EN 14891 – Produse de impermeabilizare faţă de apă  
utilizate în stare lichidă pentru lipirea cu adezivi a plăcilor ceramice

Impermeabilitate la apă sub presiune, timp de 7 
zile, pe partea pozitivă la 1,5 bari, conform EN 
14891 - A.7

nicio penetrare

Posibilitatea de acoperire a fisurii la + 20°C, con-
form EN 14891 – A.8.2 0,9 mm

Posibilitatea de acoperire a fisurii la – 20 °C, con-
form EN 14891 – A.8.3 0,8 mm

Aderenţă iniţială conform EN 14891 – A.6.2 0,80 N/ mmp

Aderenţă după imersie în apă, conform EN 14891 
– A.6.3 0,55 N/mmp

Aderenţă după cicluri îngheţ-dezgheţ, conform 
EN 14891 – A.6.6 0,60 N/mmp

Aderenţă după imersie în apă bazaltică conform 
EN 14891 – A.6.9 0,60 N/mmp

* Valorile de aderenţă conform EN 14891 au fost măsurate folosind Mapelastic şi un 
adeziv C2F (Granirapid), conform EN 12004.

Thermal Park – Satu Mare

Aqua Dome – Austria

Bazin Cluj – interior şi exterior
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Pentru bazine, piscine re-
zidenţiale, de agrement, 
olimpice, umplute cu apă 
normală, sărată sau ter-
mală, Mapelastic este un material 
indispensabil şi important în cadrul 
impermeabilizărilor interioare ale 
cuvei din beton. Prin hidroizolarea 
elastică a suprafeţelor acestora, se 
va asigura etanşeitatea hidraulică 
şi protecţia anticorozivă a întregii 
structuri.

Prin amestecarea celor două 
componente ale setului Mapelastic, 
se obţine un produs fluid şi uşor de 
aplicat, chiar şi în plan vertical, cu 
fierul de glet, în două straturi. Mai 
întâi se aplică un strat subţire de 
Mapelastic, se întinde plasa din fi-
bră de sticlă Mapenet 150 şi se 
acoperă cu materialul hidroizolant, 
obţinându-se un strat uniform cu o 
grosime de 2 – 3 mm. 

Mapenet 150 este o plasă din fi-
bră de sticlă rezistentă la alcali, cu 
ochiuri de 4,5 x 5 mm şi greutate 
150 g/mp, utilizată la armarea stra-
tului de mortar hidroizolant. Asigu-
rarea continuităţii hidroizolaţiei la 

racordul între pereţi, pereţi – pardo-
seală sau la rosturile de dilatare se 
face cu Mapeband, banda de etan-
şare cauciucată rezistentă la alcali.

Plasa de armare din fibră de sticlă 
nu se continuă de pe pereţi pe şapă 
sau peste rosturile de dilatare. Ea se 
întrerupe la intersectarea cu banda 
de etanşare Mapeband şi se supra-
pune 2 cm cu marginile acesteia.

Atenţie la umiditatea stratului su-
port înainte de aplicarea mortarului 
Mapelastic, deoarece acesta nu 
trebuie să depăşească 4 % CM!

Finisajele ceramice sau din piatră 
naturală se pot instala direct pes-
te stratul  hidroizolant, care în timp 
ajută la prevenirea apariţiei eflores-
cenţelor (sărurilor) în rosturi, preve-
nindu-se astfel acţiunile dăunătoare 
asupra structurii şi şapei pe bază 
de ciment. Montarea finisajelor ce-
ramice sau din piatră naturală pe hi-
droizolaţia Mapelastic este posibilă 
datorită adezivilor îmbunătăţiţi MA-
PEI de clasă C2. Toate produsele 
din cadrul sistemului de realizare a 
piscinelor sunt descrise în detaliu 
pe site-ul www.mapei.ro.
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În atenţia proiectanţilor 
şi arhitecţilor
Mapei România vă pune la dispoziţie 
gratuit, atât în format electronic, cât şi tipărit, 
ghidul tehnic 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.

Hotel Hilton – Dubrovnik, Croația

Terme di Bormio – Italia

Ramada Resort – Ungaria
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Cleaning

Pardoselile de lemn din hoteluri, ori cele aferente piscinelor, zonelor Spa și wellness 
vor avea o durată de viață mult mai mare dacă sunt tratate, finisate și întreținute cu 
produsele profesionale Bona. În plus, cu anumite soluții și tehnici moderne se poate 
obține o recondiționare spectaculoasă pentru deck, parchet sau dușumea. 

Partenerul dumneavoastră în 
întreținerea pardoselilor din lemn

• Cu sediul central la Malmö, Suedia, Bona AB este o 
companie de familie fondată în 1919, dedicată exclu-
siv tratamentelor pentru pardoseli din lemn (parchet & 
deck). Bona oferă un sistem profesional complet pen-
tru instalarea, renovarea și întreținerea pardoselilor din 
lemn pe întreaga lor durată de viață. 

• Preocuparea pentru inovație și ecologie este o constan-
tă: firma suedeză a fost prima care a realizat un lac pe 
bază de apă, în 1979, iar acum finisajele Bona sunt cer-
tificate Emicode EC1 (emisii foarte scăzute de compuși 
organici volatili – VOC). Odată cu lansarea finisajelor 
ecologice in 1979, Bona a hotărât să își concentreze re-
sursele pentru a elimina solvenții din componența pro-
duselor sale, iar din anul 2009 a decis încetarea vânzării 
de finisaje pe bază de solvent în cadrul UE. 

Viață lungă pentru pardoselile supuse 
intemperiilor
O pardoseală tip deck reprezintă o investiție însemna-
tă, de aceea ea necesită o soluție optimă de tratare și 
întreținere pentru a se menține ca nouă de-a lungul ani-
lor, în ploaie, zăpadă și soare. Gama de uleiuri Bona 
Deck Oil oferă o protecție sporită pardoselilor exterioa-
re din lemn, grație formulei îmbunătățite ce conferă mult 
mai multă durabilitate, fără a conține aditivii dăunători 
pe care îi găsim, din păcate, în alte uleiuri alternative.

Uleiul disponibil în trei culori (natural, maro și negru), 
penetrează lemnul în profunzime pentru a crea o bari-
eră protectoare care respinge apa și praful înainte ca 
acestea să provoace pagube. De asemenea, uleiul 
conține agenți speciali de filtrare UV care blochează 
radiațiile soarelui, și ele dăunătoare pentru lemn. Bona 
Deck Oil „hrănește” și intensifică culorile unui deck, 
conferindu-i un aspect deosebit, spectaculos.

Pentru recondiționarea deck-ului, există soluția Bona 
Decking Reviver, de curățare profundă, care îndepăr-
tează toată murdăria acumulată, inclusiv ciupercile, 
mucegaiul sau algele, cât și resturile de ulei vechi, ars 
de soare. Rezultatul este o suprafață absolut curată, 
„decapată” și aptă pentru a primi o nouă peliculă de 
ulei protector. Cu acest produs se pot obține rezulta-
te spectaculoase chiar și pentru pardoselile care par 
compromise iremediabil.
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Hotel Design Werkstadt, Salzburg – Austria
Materiale folosite: • Pentru instalare: șapă Bona H650, adeziv pe bază de silan Bona R850
   • Pentru finisare: baiț Bona Create Ice (alb), grund Bona Prime Intense, lac Bona Traffic mat
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Bona România SRL
Str. Preciziei nr. 1, București
Tel.: 021-317.02.22
Email: bona.romania@bona.com
Web: www.bona.com

Soluții Bona pentru orice pardoseală 
din lemn
Pentru orice pardoseală din lemn, se poate găsi o 
soluție de tratament în portofoliul Bona. Parchetul cu 
aspect mohorât și tern este readus la viață cu ajutorul 
Bona Deep Clean System, care reușește să curețe în 
profunzime pelicula de protecție, îndepărtând cu suc-
ces cele mai dificile urme de murdărie, grăsime sau 
praf acumulate în fibra lemnului. Bona Deep Clean 
System combină o puternică mașină de curățat par-
doseli și un detergent foarte perfomant, pentru un 
nou nivel de revitalizare a pardoselilor din lemn. 

Apelând la uleiurile colorate Bona Craft Oil, 
recreați pardoseli de lemn frumoase și durabile pentru 
timp îndelungat, iar cu lacul Bona Traffic HD, special 
conceput pentru lemnul supus unui trafic intens, veți 
avea pardoseli deosebit de rezistente la uzura zilnică.

Pentru orice tip  
de pardoseală din lemn,  

Bona este partenerul 
dumneavoastră.
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Piscine

Planificarea, proiectarea  
şi construcţia  
piscinelor publice (I)
Piscinele publice, indiferent de 
dimensiune, necesită o planifi-
care şi o pregătire atente. Ade-
sea suntem informaţi cu privire 
la etapele de construcţie ale unei 
piscine, însă neglijăm total as-
pectul planificării şi al proiectării 
acesteia. Decizia de investiţie în 
realizarea unei piscine publice 
ar trebui întotdeauna să se facă 
având la bază un studiu de fe-
zabilitate. Astfel, se va ţine cont 
de o serie de aspecte: financiare, 
legate de exploatare şi în relaţie 
cu responsabilitatea faţă de utili-
zatorii piscinei.

1. Financiar
Aici ne referim la modificarea 
valorii proprietăţii, a taxelor, asi-
gurărilor şi facturilor utilităţilor.

2. Exploatare
Când vine vorba de exploatare 
ne referim la menţinerea carac-
teristicilor chimice ale apei în 
parametri şi a echipamentelor 
în stare de funcţionare.

3. Responsabilitatea faţă de 
utilizatorii piscinei
Atunci când vorbim de respon-
sabilitate, vizăm siguranţa în 
exploatare a diverselor echi-
pamente ce deservesc pisci-
na, precum şi a utilizatorilor 
acesteia (personal de supra-
veghere, semnalizarea zonelor 
restricţionate etc.).

Clima
Tipul de climă şi caracteristicile 

vremii din regiunea în care se con-
struieşte piscina sunt foarte impor-
tante. O piscină exterioară care ţine 
cont de acest aspect poate oferi 
o perioadă de exploatare cu până 
la 30% mai îndelungată decât una 
construită în pripă. 
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Când întocmiţi planul de construcţie 
al piscinei, este important să definiţi 
următoarele aspecte:
• Poziţia piscinei şi a incintei tehnice faţă de alte construcţii deja existente sau 

faţă de limitele proprietăţii;
• Amplasarea teraselor, aleilor de acces, zidurilor de sprijin, gardurilor etc.;
• Poziţionarea traseelor de utilităţi – apă, gaz, canalizare, electricitate;
• Tipul de sol – studiul geo al terenului;
• Topometria  terenului – curbele de 

nivel, pante, zone inundabile etc.;
• Indicaţii referitoare la posibilităţile de 

evacuare a apei din piscine – posibi-
le zone de deversare în conformitate 
cu legislaţia de mediu;

• Amplasamentul zonelor de vegeta-
ţie – copaci, tufişuri, garduri vii etc.;

• Indicaţii utile constructorului – zone 
posibile de acces din exterior către 
amplasamentul piscinei.
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Amplasarea piscinei
Este recomandat ca atunci când 

poziţionaţi piscina, să ţineţi cont de 
punctele cardinale. Ideal, aceasta 
va fi amplasată către sud sau către 
vest, evitându-se aşezarea piscinei 
în apropierea obstacolelor care ar 
putea obstrucţiona razele solare, ca 
de exemplu clădirile înalte. De ase-
menea, este important ca arbuştii 
sau copacii să nu se afle în imediata 
apropiere a piscinei. Frunzele căzute 
ar îngreuna întreţinerea, iar în timp ar 
putea păta finisajul dacă acesta este 
realizat din liner. Un alt factor de care 
trebuie ţinut cont este vântul – fie 
acesta dominant sau regulat (briză). 
Pentru protejarea piscinei de vân-
turile dominante, se pot folosi ob-
stacolele naturale – dealuri, copaci 
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În cazul piscinelor de interior,  
va trebui să ţineți cont de:
• Accesul facil pentru transportul materialelor şi echipamentelor necesare 

construcţiei către construcţie şi în interiorul acesteia;
• Structura de rezistenţă – în cazul în care incinta tehnică a piscinei este deja 

construită, structura de rezistenţă a spaţiului trebuie să suporte greutatea 
noilor utilităţi (piscina şi incinta tehnică);

• Fluxul oamenilor – în cazul în care piscina este parte a unui centru SPA, este 
recomandată integrarea fluxului în cel general al centrului;

• Dimensionarea plajei – se face în funcţie de gradul de ocupare al acesteia 
estimat de dezvoltator;

• Echipamente suplimentare – trebuie prevăzute o serie de echipamente su-
plimentare dedicate încălzirii, venitilării şi dezumidificării aerului din incintă;

• Acoperirea piscinei – acest lucru vă ajută la diminuarea evaporării şi la uşu-
rarea sarcinii echipamentelor de dezumidificare, dar aduce şi o economie a 
consumului de substanţe chimice.

etc. – respectiv se poate apela la un 
designer peisagist. În zonele litorale 
sau montane este ideal să ţineţi cont 
de brize deoarece acest aspect vă 
poate uşura întreţinerea piscinei sau 
vă va ajuta să economisiţi resursele 
energetice folosite la încălzire. 

Despre constructori
Când sunteţi în căutarea unui 

constructor pentru proiectul dum-
neavoastră, este indicat să încercaţi 
să aflaţi mai multe detalii despre 
acesta. Iată trei aspecte importante:
1. Cine sunt constructorii din pia-

ţă – cu ce se ocupă, ce experien-
ţă au, vizitaţi-le sediul sau show-
room-ul dacă se poate;

2. Referinţe, referinţe şi iar re-
ferinţe – cereţi informaţii despre 
constructori de la colaboratorii 

DAn SumAn şi-a început cariera 
alături de Kasta metal acum 17 
ani. De-a lungul timpului, a parti-
cipat la numeroase traininguri în 
domeniul soluţiilor tehnice şi al 
produselor din industria piscine-
lor, Spa-urilor şi saunelor. În pre-
zent, este responsabil de divizia 
de distribuţie a companiei, oferind 
în acelaşi timp şi consultanţă în 
domeniul proiectării şi dezvoltării 
soluţiilor complexe pentru pisci-
nele publice şi rezidenţiale, centre 
Spa sau wellness.

Specialistul 
nostru

3. Regie proprie vs. subcontrac-
tor – încercaţi să aflaţi dacă firma 
res pectivă îşi foloseşte propriile 
utilaje şi angajaţi sau le subcon-
tractează.

Despre Kasta Metal 
Kasta Metal este o companie ce 

activează în domeniul consultanţei 
şi construcţiei piscinelor, Spa-uri-
lor şi saunelor de 20 de ani. Firma 
oferă servicii de consultanţă atât 
pentru proiectele publice, cât şi 
pentru cele rezidenţiale, având la 
activ peste 600 de lucrări realizate 
în România. În plus, echipa de spe-
cialişti Kasta Metal are o bogată 
experienţă în proiectarea şi execuţia 
lucrărilor complexe şi complete.

Mai multe informaţii puteţi afla pe 
www.kasta.com sau scriindu-ne 
pe comenzi@kasta.com. 

În următorul număr al revistei Spa 
Magazin vă vom prezenta criterii-
le de care este bine să ţineţi cont 
atunci când proiectaţi şi dimensio-
naţi o piscină publică.

Piscine

dumneavoastră din partea de 
proiectare (arhitect, designer, 
peisagist, consultant etc.), de la 
asociaţiile de specialitate şi inclu-
siv de la clienţii acestora;
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Amintiri din „La Belle Époque“ 
Hotel Palace a fost construit între 1911 și 1914 după 

planurile arhitectului francez Ernest Doneaud, care a im-
primat acestei clădiri eclectice elemente Art Nouveau și 
neoromânești, foarte apreciate la acea dată și cu atât 
mai mult în zilele noastre, când asemenea edificii rămân 
tot mai puține. Întreaga stațiune trecea atunci printr-o pe-
rioadă de transformări majore: amenajarea unui parc de 
către arhitectul peisagist Emil Pinard (cel care a semnat 
și amenajarea Parcului Herăstrău din București), con-
cesionarea exploatării apelor minerale către Societatea 
Govora-Calimănești de la statul român (1910), dezvol-
tarea unor proiecte de anvergură privind infrastructura 
de captare, transport și utilizare a apelor minerale, re-
alizarea unor clădiri cu valoare arhitecturală deosebită. 
Istoria staţiunii Băile Govora este legată de numele unor 
personalităţi precum I.C. Brătianu, fost prim-ministru al 
României, și generalul dr. N. Popescu Zorileanu, care 
a început să valorifice calitățile terapeutice ale locației 
încă de după Războiul de Independență din 1877, când 
aducea aici pentru tratament foști soldați care suferiseră 
traumatisme. 

Provocările unei povești frumoase
Renovarea recentă a Hotelului Palace, care a pre-

supus consolidarea unei clădiri seculare cu păstrarea 
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BăIlE GOVORA

Hotel  
Palace****
În primăvara acestui an, stațiunea vâlceană Băile 
Govora s-a bucurat de reinaugurarea Hotelului  
Palace, în urma unui amplu proces de renovare. 
Emblemă a locului și clădire cu valoare de monu-
ment de arhitectură, primul hotel cu bază de trata-
ment din România, Hotel Palace a fost modernizat 
în conformitate cu exigențele momentului și  
ale clasificării la 4 stele, dar mai ales păstrând  
atmosfera de la începutul secolului al XX-lea.

aspectului inițial, este una dintre realizările estetice și 
tehnologice de referință ale ultimilor ani în sectorul bal-
near. Au existat câteva provocări majore – în primul rând, 
tâmplăria atacată de bacterii și insecte a trebuit înlocuită 
astfel încât să se respecte designul original. În al doilea 
rând, pentru consolidare s-a recurs la o soluție deosebi-
tă: cămășuirea pereților cu fibră de carbon (momentan, 
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este cea mai mare clădire din România unde s-a folosit 
această tehnologie). Au fost refăcute instalațiile, iar echi-
pamentele HVAC sunt bine „camuflate“ în spatele unor 
elemente de arhitectură. Au rezultat 132 de camere cu 
mobilier nou, dar inspirat de perioada anilor 1900, un 
restaurant cu 176 de locuri, bar de zi în stil englezesc, 
o terasă în aer liber, săli de conferințe, magazin de su-
veniruri și altele. Zona Spa-balnear este amplasată la 
demisolul hotelului, beneficiind de aparatură de ultimă 
generație. Așa cum arată domnul Mihai Handolescu, di-
rectorul societății Băile Govora SA, acest proiect reflectă 
utilizarea cu succes a fondurilor europene și un punct 
de pornire în dezvoltarea durabilă a stațiunii, pentru că 
s-a axat pe revalorificarea unor obiective de patrimoniu 
care au dezvoltat stațiunea de-a lungul timpului. „A fost 
o poveste frumoasă, dar grea; vă mărturisesc că a fost 
pariul vieții mele, în contextul în care lucrez de 30 de ani 
în Govora“, ne declară domnul Handolescu.

Factori naturali de cură
locația merită acest efort, datorită factorilor naturali de 

cură, cadrului natural foarte bine conservat, climatului 
moderat, atestării ca stațiune balneoclimaterică de inte-
res național. Fiind una dintre cele mai bogate stațiuni în 
ape iodurate și bromurate din Europa, cu iod și brom de 
origine organică, profilul terapeutic este cel respirator și 
reumatismal. 

Ape minerale utilizate la Băile Govora
• ape minerale de mare concentrație, iodurate, 
bromurate, sulfuroase, clorurate, sodice și hipertone

• ape minerale sulfuroase hipotone

• ape minerale bicarbonatate, sulfuroase, sodice, 
calcice, hipotone

Afecțiuni 
tratate Proceduri specifice

Afecțiuni  
respiratorii

ultrasonoaerosoli, pulverizații, 
inhalații cu ape minerale, 
electroterapie, kinetoterapie

Afecțiuni ale 
aparatului  
locomotor

băi cu ape minerale bromiodurate 
și sulfuroase, băi cu esențe de 
brad, băi galvanice, electroterapie, 
termoterapie

Afecțiuni O.R.L.
ultrasonoaerosoli, pulverizații, inha
lații cu ape minerale, electroterapie

Afecțiuni 
asociate

electroterapie, hidroterapie, 
kinetoterapie, cură de teren

Afecțiuni diges
tive și renale

crenoterapie

Hotel Palace
Str. Parcului, nr. 1, Băile Govora,jud. Valcea
Tel. 0250770070, 0250770550, Fax. 0250770023
Email: office@bailegovora.ro, palace@bailegovora.ro
Web: www.bailegovora.ro
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Wellness

 1. Soft-Pack-SyStem 
Este o invenţie a lui Paul Haslauer care a dat o nouă di-

mensiune tratamentelor Spa: pluteşti pe apă fără să te 
uzi, învelit confortabil la căldură, iar corpul este „împa-
chetat” în uleiuri nutritive aromate, ierburi, nămoluri, alge 
sau petale de flori. Relaxarea şi starea de bine se obţin fie 
şi prin simplă plutire. O membrană impermeabilă, moale şi 
foarte rezistentă se umple cu apă caldă, la o temperatură 
potrivită, învelind corpul care absoarbe agenţii activi din 
produsele Kurland, naturale, lipsite de adaosuri dăunătoa-
re. Creşterea graduală a temperaturii sporeşte relaxarea şi 
efectele terapeutice ale produselor aplicate. 

Elegantul pat de tratament este realizat în două variante:

Soft-Pack-System I – The original
Este sistemul ideal pentru împachetări corporale şi facia-

le, mai mult de 30 de reţete de la Kurland fiind disponibile 

pentru tratamente deosebit de atractive. Patul dispune de 
un sistem de ridicare / coborâre a zonei în care se aşează 
corpul, pe membrana ce se umple cu apă, în două tehnici 
diferite: sistem hidraulic şi cu compresor de aer. Exterio-
rul se poate înveli în lemn, faianţă, piatră, piele tip skai de 
diverse culori, după preferinţe, iar sistemul a demonstrat 
deja că poate avea o viaţă mai lungă de 25 de ani.

Soft-Pack-System I – Day Spa  
Modern şi compact, are un design atrăgător, disponibil 

în diverse culori, cu exteriorul din fibră de sticlă şi sistem 
de ridicare / coborâre hidraulic. 

 2. Stonebath 
Cu Haslauer Stonebath, oaspeții experimentează pute-

rea elementelor din adâncul Pământului: rocile sunt în-

Haslauer & Kurland este un brand 
cu largă recunoaştere internaţio-
nală, rezultat al unei istorii de 40 
de ani de succese în domeniul Spa. 
De-a lungul timpului, acesta a revo-
luţionat balneologia şi naturopatia, 
continuând să-şi păstreze unicitatea 
şi autenticitatea pe piaţa globală. 
Creatorul brandului, Paul Haslau-

er, este cunoscut ca pionier al terapiei fizice şi inventato-
rul compreselor cu nămol, care în combinaţie cu un sistem 
Soft-Pack (echipament pentru tratamente corporale) au 
dat noi perspective industriei. A dezvoltat produse well-
ness inovative cu mult înainte ca termenul să devină popu-
lar. Compania creată de el numără în prezent 110 specialişti 

ce oferă o largă varietate de produse Spa şi echipamente 
wellness de primă clasă, respectiv sfaturi pentru profesio-
niştii in domeniu. 
Specialiştii Haslauer & Kurland sunt adevăraţi vizionari, 
entuziasmând milioane de consumatori din întrega lume; 
facilităţile şi echipamentele create de ei sunt folosite în 
Spa-urile unor hoteluri renumite (Marriott, Hyatt, Kempin-
ski, Hilton, Intercontinental, Four Seasons), în centre Spa 
precum Mandara sau Elemis, în faimosul Canyon Ranch, pe 
transatlanticul „Queen Mary II” şi în multe alte Spa-uri ter-
male, de relaxare sau medicale. Paul Haslauer este un lider 
incontestabil al wellness-ului. În continuare, vă prezentăm o 
parte a creaţiilor sale, care vă pot inspira business-ul, indi-
ferent dacă sunteţi dezvoltator sau operator Spa. 

www.haslauer.info

Daniela Ciurescu
Leida impex

Lumea fascinantă
a wellness-ului

Spavision aduce pentru piaţa românescă un produs remarcabil al casei austriece Haslauer & Kurland, 
potrivit oricărui Spa, care alege modul natural de îngrijire şi refacere a organismului uman. Acesta 
răspunde provocărilor prin care trece orice Spa în dezvoltare sau operare când trebuie să aleagă 
facilităţile, echipamentele şi produsele potrivite, care să satisfacă exigenţele şi aşteptările clienţilor. 
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călzite într-un cuptor, apoi introduse într-un bazin cu apă 
rece. Sub efectul aburului, mineralele sunt eliberate sub 
formă de aerosoli dispersaţi în întreaga încăpere, cu efect 
benefic  asupra căilor respiratorii. O creştere a umidității 
şi temperaturii în încăpere poate fi obţinută prin intro-
ducerea repetată a coşului cu pietre încălzite în apa rece. 
Încet-încet, oaspeţii se aclimatizează cu creşterea tempe-
raturii şi umidităţii şi apare o stare de bine greu de egalat, 
efectul asupra sistemului cardiovascular fiind delicat. 

 3. Sabbia med 
Vă e dor de vară în mijlocul iernii? Cu Haslauer Sabbia 

Med puteţi crea pentru clienţii dumneavoastră senzația 
de vacanță de vară, cu soare şi nisip, în orice zi a anului! 
Chiar şi astenia poate fi contracarată. Asimilarea vitaminei 
D nu ar fi posibilă fără influența soarelui, iar în timpul sezo-

nului rece pielea primeşte doar câteva raze de soare. Sa-
bbia Med simulează o zi de vară, de la răsărit până la apus: 
lumina şi căldura blândă, nisipul fin, muzica în surdină îi 
fac pe oaspeţi să uite de zilele mohorâte şi reci. Haslauer 
Sabbia Med oferă luminozitatea similară unei zile reale şi 
o stimulare uşoară a metabolismului.

 4. brecheLbath 
Brechelbath este alternativa atractivă a unei saune bio 

sau a saunei aromate, cu miros de brad şi pădure. Căldura 
uşoară, plantele naturale, lemnul cald şi acele de brad sunt 
o plăcere pentru oaspeţii de orice vârstă. Creşterea tem-
peraturii şi aburii ce volatilizează plantele aromate intensi-
fică transpirația, acele de brad de pe pardoseală masează 
uşor tălpile picioarelor, mirosul de brad veritabil eliberează 
căile respiratorii. Designul original se remarcă prin autenti-

Lumea fascinantă
a wellness-ului

3. Sabbia Med 4. Brechelbath

2. Stonebath1. Soft-Pack-System
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citate: lambriuri din lemn, cuptor umplut cu conuri de brad 
şi nuiele. Totuşi, Brechelbath, ca de altfel toate facilităţile de 
la Haslauer, pot fi realizate şi într-un design modern.

 5. raSuL 
Rasul-ul poate fi definit ca „experienţa Spa la superla-

tiv”: o ceremonie orientală veche pentru îngrijirea pielii 
care vă poartă către „O mie şi una de nopţi”. Haslauer Rasul 
încântă prin autenticitatea sa: ceramică hand-made, cupole, 
minarete care trimit spre lumea sultanilor, a şeicilor şi mogu-
lilor. Ceremonia cu aburi, cer înstelat şi muzică este adorată 
de cupluri şi de grupuri de prieteni. Ei se ajută unul pe altul 
aplicându-şi pe corp nămolurile în şase culori de la Kurland. 
Apoi, relaxaţi, sunt învăluiţi în aburi şi visare... Scaunele ergo-
nomice din interiorul camerei de vapori sunt de asemenea 
încălzite. La final, o ploaie măruntă şi caldă, care cade din 
cerul înstelat, spală nămolul, odată cu toate grijile...

 6. SaLve-in-terra 
La drum într-o călătorie prin lumea simţurilor! Miş-

carea blândă a balansoarului, crema exfoliantă, caldă, 

transformă atingerea într-o ceremonie pură, o experienţă 
memorabilă, senzuală, de care oaspetele se poate bucura 
din plin, eventual împreună cu partenerul. Se poate alege 
muzica preferată folosind sistemul zarului, de la Haslauer. 
După alegerea aromei şi aşezarea pe balansoar, corpul 
este acoperit în răsfăţuri din natură şi învăluit în căldură. 
Aburii învăluie cabina, iar călătoria începe... Pentru trata-
mentul în cuplu, laturile mobile ale balansoarului pot fi ridi-
cate pentru a conferi mai multă intimitate. Pe lângă parfum 
şi muzică, ambientul este întregit de sistemul modern de 
iluminat şi cristalele Swarowski; la sfârşitul ceremoniei, sim-
ţurile se îmbată de lumină şi stropii de apă. 

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
 www.spavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7

5. Rasul 6. Salve-in-Terra

Wellness



Forbo Flooring Systems este o prezență globală pe piața de linoleum,
PVC, mochetă, Flotex şi sisteme de bariere de praf. Conceptele
complete dezvoltate permit, prin impact vizual şi texturi, definirea
stilului unui hotel sau centru Spa. Iată câteva atuuri ale sistemelor de
pardoseli Forbo Flooring Systems: rezistența la uzură, caracteristicile
antistatice, acustice, antiderapante şi antimicrobiene excelente,
continuitatea suprafețelor, caracterul ecologic. 

1. Linoleum Marmoleum: produs natural (97% materii prime naturale)
pentru zone de acces, holuri, lifturi, restaurant, camere, săli de conferinţe
sau fitness. Finisajul poliuretanic Topshield2 conferă rezistență sporită la
murdărie, zgâriere, pătare și uzură. 
2. Pardoseli vinilice: utilizabile în zone de acces, holuri, camere, lifturi,
restaurante, săli de conferinţe sau de fitness şi zone Spa. Gama Surestep, cu
particule de cuarţ încorporate, este destinată zonelor care au nevoie de un
plus de aderenţă.
3. Pardoseli textile Flotex: ideale pentru holuri, camere, restaurant, săli de
conferinţe sau zone administrative. 
4. Bariere de praf: reduc costurile pentru curăţenie cu până la 65%, oprind
până la 94% din murdăria şi umiditatea cu care oamenii intră în locaţie. 

• 150 de ani 
de linoleum

• lider mondial
al pie]ei de
linoleum, 
cu o cot` de 
circa 65%

Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

SISTEME
COMPLETE DE
PARDOSELI
ELASTICE PENTRU
HOTEL {I SPA

FLOORING SYSTEMS
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Staţiunea balneo-climaterică  Bă-
ile Herculane, atestată documen-
tar acum peste 1850 de ani (prin 
urmare, este una dintre cele mai 
vechi staţiuni turistice din lume), 
a fost construită de romani, de la 
care au şi rămas numeroase  ves-
tigii: apeducte, băi, statui, tabule 
votive, semne de mulţumire aduse 

zeilor pentru vindecare, în special lui Hercules, protec-
torul staţiunii. Aflată în cadrul Imperiului Austriac, din 
1736 începe construcţia şi modernizarea infrastructurii, 
atât a accesului, cât şi a aducţiunii apelor minerale de 
aici. Renumita statuie a lui Hercules datează din 1847, 
fiind opera maeştrilor Romel Mayer şi Glantz din Vie-
na. Împăratul Austriei considera la jumătatea secolului 
al XIX-lea că Băile Herculane sunt cea mai frumoasă 
staţiune de pe continent, iar o părere asemănătoare 
avea şi împărateasa Elisabeta (cunoscută ca Sissi). Din 
această perioadă au rămas o serie de monumente de 
arhitectură: băi, clădiri, amenajări exterioare. În prezent, 
Băile Herculane reprezintă o staţiune complexă, cu un 
potenţial deosebit care a reînceput să fie valorificat.

Staţiunea Băile Herculane a revenit în prim-planul 
turismului românesc datorită investiţiilor făcute aici 
în ultima vreme şi creşterii calităţii serviciilor. În acest 
context, hotelurile Diana şi Afrodita, amplasate în 
zona centrală a localităţii, cu o arhitectură asemănă-
toare la fel de atractivă, reuşesc să creeze o ofertă 
balneară, de relaxare şi pentru turismul de eveni-
ment care conferă o nouă dimensiune locaţiei.
Cele două hoteluri poziţionate într-o vale adapostită 
de munţii Domogled, zonă liniştită, de o frumuseţe 
aparte, au fost aduse la standarde superioare în 
urma unor investiţii importante.

Băile Herculane

Hotelurile 
Afrodita şi Diana

✯
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    R
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Despre Băile Herculane
Principalul factor terapeutic al staţiunii constă în izvoa-
rele sulfuroase, clorurate, calcice, sodice, oligominerale 
şi termo-minerale slab radioactive şi hipotone, reco-
mandate pentru tratamente prin cură externă şi internă. 
Nu trebuie neglijat climatul de depresiune intramontană, 
cu influențe submediteraneene, care are un efect bene-
fic asupra sănătăţii.

Hotelul Afrodita
a fost redeschis în iulie 2012, cu o imagine înnoită 

datorată modernizării, finisajelor de o calitate superioa-
ră şi serviciilor suplimentare deosebite. au fost instalate 
lifturi din generaţia nouă, au fost reamenajate sălile de 
conferinţe şi restaurantul, a fost realizat un modern cen-
tru Spa/wellness. cele 220 de camere distribuite pe 14 
nivele, restaurantele Premier (450 de locuri) şi labirinth 
(250 de locuri), lounge Bar-ul cu 50 de locuri, parcarea 
generoasă, cele două săli de conferinţe cu capacităţi 

de 200, respectiv 50 de locuri, dotate cu toate echi-
pamentele necesare (conexiune la internet wireless, 
flipchart, video proiector, ecran de proiecţie, sistem 
audio, microfon etc.), alături de centrul Spa menţionat, 
sunt integrate într-un concept ospitalier complex, dedi-
cat turismului de relaxare, balnear, dar şi de eveniment 
privat sau corporate (conferinţe, traininguri, congrese 
team-building-uri şi altele). 
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Hotelul Diana
Hotelul Diana se adresează turiştilor cu o ofertă de 

220 de camere duble, single, matrimoniale sau apar-
tamente, recent recondiţionate într-o manieră elegantă 
(decorate în nuanţe de roşu, crem şi maro) şi dotate cu 
TV prin cablu, minibar, telefon şi baie modernă. ceea 
ce individualizează această unitate este însă centrul 
de tratament, Spa / wellness, care vine cu o gamă de 
servicii amplă: consultaţii medicale, electroterapie, hi-
droterapie, masoterapie, kinetoterapie, geriatrie, cos-
metică geriatrică şi altele.

Hotel Diana
Tel.: 0725-724-182, 0255-560-119 
E-mail: rezervari@hoteldianaherculane.ro
Web: www.hoteldianaherculane.ro

Hotel Afrodita
Tel.: 0255 560 264
E-mail: rezervari@hotel-afrodita.ro
Web: www.hotel-afrodita.ro

camerele mobilate elegant, cu lumină ambientală şi bi-
rou de lucru, au balcon cu vedere spre munţi, televizor cu 
cablu (lcD, plasmă sau cu ecran plat) şi internet Wi-Fi. 
apartamentul are dormitor, cameră de zi şi baie cu cadă 
de hidromasaj.

centrul Welness este disponibil cu numeroase dotări 
şi proceduri specifice: piscină interioară, jacuzzi, sau-
nă, masaj, şezlonguri cu hidromasaj în piscină, mini-
piscină pentru copii, zonă de relaxare prin cromome-
loterapie.
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Consultanță

1. Ce semnifică sigla calităţii EuropeSpa? 
Sigla calităţii certifică respectarea standardelor interna-

ţionale definite de către Asociaţia Europeană a Spa-urilor 
(European Spas Association). 

Aceasta este de două tipuri: EuropeSpa med, pentru 
toate hotelurile şi clinicile din cadrul staţiunilor de sănă-
tate cât şi din cadrul altor hoteluri care furnizează servicii 
medicale de wellness, şi EuropeSpa wellness pentru ho-
telurile cu facilităţi de spa şi wellness. 

Cele aproximativ 1.000 de criterii pe care se bazează 
auditurile EuropeSpa med, reflectă standardele europe-
ne ce reglementează domenii cum ar fi siguranţa, igiena şi 
infrastructura de tratament. 

Cele peste 1300 de criterii utilizate în cadrul certificării 
EuropeSpa wellness, cuprind aspecte cum ar fi siguranţa, 
igiena, infrastructura de wellness şi calitatea serviciilor. 

Criteriile au fost elaborate de către experţii Asociaţiei 
Europene a Spa-urilor împreună cu operatorii în dome-
niu, şi sunt în acest moment cele mai provocatoare baze 
de evaluare existente. 

Consumatorii pot fi siguri că furnizorii de servicii certifi-
caţi de către EuropeSpa au trecut printr-un audit exigent 
şi descrierea acestor furnizori în broşurile reprezentative 
reflectă cu acurateţe serviciile şi facilităţile acestora. 

2. Unde pot afla mai multe detalii legate de criteriile de 
auditare? 

Un sumar al criteriilor de auditare EuropeSpa med şi 
EuropeSpa wellness poate fi solicitat trimiţând un mesaj la 
info@europespa.eu.

3. Cum sunt auditaţi furnizorii acestor servicii ? 
Prima inspecţie reprezintă un audit de certificare 

efectuat la sediul solicitantului. Durata acestuia depinde 

de mărimea centrului şi de volumul serviciilor şi facilită-
ţilor oferite. 

Auditul constă în intervievări, verificarea documentelor 
şi vizitarea facilităţilor, efectuate de auditori calificaţi, în 
numele Asociaţiei Europene a Spa-urilor. Scopul acestui 
audit îl reprezintă examinarea gradului de conformare cu 
criteriile cuprinse în standardele EurpeSpa med şi Euro-
peSpa wellness. 

Ulterior, operatorului i se trimite un raport detaliat de 
audit, incluzând fotografii şi o comparaţie anonimă cu cei-
lalţi furnizori de servicii auditaţi. 

Pentru a evalua conformarea sistematică şi continuă cu 
standardele EuropeSpa, deţinătorii certificării EuropeSpa 
med, sunt supuşi unui audit de control după 18 luni de la 
auditul de certificare, la o dată prestabilită de comun acord, 
în timp ce deţinătorii certificării EuropeSpa wellness sunt 
inspectaţi de către un client misterios, după o perioadă 
cuprinsă între 8 şi 24 de luni de la auditul de certificare. 

4. Când se acordă un certificat şi cât este valabil? 
Certificatul se acordă de către Asociaţia Europeană a 

Spa-urilor, atunci când 80 % din cerinţe au fost respectate 

Sigla calității din partea 
Asociației Europene a Spa-urilor
• Întrebări frecvente
• Transparență sporită în cadrul turismului de sănătate din Europa

Ionuț Nache
INAQ Consulting
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şi toate celelalte criterii obligatorii de calificare au fost în-
deplinite. S-a luat decizia fundamentată de a nu folosi un 
sistem de calificare bazat pe calitate, aşa cum este cel folo-
sit pentru acordarea stelelor pentru hoteluri şi restaurante. 

Presupunând că auditul de verificare este promovat, 
certificatele sunt valabile 3 ani. 

5. Cât costă certificarea? 
Costurile auditurilor depind de numărul de angajaţi, de 

locaţiile care urmează să fie auditate şi de ţară. În România, 
spre exemplu, costurile auditului iniţial de certificare, por-
nesc de la 2045 euro. Pe lângă aceste costuri, se mai perce-
pe o taxă anuală de 1500 euro pentru dreptul de utilizare 
a certificatului şi siglei calităţii, pentru a permite actualiza-
rea standardelor de către experţi şi pentru marketing. 

6. Ce sancţiuni sunt aplicate pentru încălcarea regulilor? 
Sunt două cazuri distincte: 

a) Dacă deţinătorul unui certificat nu-şi respectă obliga-
ţiile contractuale sau financiare, rezultate din procedu-
ra de certificare, sau nu menţine criteriile certificării, 
dreptul de utilizare a certificatului şi a siglei calităţii va 
fi temporar retras. În consecinţă, deţinătorul nu va mai 
putea folosi certificatul EuropeSpa în cadrul acţiunilor 
de promovare, până când obligaţiile încălcate nu vor fi 
din nou îndeplinite. 

b) Dacă deţinătorul certificatului refuză definitiv să se su-
pună unui audit de control, nu pune în aplicare măsurile 
necesare de corecţie, nu implementează un sistem de 
management al calităţii, nu poate dovedi că măsurile ce-
rute au fost puse în aplicare, sau continuă să folosească 
certificatul EuropeSpa în cadrul acţiunilor de promova-
re, cu toate că certificatul i-a fost retras temporar, cer-
tificatul şi sigla calităţii vor fi retrase, dar nu înainte să 

fie avertizat în scris în prealabil. Ca urmare, hotelul sau 
clinica nu va mai putea folosi certificatul EuropeSpa în 
cadrul acţiunilor de promovare, doar după efectuarea 
unui nou audit de certificare. 
În cazuri excepţionale, dacă se poate dovedi că deţină-

torul certificatului, nu a respectat standardele, sau a inter-
venit în mod inadmisibil în cadrul procedurii de certifica-
re, certificatul şi sigla calităţii vor fi anulate. 

7. Prin ce diferă certificarea EuropeSpa de alte certificări? 
Spre deosebire de alte standarde, EuropeSpa nu a fost 

dezvoltat doar la nivel naţional. Echipe de experţi repre-
zentând asociaţiile umbrelă din domeniul spa şi wellness 
la nivel european, au colaborat încă de la început pentru 
dezvoltarea EuropeSpa la nivel internaţional. 

În consecinţă, EuropeSpa furnizează recomandări mult 
mai cuprinzătoare decât auditurile ale căror valabilitate 
este limitată la regiuni restrânse sau care ulterior sunt „in-
ternaţionalizate“. 

Certificarea EuropeSpa este dezvoltată pentru hoteluri 
şi clinici din cadrul staţiunilor balneoclimaterice şi nu nu-
mai, atât pentru cele care oferă servicii şi facilităţi în sfera 
prevenţiei medicale şi serviciilor wellness din domeniul 
medical (EuropeSpa med) cât şi în cadrul centrelor well-
ness, spa-urilor de zi şi băilor termale (EuropeSpa well-
ness), care se ridică în mod real la nivelul conceptului de 
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wellness. Un hotel care deţine doar o saună deschisă pu-
blicului la subsol, nu poate obţine certificarea EuropeSpa. 

Mai mult decât atât, pe lângă examinarea atentă a pro-
cedurilor interne ale solicitanţilor, auditurile sunt de ase-
menea utilizate pentru evaluarea unor aspecte auxiliare, 
cum ar fi modul de gestionare a analizelor eşantioanelor 
de apă, modul în care remediile locale şi tradiţionale sunt 
aplicate, cât şi accesoriile şi mobilierul din spaţiile de tra-
tament şi terapie. 

Privite împreună, standardele EuropeSpa med şi Europe-
Spa wellness în prezent sunt unice. Sunt de asemenea foarte 
stricte în ceea ce priveşte protecţia clienţilor şi pacienţilor. 

Niciun alt sistem de certificare din cadrul turismului in-
ternaţional de sănătate nu presupune audituri şi inspecţii 
atât de cuprinzătoare în concordanţă cu standardele şi 
normele aplicabile în vigoare, respectiv nu sunt atât de 
bine adaptate la cerinţele furnizorilor. 

Acest lucru este confirmat de faptul că majoritatea so-
licitanţilor (aproximativ 70%) nu obţin certificarea la pri-
mul audit. Într-adevăr, un aspect al auditurilor EuropeSpa, 
constă în faptul că acestea sunt destul de dificile. Acest 
lucru se datorează faptului că doar un audit cu adevărat 
cuprinzător, bazat pe un sistem de certificare exigent, re-
flectând practicile internaţionale şi susţinut de către un 
organism independent poate fi cu adevărat credibil. 

Credibilitatea este baza încrederii. Juriul Financial Times 
Deutschland a ales conceptul EuropeSpa med ca fiind 
unul din câştigătorii competiţiei Parcul Ideilor din Sectorul 
Sănătăţii din 2009, declarând: „Iniţiatorii au combinat nu-
meroasele standarde ce reglementează piaţa europeană, 
pentru a permite o comparaţie solidă şi uşor de înţeles“. 

De asemenea, revista Ökotest din domeniul testării pro-
duselor pentru consumatori, în numărul din septembrie 
2010, a calificat produsul EurpeSpa med, ca fiind o „siglă 
de încredere a calităţii, care impune standarde uniforme 
în întreaga Europa şi se bazează pe un audit cuprinzător“. 

8. Care sunt avantajele auditării şi certificării pentru be-
neficiar? 

Avantajele certificării EuropeSpa sunt: 
• sfaturi pentru optimizarea continuă a tuturor aspectelor 

privind calitatea şi minimizarea riscurilor, inclusiv reco-
mandări tehnice; 

• comparaţii cu toate constatările din cadrul auditurilor 
efectuate anterior la alte hoteluri şi clinici; 

• un standard ridicat al serviciilor datorită participării în 
cadrul unei iniţiative la nivel european şi avantaje de 

marketing, ce rezultă din acest aspect, incluzând listări 
în cataloage (de exemplu în cadrul opţiunilor de rezer-
vare a tur operatorului Fit-Reisen), prezentări on-line 
(www.europespa.eu), vânzări directe prin agenţiile de 
turism, participări la evenimente speciale şi relaţii publice;

• sprijin din partea companiilor din domeniul asigurărilor 
de sănătate şi agenţiilor de turism; 

• compatibilitate ridicată cu alte sisteme de management, 
de exemplu ISO 9001. 

9. Pot aplica pentru certificare EuropeSpa wellness şi 
spa-urile de zi şi băile termale? 

Certificatul EuropeSpa wellness se referă în special la 
serviciile de bază din domeniul wellness. Prin urmare, spa-
urile de zi şi băile termale pot de asemenea să solicite 
certificarea conform criteriilor EuropeSpa wellness, atâta 
timp cât respectă cerinţele minime în privinţa infrastruc-
turii şi personalului. 

Din moment ce oaspeţii nu fac diferenţa între zona de 
spa a unui hotel şi restul infrastructurii şi serviciilor, în ac-
cepţiunea lor privind calitatea, hotelurile sunt evaluate ca 
un tot unitar. 

10. Cum pot afla consumatorii care staţiuni şi facilităţi 
au fost certificate? 

Centrele certificate cu succes, utilizează sigla calităţii Eu-
ropeSpa med şi EuropeSpa wellness în broşurile proprii, 
pe materialele de prezentare, site-urile web etc. Ele sunt 
de asemenea listate pe site-ul www.europespa.eu, un por-
tal internaţional al calităţii, care reprezintă o sursă utilă de 
informare.

În plus, câteva mii de agenţii de turism au fost notificate 
de către deţinătorii certificatelor EuropeSpa. Companiilor 
de asigurări de sănătate, care operează la nivel internaţi-
onal, le-au fost difuzate cataloage care cuprind pe cei mai 
buni furnizori de servicii din Europa. 

Consultanță

INAQ Consulting
Tel. / Fax: 021 242 95 21 / 021 242 95 23 
E-mail: office@inaq.ro
Web: www.inaq.ro



Decotex –
amenajări cu finisaje de top

Servicii integrate: alegerea materialului, 
livrare, punere în operă, garanţie  
şi servicii de întreţinere ulterioară.

Spațiile destinate tratamentelor 
și diverselor proceduri dintr-un 
centru wellness ori balnear trebu-
ie să fie estetice, durabile și, mai 
ales, igienice. Normativele, bunele 
practici, grija față de cei tratați și 
față de personal impun amenajări 
interioare sigure, ușor de igienizat, 
ignifuge și rezistente la multitudi-
nea de solicitări care intervin.

Tapet special Vescom 
Avantajul major pe care îl oferă 

Decotex rezidă tocmai în servici-
ile de amenajare personalizată a 
pereților și tavanelor, utilizând un 
sortiment de tapet vinilic pe su-
port textil, special conceput pentru 
acest tip de spații, inclusiv medica-
le de către VESCOM – furnizor de 
soluţiilor complete pe bază de tapet 
premium (www.vescom.com).

Pe lângă rezistența deosebită și 
marea varietate de modele și culori 
disponibile, inclusiv personalizarea 
cu imaginea dorită (digital wallco-
lection: www.vescom.com/#/598), 
tapetul Contract Vescom este 
ignifug, antibacterian, lavabil şi 
rezistent la zgârieturi, având şi 

certificat IMO, pentru vase de 
croazieră. Tapetul Vescom aduce 
cu sine avantajul soluțiilor bio-proof, 
integrate în procesul de producție al 
materialului și recunoscute pentru 
că stopează dezvoltarea mucega-
iului, microorganismelor și bacterii-
lor (E coli, staphilococul auriu etc.). 
Aplicarea se face cu amorsă și ade-
ziv tratate antimucegai.

Pentru spațiile extrem de solicitate 
în procesul de curățenie și întreținere, 
a fost dezvoltat sistemul Tedlar, o 
peliculă invizibilă de PVF (poliflorură 
de vinil), ultrarezistentă la efectul co-
roziv al solvenților și chimicalelor.

Mochetă design EGE
În spațiile aferente (recepție, birouri, 

săli de așteptare etc.), precum și în 
spațiile de cazare, atunci când este 
vorba despre un hotel, Decotex poa-
te întregi amenajarea cu mocheta 
furnizată de producătorul scandinav 
EGE (www.egecarpet.com) – unul 
dintre liderii mondiali în domeniu.

Graţie tehnologiei avansate folosite 
în fabricaţie, la EGE limitele  de ame-
najare a spaţiilor sunt trasate doar de 
imaginaţie. Soluţiile EGE l-au con-

Concepte integrate

vins inclusiv pe renumitul creator 
de modă Christian Lacroix, care a 
realizat un design unicat pentru mo-
chetă, expus în prezent la muzeul de 
arte frumoase Réattu.

Mocheta EGE: clasa de trafic 
intens 33, tratament antimurdări-
re, ignifugare, caracter antistatic, 
compoziție 100% poliamidă și 
80% lână - 20% poliamidă.

Decotex Design
Showroom: Bld. Nicolae Titulescu 117,
011135 BUCURESTI
Telefon: +40 723 688104
E-mail: office@decotex.ro
Web: www.decotex.ro

Decotex Design
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Musée Réattu, Arles – Franța
Design: Christian Lacroix

-  Hilton, Crowne Plaza, Tulip Inn,  
Minerva, Howard Johnson, 
Pullman, World Trade Center, Iaki, 
Rin Grand Hotel, Crystal Palace, 
Restaurant Nicoreşti, Casa Doina, 
Ramada Sibiu 

- Maternitatea CMU Regina Maria, 
Spitalele CMU Dorobanţi și BraşovR
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Lucrări de referință

Wellness Laghetto este o companie multinațională ita-
liană, care activează în domeniul piscinelor și centrelor 
wellness de la începutul anilor 1970, devenind renumită 
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 (pis-
cine, 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 proiectu-
lui viitoarea gestionare a structurilor proiectate. 
Logistica, alegerea materialelor și a instalațiilor, tehnolo-
giile și economia de energie, cercetarea avansată a de-
taliilor tehnologice și folosirea optimă a instalațiilor de 
către personal sunt evaluate cu atenție și reprezintă în-
totdeauna punctul de plecare în elaborarea proiectului. 
Investițiile și resursele sunt evaluate și utilizate cu atenție, 
punând permanent în centrul proiectului randamentul 
investițiilor, deoarece aceste structuri trebuie să repre-
zinte pentru investitori și profesioniștii care le adminis-
trează o sursă sigură de profit și nu o sursă de probleme 
economice și administrative. 

Între emoție și tehnică impecabilă

O nouă tendinţă propusă de  
Wellness Laghetto: „SPA SUITE“

Imaginea conceptului „SPA SUITE“ s-a născut în urma 
unui studiu realizat de Stefano Cattaneo şi Sergio Bizzarro 
în proiectarea unui centru de relaxare, revoluţionând 
conceptul tradiţional de încăpere, de staţionare în hotel, 
în care modelele cunoscute sunt depăşite pentru a crea 
mai mult spaţiu de emoţie. Întoarcerea la origini şi natură, 
traversarea de spaţii libere nu urmăresc tiparele predefi-
nite, ci devin timp de recreere, ca o plimbare lungă prin 

pădure, în căutarea unui colţ sigur, un spaţiu de vis în care 
ne relaxăm cu adevărat.

Utilizarea de materiale naturale şi durabile, cum ar fi 
lemnul, piatra şi sticla, dar şi elemente precum apa, co-
pacul reprodus din mozaic, lumina nebuloasă, suprafaţa 
de răşină dând impresia de umbră a ramurilor contribuie 
la îndeplinirea acestui vis, în care parfumuri difuze, ambi-
entul sonor cu algoritmi acustici naturali şi lumina punc-
tiformă şi moale pun accentul pe detalii care marchează 
discret ambientul.

1. Platformă din lemn / tranzit; 2. Pat / alcov; 3. Coborâre de 
lumină / nor; 4. Zona de baie / furtună de vară; 5. Şemineu 
/ focar; 6. Sauna / casa din copac; 7. Baie turcească / 
cavernă; 8. Licăriri / pădure; 9. Podea din răşină / pământ; 
10. Living / relaxare în pădure; 11. Bazin hidro / sursă
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Piscina de cristal: tehnologie de excepție 
prin Piscine Laghetto

Piscina Crystalspring reprezintă noua generaţie a pisci-
nelor de lux. Proiectată de Laghetto, este o piscină overflow 
din sticlă, cu structură din oţel inoxidabil şi bazin de com-
pensare integrat. Acest concept a fost prezentat la Salonul 
de Mobilă din Milano, iar acum este noul trend în Europa 
şi SUA. Cu acest proiect, PISCINE LAGHETTO îşi confirmă 
statutul ca unul dintre liderii de pe piaţa mondială în dome-
niul piscinelor.

Stefano Cattaneo, 
Director General al 
companiei Piscine 
Laghetto şi Laghetto 
Wellness, o voce 
autorizată, cu 20 de 
ani de experienţă în 
domeniul wellness:
„Ne putem numi, cu siguranţă, prima companie de pe 
teritoriul României care s-a ocupat în pricipal cu pro-
iectarea și realizarea de centre wellness, care se distinge 
în mod evident datorită unei concepţii bine definite: o 
scenografie sugestivă și o realizare tehnică impecabilă. 
Wellness Laghetto nu se limitează la proiectarea și reali-
zarea de spaţii wellness care garantează experienţe emo-
ţionale ieșite din tipar, ci este în centrul proiectului, unde 
se concentrează pentru gestionarea viitoare a spaţiilor. 
Proiectul nu trebuie să devină un monument al proiec-
tantului, ci trebuie croit în funcţie de nevoile clientului, ca 
o haină confortabilă, estetică, ca o mașină bine echilibra-
tă între performanţă și consumul de combustibil.“

În Crystalspring apa este calmă, iar jeturile de aer din par-
doseală o pun în mişcare realizând un masaj delicat şi linişti-
tor. Peretele este din sticlă perfect clară, pentru a scoate în 
evidenţă revărsarea perimetrală de apă care lasă senzaţia 
că se autosusține, iar intrarea în apă este mai degrabă trece-
rea unei bariere a visului. Piscinele Crystalspring pot avea 
diferite dimensiuni şi adâncimi şi sunt în toatalitate autopor-
tante, iar facilităţile sunt numeroase şi avansate din punct de 
vedere tehnologic (înotul împotriva curentului, lămpi LED, 
pompe de căldură, sistem de filtrare automat etc.).

Numere semnificative:
• 230.000 de piscine produse de Grupul Laghetto și 

vândute în toată lumea;

• 33 x 90 m - cea mai mare piscină realizată de Grupul 
Laghetto;

• în 2012, Laghetto a realizat cea mai mare piscină din 
România, în București - zona Militari; 

• puteti găsi produse marca Laghetto în peste 100 de 
ţări din lume;

• 750 de revânzători, agenţi și profesioniști care distribu-
ie produse Laghetto;

• 150 de centre wellness realizate în întreaga lume;

• 3.500 mp - cel mai mare centru termal din România: 
Premier Palace București;

• În 2010, Laghetto Group a realizat o piscină olimpică 
cu dimensiunile 50 m x 25 m x 2m în Paris, cu tehnolo-
gia Bluespring Sport: în întregime din inox, cu bazin de 
compensare integrat, unică în lume;

• Piscine Laghetto poate oferi soluţii pentru spaţii de la 
22 la 6.000 mp.

Produse  
și servicii:
1) Consultanță
2) Spa concept
3) Plan de afaceri
3) Design Interior
4) Proiect de execuţie
6) Producţie şi instalare de: pisci-

ne, echipamente Spa, mobilier, 
fitness, sisteme de iluminat

7) Project management
8) Anteprenoriat general
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Terapii

Nămolul sapropelic, sedimentat pe fundul apelor 
sărate, este recunoscut pentru proprietăţile sale tera-
peutice, pentru vindecare sau înfrumuseţare, bucurân-
du-se de aprecierea atât a pacienţilor care îl folosesc, 
cât şi de cea a fizioterapeuţilor care îl recomandă. De 
câteva decenii, România se mândreşte cu un brand ba-
zat pe acest element natural, a cărui faimă a depăşit de 
multă vreme graniţele ţării: Pell Amar. Diversele game 
de produse obţinute în urma cercetărilor şi studiilor cli-
nice de specialitate pot fi folosite cu succes în centrele 
Spa şi balneare, ori în cabinetele de înfrumuseţare.

Succesul brandului Pell Amar se datorează în bună mă-
sură doctorului Ştefan Ionescu-Călineşti, cunoscut drept 
părintele acestor produse, care a valorificat calităţile nă-
molului sapropelic din lacul Balta Albă, aflat în nord-estul 
Câmpiei Române.

La Balta Albă (judeţul Buzău) a existat începând din 
1860-1870 şi până la Primul Război Mondial o staţiune 
balneară importantă, cu hotel de 200 de locuri, vile, ca-
zinou, spaţii de agrement şi 400 de locuri de tratament, 
fiind recunoscute proprietăţile tămăduitoare ale locului.

Puterea vindecătoare a produselor originale Pell Amar 
s-a făcut remarcată în boli reumatismale, ale sistemului ner-
vos periferic, în nevralgii, boli ginecologice cronice, boli 
ale pielii, arsuri, cicatrice cheloide, fenomene de îmbătrâ-
nire a pielii, în recuperarea după traumatisme şi intervenţii 
chirurgicale ortopedice. De asemenea, s-au obţinut rezul-
tate excelente în recuperarea sechelelor după poliomieli-
tă, acţiunea sedativă a extractului Pell Amar manifestân-
du-se în stările de instabilitate nervoasă şi stres. Invenţia 
doctorului Ştefan Ionescu-Călineşti, realizarea extractului 

Pell Amar: concept 
original românesc
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PELL AMAR COSMETICS
Sat Băile, nr. 8-9, Comuna Balta Albă, Judeţul Buzău 
Tel.: 0760.293.468; 0372775728 
Fax: 0337.815.286 
E-mail: magazin@pellamar.com; office@pellamar.com

de nămol prin metode strict fizice, cu concentrarea tutu-
ror proprietăţilor acestuia şi atomizarea lui, a făcut posibi-
lă o adevărată explozie a turismului de sănătate pe melea-
gurile româneşti în ultimele decenii ale secolului trecut şi 
continuă să atragă prin noile game de produse Pell Amar. 

Biocosmeticele Pell Amar reprezintă o concepţie ori-
ginală românească, de tradiţie, prin care sunt valorifica-
te proprietăţile terapeutice ale nămolului sapropelic. 
Extractul Pell Amar este un principiu activ natural cu o 
compoziţie complexă mineral organică şi enzimatică, care 
exercită asupra organismului uman o serie de efecte de-
monstrate ştiinţific, precum acţiuni antiinflatorii, antialgice, 
sedative şi decontractante, acţiuni biotrofic-stimulatoare, 
vasodilatatoare şi de regenerare celulară. De asemenea, 
utilizarea nămolului în cosmetica facială şi corporală are 
la bază proprietăţile fizico-chimice ale acestuia, penetra-
bilitatea profundă la nivelul pielii, capacitatea de curăţare 
prin osmoză, hidratarea, aportul de elemente minerale 
stimulatoare şi regeneratoare.

Produsele Pell Amar, concepute şi create în România, 
au un rafinament aparte, utilizând cele mai moderne şi uti-
le principii active pentru a contracara problemele create 
de înaintarea în vârstă, de factorii de mediu şi de condiţi-
ile vieţii moderne. Înglobarea extractului de nămol sapro-
pelic în preparatele cosmetice este realizată de specialişti 
reputaţi în domeniu, iar produsele sunt fabricate având la 
bază patente înregistrate internaţional. 

Linia Organic Spa – produse cu un bogat 
conţinut de săruri minerale care ajută la 
refacerea rezervei energetice şi a pielii 
stresate, menţinerea sănătăţii pielii, stimularea 
circulaţiei şi inducerea stării de relaxare.

Dr. Ștefan Ionescu-Călinești
Născut în 1922, și-a susţi-
nut teza de doctorat în me-
dicină și chirurgie în anul 
1949. A devenit specialist 
în balneo-fizioterapie și re-
cuperare, iar din 1960 a 
condus Centrul Pell-Amar 
din București, coordonând 
12 staţiuni termale, unde a aplicat propriile terapii pe 
bază de extracte din nămol. Expert ONU pentru dez-
voltarea centrelor de reabilitare, membru al Societăţilor 
de Reumatologie și Recuperare din America de Sud, al 
Institutului Memorial „Hahnemann” din SUA și al Con-
gresului Interamerican de Medicină și Chirurgie, a tratat 
de-a lungul timpului mii de pacienţi din întreaga lume. A 
făcut cunoscute produsele Pell Amar și în America La-
tină și de Nord, lucrând la o clinică din Uruguay. A fost 
primul medic din lume care a obţinut un extract pur din 
nămoluri terapeutice, iar în 2004 a brevetat extractul de 
alge Algavit, folosit ca materie primă în industria medi-
camentelor, cosmeticelor, dar și în industria alimentară.
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Eveniment

Ca fiecare ediție, acest eveniment a reprezentat un pri-
lej de întâlnire a factorilor de decizie și operatorilor din 
turismul balnear, de dezbatere a principalelor teme ale 
domeniului și, bineînțeles, de socializare informală. Au fost 
organizate conferințe și prezentări, vizite la unități turis-
tice de pe Litoral, iar în paralel a fost amenajat un spațiu 
expozițional unde au putut fi văzute noutățile și ofertele 
diverselor stațiuni românești. Participanții au fost onorați 
de prezența unor personalități importante ale turismului 
autohton: Maria Grapini, Ministrul delegat pentru În-
treprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de Afaceri și Turism, 
Răzvan Filipescu, Președintele Autorității Naționale pen-
tru Turism, Mohammad Murad, Președintele Federației 

Hotelieri din turismul balnear, investitori, tour ope-
ratori, cadre medicale, consultanți de specialitate, 
reprezentanți ai unor autorități locale și naționale, ai 
învățământului de turism, ai unor organizații patronale 
și profesionale s-au întâlnit între 4 și 7 septembrie 2013 
la Hotelul Cleopatra din Saturn în cadrul celei de-a IX-a 
ediții a Bursei și Forumului de Turism Balnear, inițiat 
de Organizația Patronală a Turismului Balnear din 
România (OPTBR).

Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Forumul a 
beneficiat de susținerea Organizației Mondiale a Turis-
mului (OMT), al cărei președinte, Taleb Rifai, a trimis un 
mesaj participanților. 

De asemenea, Asociația Europeană a Stațiunilor Balne-
are a fost reprezentată de doamna Dr. Janka Zalesakova 
– Vicepreședinte ESPA și președinte al asociației slovace 
de profil, care a subliniat valoarea potențialului terapeutic 

Bursa și Forumul 
de Turism Balnear 2013
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natural al României și perspectivele ce se deschid după 
liberalizarea serviciilor medicale în Europa. 

Prezentările din cadrul Forumului au abordat teme pre-
cum necesitatea introducerii tichetelor de vacanță (Lucia 
Morariu – Președinte ANAT), diversificarea modalităților 
de păstrare a clientelei și valorificarea produselor Ge-
rovital și Aslavital (Dr. Iulia Belc – Hotel Europa), rolul 
asociațiilor în promovarea și marketingul produselor bal-

Maria Grapini, 
Ministru delegat pentru 
Întreprinderi Mici și 
Mijlocii, Mediu de 
Afaceri și Turism:
„Turismul balnear, produ-
sele definite de noi ca 
aparținând acestui dome-
niu, se află printre pri o-
ritățile noastre, dar, în definirea strategiilor, modul în 
care promovăm România turistică trebuie să fie altul. 
Ca minister, avem câteva lucruri de făcut. În primul rând, 
ne-am propus o colaborare permanentă cu sectorul 
privat, pentru a prelua problematica reală din această 
zonă, și a o transforma în politici publice - este vorba 
despre promovare și legislație, în principiu. Mai trebu-
ie să știm însă cum ne împărțim: unele probleme sunt 
de competența ministerelor, altele pot fi rezolvate de 
administrațiile locale, de investitor, patronat, cetățean 
și așa mai departe. Dacă nu ajungem să se înțeleagă 
că o stațiune este frumoasă și datorită locuitorilor ei, 
nu vom reuși. Este necesar să facem acest parteneriat 
extrem de larg. De asemenea, trebuie să găsim o cale 
de a face etic și modul în care operatorul din turism 
plătește un impozit la stat. În parteneriat cu asociațiile 
de profil am reușit să punem la punct un nou sistem de 
impozitare pe baza codului CAEN, ținând cont de in-
dicatorii relevanți. Scopul nu este să îi afectăm pe cei 
corecți, ci să scădem presiunea asupra acestora și să îi 
impozităm pe cei care au prosperat timp de 20 de ani 
fără a plăti impozite. Călătorind prin stațiunile din țară, 
în ultimele luni, am văzut și partea frumoasă, dar și pro-
blemele care există, mai ales mulțimea de proprietăți 
abandonate. Este adevărat că o parte a presei face foar-
te mult rău investitorilor, de fapt tuturor celor implicați, 
arătând doar partea negativă, uneori vrând să afecteze 
imaginea unui ministru, de pildă. Totuși, realitatea tre-
buie reflectată din ambele perspective.“
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neare (Siyka Katsarova – Asociația Stațiunilor Balneare din 
Bulgaria), necesitatea introducerii unor standarde și sigle 
europene (Ionuț Nache - INAQ Consulting). Domnul Oc-
tavian Arsene, director în ANT, a prezentat programele 
pe care statul le susține din fonduri proprii, iar un repre-
zentant al Institutului de Balneologie a subliniat nevoia de 
certificare a stațiunilor balneare, proces început printr-o 
hotărâre de guvern datorită căreia sunt certificate deja 15 
stațiuni balneare. 

Eveniment

Mohammad Murad, 
Președinte FPTR:
„Este necesar un dialog 
deschis între investitori, 
industrie, guvernanți și 
auto ri tățile locale; inves-
titorii sunt motorul dez-
voltării și o relație corec-
tă stat-privat este bene-
fică pentru toți.”

Au fost prezentate de asemenea investiții noi, deose-
bite: Hotel Palace – Băile Govora (renovarea vechii clădiri 
cu materiale și echipamente moderne, păstrându-se at-
mosfera de epocă), respectiv Sovata (renovarea hotelului 
Făget și proiectul pentru hotelul Brădet, care va fi adus la 
categoria de 4 stele în primăvara viitoare). 

O provocare către sectorul balnear a fost lansată de 
domnul Sorin Mierlea, Președintele Asociației Naționale 
pentru Protecția Consumatorilor, care a invitat hotelierii 

Nicu Rădulescu, 
Președintele OPTBR:
„Sunt convins că, din aces-
te discuții, fiecare parti-
cipant pleacă cu idei pe 
care le poate aplica în ac-
tivitatea de zi cu zi, pentru 
a deveni mai performant – 
aceasta este de fapt miza 

întâlnirilor noastre. Au fost abordate problemele 
importante ale sectorului balnear: relația investi-
torilor și operatorilor cu autoritățile, cum trebuie 
promovat un produs turistic, care sunt condițiile în 
care apare evaziunea fiscală. 
Trebuie să fim conștienți că, așa cum vedem în isto-
ria din ultima sută de ani, nu s-a putut realiza nimic 
important în turism fără sprijinul statului. Stațiunile 
balneare din România, la rândul lor, aduc în con-
tinuare sume mari de bani la bugetul de stat. Nu 
are rost să mai facem alte stațiuni, atâta vreme cât 
le avem pe cele care așteaptă o revitalizare, o pro-
movare adecvată, o valorificare a obiectivelor exis-
tente și a istoriei lor impresionante. Ca rezultat al 
dezbaterilor noastre, o să încercăm să facem câteva 
propuneri către autorități, nu prea multe, pentru 
că altfel își pierd din incisivitate. Dorința noastră 
este ca facilitățile acordate operatorilor economici 
să aibă un sens, iar taxele să nu îi mai solicite doar 
pe cei onești, pe cei care fac investiții. 

Tichetele de vacanță credem 
că vor duce cu siguranță la 
creșterea sectorului turistic. Să 
sensibilizăm factorii de decizie 

din ministere pentru a fi 
receptivi la ideile noi. 
În concluzie, constat odată 
în plus că manifestarea pe 
care o organizăm de 9 ani 
și-a demonstrat valabilita-
tea. Este nevoie să dezba-
tem împreună problematica 

sectorului, dacă dorim să-i acordăm poziția meri-
tată - atât guvernanții, cât și investitorii și lucrătorii 
în turism, spre beneficiul tuturor, inclusiv al consu-
matorului final.“



Linica Stan, Director 
THR Marea Neagră:
„Să facem ceva cu acest 
comerț la negru, care cre-
ează concurență neloială, a 
cărui calitate redusă afec-
tează imaginea turismului în 
România. Cu cât crește fis-
calitatea, cu atât înflorește 

economia la negru. Ar trebui să găsim o soluție, îm-
preună cu agențiile de turism, cu autoritățile locale, 
să schimbăm politica de vânzare și concepere a pa-
chetelor turistice, pentru ca de anul viitor să avem 
mai puține probleme de acest gen.“

Răzvan Filipescu, 
Președintele ANT:
„Forumul de Turism Balne-
ar are loc într-un moment 
cheie pentru turism, și asta 
pentru că statisticile arată 
o creștere puternică a sec-
torului turistic atât  pe plan 
mondial, cât și la nivelul Eu-

ropei. Prin importantele sale efecte sociale și econo-
mice, turismul balnear a devenit un segment major 
al pieţei turistice internaţionale Potenţialul balnear 
românesc trebuie promovat și susținut, fiind cunos-
cută valoarea factorilor terapeutici pe care o oferă 
stațiunile din țara noastră. Este timpul să trecem la 
fapte, nu numai să vorbim despre imensele resurse 
pe care le deținem în ceea ce privește turismul de 
sănătate. În promovarea produsului trebuie să ne 
orientăm nu numai spre piețele țintă, ci și spre alte 
piețe care au un cult pentru sănătate și îngrijire cor-
porală. [...] Turiștii pot fi motivați de rațiuni de sănă-
tate, cum ar fi curele, reabilitarea sau de cele legate 
de relaxare/wellness, privind activitățile anti-stress, 
îmbunătățirea obiceiurilor legate de modul de viață. 
Pentru a rămâne competitiv în aceste dificile timpuri, 
sectorul turistic trebuie să muncească din greu pen-
tru a ține pasul cu așteptările și dorințele consuma-
torilor aflate într-o permanentă schimbare.“

din stațiuni să adere la standardele stațiunilor sau hotelu-
rilor „verzi”, o tendință tot mai prezentă în Europa. 

Am fost invitați și noi, membrii redacției Spa Magazin, 
să susținem o prezentare a proiectului nostru, lucru pe 
care am încercat să îl facem cât mai bine. Ținând cont de 
întrebările care ne-au fost adresate ulterior... credem că 
am trezit interesul audienței.
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Piscine

Norme și recomandări  
pentru construcția și dimensionarea 
capacității de filtrare

Piscina clasică
Constructiv, aceasta este compu-

să din corpul piscinei (construit din 
beton armat) și spațiul tehnic, care 
adăpostește echipamentele, situat 
de preferință în imediata vecinătate a 
corpului piscinei. Filtrarea se face prin 
absorbția apei din piscină prin gurile 

ClasifiCarea pisCinelor

Din punctul de vedere al tipului constructiv Din punctul de vedere al destinației

Piscine tip clasic  
(cu skimmere)

Piscine cu luciu de apă  
(cu jgheab perimetral) Piscine rezidențiale Piscine publice

Aquastar Satu Mare – spațiu tehnic

de absorbție, denumite skimmere 
(cica 75-80 % din capacitatea de 
filtrare), amplasate în partea superi-
oară a corpului piscinei, și prin sifo-
nul de scurgere situat în pardoseala 
piscinei (circa 20-25 % din capacita-
tea de filtrare). Apa este trecută prin 
rezervorul de filtrare și, eventual, prin 

echipamentele de sporire a confor-
tului (schimbător de căldură, dozator 
de soluții chimice etc.) cu care este 
dotată piscina, fiind redirecționată 
în piscină prin duzele de refulare. 
Acestea din urmă sunt situate pe 
un perete al piscinei, de regulă pe-
retele opus celui pe care se găsesc 
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skimmerele, sub nivelul apei, pe cel 
puțin două rânduri, în așa fel încât să 
angreneze în mișcare o cantitate cât 
mai mare de apă.

Dezavantajul acestui tip constructiv 
este că, din cauza distanței prea mari 
dintre duzele de refulare și skimmere, 
o parte importantă a impurităților de la 
suprafața apei ajung pe fundul pisci-
nei. De asemenea, dată fiind suprafața 
redusă pe care apa este angrenată 
în mișcare, aceasta băltește în bună 
măsură, ducând la un consum cres-
cut de soluții chimice. 

O variantă îmbunătățită a acestui 
tip constructiv presupune mărirea 
capacității de filtrare cu aproximativ 
30 %, respectiv montarea mai multor 
skimmere pe toți pereții piscinei, astfel 
încât să se asigure absorbția apei din 
toate direcțiile. Apa este absorbită în 
totalitate și redirecționată prin duzele 
de refulare situate în pardoseala pisci-
nei. Astfel se poate obține o calitate a 
apei superioară, asemănătoare siste-
mului cu luciu de apă (cu jgheab pe-
rimetral). Prin reducerea distanței pe 
care trebuie să o parcurgă impuritățile 

Aquastar Satu Mare – interior și exterior

de pe suprafața apei, se reduce con-
siderabil cantitatea de asemenea 
impurități ajunse pe fundul piscinei și 
se obține o estetică mult superioa-
ră. Prin eliminarea zonelor unde apa 
băltește, se ajunge la o apă cu calități 
superioare și se reduce considerabil 
consumul de soluții chimice.

Piscina cu luciu de apă
Aceasta este compusă din corpul 

piscinei, realizat din beton armat, ba-
zinul de compensare și spațiul tehnic, 
situat de preferință în imediata veci-
nătate a corpului piscinei. Filtrarea se 
face prin absorbția apei din bazinul 
de compensare, care este trecută 
prin rezervorul de filtrare și, eventual, 
prin echipamentele de sporire a con-
fortului, apoi redirecționată în piscină 
prin duzele de refulare situate pe par-
doseala piscinei, în așa fel încât să 
acopere toată suprafața (o duză de 
pardoseală pentru circa 6 mp) și să 
angreneze în mișcare o cantitate cât 
mai mare de apă. Avantajele acestui 
sistem constructiv sunt: o hidrodi-
namică superioară, un aspect este-

tic mult mai bun, eliminarea zonelor 
unde apa băltește, obținând o apă cu 
calități superioare și reducând consu-
mul de soluții chimice.

Piscinele rezidențiale
Sunt acele piscine construite cu 

scopul de a fi utilizate în regim perso-
nal, destinate familiei, care de regulă 
au dimensiuni reduse (de preferat 8 
- 14 m lungime, 4 - 6 m lățime). Con-
structiv, ele pot fi atât clasice, cât și 
cu luciu de apă, dar când suprafața 
apei depășește 50 mp se recoman-
dă ca ele să fie doar în varianta cu 
luciu de apă. Pentru dimensionarea 
sistemelor de filtrare nu există norme 
specifice, pe baza cărora să se cal-
culeze capacitatea de filtrare necesa-
ră; în schimb, există recomandări în 
ceea ce privește viteza de trecere a 
apei prin stratul filtrant, care este de 
50 m/h, respectiv durata maximă a 
unui ciclu de filtrare, care nu trebuie 
să depășească 4 ore în cazul unei 
piscine exterioare, respectiv 6 ore în 
cazul unei piscine interioare sau aco-
perite în permanență.
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Datorită diferențelor mici de prețuri 
la sistemele de filtrare destinate pis-
cinelor rezidențiale, recomandăm re-
ducerea cât mai mult posibil a ciclului 
de filtrare undeva spre 4 ore, fără a 
depăși viteza de trecere a apei prin 
stratul filtrant. Deși pare o investiție 
suplimentară, rentabilitatea apare în 
scurt timp prin reducerea consumului 
de soluții chimice folosite în tratarea 
apei, raportat la aceleași condiții de 
utilizare. Tratarea apei în cazul acestor 
piscine se face de regulă manual, uti-
lizând soluții chimice în stare granulată 
sau tablete, deși prin utilizarea unor 
unități de tratare automată, cu soluții 
în stare lichidă, se obține o calitate a 
apei mult superioară, din perspectiva 
conținutului optim de Cl, a valorii pH-
ului și a consumului de soluții chimice.

Piscinele publice
La piscinele publice are acces o 

pătură largă de persoane – din acest 
motiv, în majoritatea țărilor europene 
cu tradiție în cultură, în turismul acvatic 
și balnear, există standarde concrete 
și bine definite referitoare la tehnologia 
de filtrare și tratare a apei, respecta-
te și verificate cu regularitate de către 
organele competente. Din păcate, 
România nu face parte din categoria 
țărilor mai sus menționate, neexistând 
astfel de standarde clare în proiecta-
rea și executarea piscinelor publice și 
lucrându-se „după ureche”. Iată de ce 
voi încerca să aduc în atenție câteva 
elemente importante despre dimensi-
onarea sistemelor de filtrare și tratare 
a apei, fâcând o paralelă între normele 
câtorva țări cu tradiție în domeniu.

Un factor foarte important în dimen-
sionarea necesarului de filtrare-recir-
culare este viteza de filtrare, adică 
viteza cu care trece apa prin stratul 
filtrant. Conform normei germane DIN 
19623, viteza de filtrare-recirculare 

CoefiCienții de înCărCare speCifiCă pe țări
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Tipul de piscină Coeficient de
încărcare specifică

Piscine de înot (adâncimea apei peste 1,35 m) 0,22

Piscine cu alte destinații (adâncime sub 1,35 m) 0,37

Piscine pentru copii (adâncime 0,3 - 0,6 m) 2 x volumul piscinei

Piscine cu hidromasaj 3 x nr. de locuri

Piscine cu apă caldă (inclusiv termale) 0,83
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Tipul de piscină Coeficient de
încărcare specifică

Piscine de înot (adâncimea apei peste 1,35 m) 0,20

Piscine cu alte destinații (adâncime sub 1,35 m) 0,33

Piscine pentru copii (adâncime 0,3 - 0,6 m) 3 x volumul piscinei

Piscine cu hidromasaj (cu grad scăzut de utilizare) 3 x nr. de locuri

Piscine cu hidromasaj (cu grad crescut de utilizare) 15 x volumul piscinei
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Tipul de piscină Coeficient de
încărcare specifică

Piscine pentru copii 0,5

Piscine didactice 0,5

Piscine cu apă caldă (inclusiv termale) 0,4

Piscine cu hidromasaj (cu grad scăzut de utilizare) 0,2

Tabelul 1:

pentru rezervoarele de filtrare cu nisip 
cuarțos monostratificat și multi stra-
tificat este de maximum 30 m/h (în 
cataloagele producătorilor de echipa-
mente se specifică și unitatea de mă-
sură a suprafeței: 30 m/h/mp); viteze-
le superioare nu sunt acceptate pen-
tru piscinele  publice. Aceeași valoare 

este prevăzută și în norma austriacă 
(Bäderhygieneverordnung) și maghia-
ră (ME 10-204). Un alt factor la fel de 
important este înălțimea stratului fil-
trant, care conform normelor trebuie 
să fie de cel puțin 1 m. 

Cunoscând cei doi factori impor-
tanți în alegerea rezervorului de filtra-

Piscine
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exeMple de CalCUl – neCesarUl de filTrare-reCirCUlare

pisCina de înoT seMioliMpiCă 
25m x12,5m x 1,8m (312,5 mp, 562,5 mc)

Țara Număr de persoane Necesar de filtrare

Germania 312,5 x 0,22 = 68,75 pers. 69 pers x 2 mc/h/pers = 138 mc/h

austria 312,5 x 0,2 = 62,5 pers. 62 pers. x 2 mc/h/pers. = 124 mc/h

Ungaria 312,5 x 0,2 = 62,5 pers. 62 pers x 2 mc/h/pers = 124 mc/h

pisCină de aGreMenT CU forMă nereGUlaTă 
(100 Mp, 120 MC)

Țara Număr de persoane Necesar de filtrare

Germania 100 x 0,37 = 37 pers. 37 pers. x 2 mc/h/pers = 74 mc/h

austria 100 x 0,33 = 33 pers. 33 pers. x 2 mc/h/pers = 66 mc/h

Ungaria 100 x 0,2 = 20 pers. 20 pers. x 2 mc/h/pers = 40 mc/h

pisCină penTrU Copii 
(50 Mp, 15 MC)

Țara Număr de persoane Necesar de filtrare

Germania - 15 mc x 2 = 30 mc/h

austria - 15m3 x 3 = 45 mc/h

Ungaria 50 x 0,5 = 25 pers. 25 pers. x 2 mc/h/pers = 50 mc/h

Tabelul 2:

În cadrul normelor, sunt stabilite și 
volume specifice de filtrare, într-o va-
loare unitară de 2 mc/h pentru fiecare 
persoană, iar această valoare poate 
să difere doar dacă se folosește un 
mod de tratare a apei mai modern 
(ex. ozonificarea), caz în care se poa-
te reduce până la 1,67 mc/h/pers. În 
Tabelul 2 am exemplificat asemănă-
rile și deosebirile cu câteva exemple 
de calcul.

După stabilirea necesarului de fil-
trare-recirculare în baza celor de mai 
sus, putem trece la un alt punct ne-
vralgic: vitezele de deplasare a apei în 
sistemul de tubulaturi, ce nu trebuie 
să depășească 1,5 m/s în partea de 
absorbție a sistemului, 2 m/s în par-
tea de refulare și 0,5 m/s la duzele de 
pardoseală. Numărul și poziționarea 
duzelor de pardoseală trebuie să asi-
gure angrenarea în mișcare și recircu-
larea unui volum cât mai mare de apă. 
Acest lucru se obține ținând cont de 
faptul că o duză poate să acopere o 
suprafață similară unui cerc cu dia-
metrul de 3 m, dar distanța maximă 
între 2 duze să nu depășească 3 m, 
respectiv între diafragma (peretele) 
piscinei și cea mai apropiată duză să 
nu fie mai mare de 1,5 m. Respec-
tând modalitatea de dimensionare 
a sistemelor de filtrare-recirculare în 
baza celor de mai sus, atât în proiec-
tare, cât și în execuție, aplicând chiar 
și cele mai „blânde” valori, evident 
împreună cu o tratare chimică cores-
punzătoare de preferat automatizată, 
vom obține apă cu o calitate superi-
oară în piscinele publice.

re-recirculare, putem trece la următo-
rul pas, dimensionarea necesarului 
de filtrare-recirculare în funcție de 
destinația piscinei. Deoarece apa 
este expusă diferit la impurități, în 
funcție de destinația piscinei, și ne-
cesarul de filtrare-recirculare trebuie 
calculat diferit – astfel, s-au stabilit 

coeficienți de încărcare specifică 
în funcție de destinație (Tabelul 1).

În baza acestor coeficienți de încăr-
care specifică se stabilește numărul 
de persoane, raportat la suprafața 
apei, număr pe baza căruia se calcu-
lează necesarul de filtrare-recirculare. 

Aliterrakva Piscine Satu Mare 
Zsolt Dan
E-mail: aliterrakva@yahoo.com
Web: aliterrakva.ro

Nord Vest Termal Park Satu Mare
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Lăcrămioara Moroianu,
Consultant SPA:
„Colaborarea dintre acto-
rii prezenți pe șantier este 
decisivă pentru ce se va 
întâmpla după inaugura-
rea unui centru Spa. Dacă 
în ediția trecută am arătat 
printre altele importanța 
relației consultantului cu 
arhitectul/designerul, tre-
buie să vorbim și despre 
relația cu executantul, cu 
furnizorul de produse și 

echipamente. Ulterior, centrul de greutate, responsa-
bilitatea se mută și asupra resurselor umane, un alt su-
biect care merită tratat cu cea mai mare seriozitate.“

Consultanță

Investiția într-un SPA, 
fără „fițe“ și decizii emoționale (2)

Responsabilitățile executantului
Partea de execuție este asigurată în general de un antre-

prenor general sau de un subantreprenor, care poate fi 
considerat el însuși un consultant pe domeniul său. Chiar 
dacă nu este furnizor de materiale pentru construcție 
(adezivi, ceramică, lemn, hidroizolații, instalații etc.), acesta 
trebuie să fie un bun cunoscător al produselor, al com-
portamentului lor în condiții uneori extreme de umidi-
tate, temperatură, presiune și agresiune chimică, așa cum 
întâlnim într-un Spa. El va ști că într-un finisaj poros va intra 
mizerie, că un material va rezista sau nu la temperaturi ridi-
cate, ce capacități trebuie să aibă instalațiile, inclusiv cele 
de climatizare. Dacă nu stăpânește un domeniu, ceea ce 
se poate întâmpla, el trebuie să aibă onestitatea și simțul 
de răspundere pentru a încredința lucrarea respectivă 
unui profesionist. Trebuie să fie atent la anumite aspecte 
importante, precum zona aferentă piscinei sau hidroma-
sajului, cu norme de aderență pentru pardoseală și colțuri 
riscante (altfel beneficiarul va răspunde în fața clientului!). 
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Nu toate materialele pentru pardoseli sunt antiderapan-
te, indiferent de ce spun furnizorii, iar executantul trebuie 
să știe aceste lucruri. Într-un mediu umed, cu clor, unde se 
folosesc frecvent soluții dezinfectante, antimicotice pen-
tru picioare, care să elimine bacteriile, virușii sau ciuperci-
le, este nevoie de materiale specifice. 

Capcane frecvente
În lipsa unei consultanțe bazate pe profesionalism, apar 

multe erori de dimensionare sau de dotare; deseori, 
spațiul este insuficient iar echipamentele nefuncționale 
pentru ceea ce se dorește de la un Spa adevărat. Totuși, 
aș accentua un simptom situat la polul opus, când in-
vestitorul vrea să aibă prea multe facilități. Scenariul a 
devenit aproape clasic: acesta pleacă la drum cu un con-
cept clar, convenit cu consultantul, care se bazează pe un 
schimb energetic între terapeut și client (masaj, cu câteva 
proceduri relativ simple). Apoi este asaltat de furnizori și 
cedează tentației de a crede că acel spațiu poate deveni 

mai profitabil decât este cazul, chiar dacă nu are cere-
rea, bugetul de dezvoltare sau resursele umane necesare. 
Astfel, se dotează inutil cu tot felul de echipamente (și 
pentru slăbit, și pentru detoxifiere sau reducerea celulitei, 
injecții cu botox sau acid hialuronic, chiar tratamente cu 
celule stem), în condițiile în care, pentru a susține toate 
aceste proceduri, cumpărarea echipamentelor este doar 
un prim pas dintr-un șir lung de activități. 

Consultanța oferită de către furnizori nu este completă 
și nici cea mai credibilă, atâta timp cât ei au ca scop vân-
zarea. Este capcana în care cad mulți investitori, distan-
țându-se enorm de punctul de plecare, iar pentru con-
sultant devine o adevărată provocare să îi mențină pe 
drumul și ideea de la care s-a plecat. Într-adevăr, există 
o cantitate foarte mare de informații, noutăți și tentații, 
dar care trebuie filtrată. Este greu de presupus că un ho-
telier, care este responsabil de multele funcționalități ale 
locației, are timpul și disponibilitatea de a se pune la cu-
rent cu toate caracteristicile și performanțele aparatelor, 
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Consultanță

de a înțelege ce aduce nou acea investiție suplimentară. 
Un consultant însă cu asta se ocupă, el cunoaște care sunt 
produsele potrivite pentru fiecare domeniu, ce așteptări 
calitative pot exista, care sunt terapiile optime pentru 
locația respectivă, cum trebuie abordat fiecare serviciu 
pus la dispoziția clientului, toate acestea din perspecti-
va  operaționalului. Iată de ce consultantul trebuie să fie 
prezent permanent în toate fazele proiectului, înainte de 
șantier, pe tot parcursul șantierului și cel puțin în primele 
săptămâni de la inaugurare. Atitudinea investitorilor de 
la noi nu este totdeauna cea potrivită: chiar dacă anga-
jează un consultant, au tendința de a trece cu ușurință 
peste sfaturile lui. Din fericire, există și investitori care sunt 
conștienți de rolul nostru – uneori, aceștia, neavând buget 
pentru consultanță, sunt atenți și urmează orice sfat „pro 
bono“ pe care îl pot primi de la un profesionist.

Criza de personal
Resursele umane specializate în Spa din România sunt li-

mitate și nu vom avea o dezvoltare pe orizontală a acestui 
domeniu atâta timp cât nu vor apărea noi profesioniști. Una 
dintre cauze este lipsa școlilor, iar cealaltă aș putea spune că 
este lipsa dorinței de specializare a celor care vin în zona de 
hospitality. Începătorii vor să parcurgă treptele ierarhice cât 
mai rapid, fără a acumula informațiile și experiența necesa-
re. Pentru un consultant profesionist este frustrant, deoa-
rece el știe cât a muncit pentru a ajunge la un anumit nivel 
de specializare și nu își poate împărtăși cunoștințele unor 
oameni dornici sau capabili să învețe. Nu poți învăța pe ci-

Consultanță
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neva într-o lună ceea ce ai acumulat în 15 ani – în ceea ce 
mă privește, creșterea a fost treptată, nu m-am trezit „peste 
noapte“ manager sau consultant, am învățat de la adevărați 
profesioniști. Pentru a avea funcție de conducere în acest 
domeniu este necesară o minimă experință (dacă nu pe 
partea medicală, măcar pe cea de beauty) și mult exercițiu 
în operațional, trecând peste etape atunci când ai asimilat 
ceea ce trebuia. Rezultatul este că, atunci când deschidem 
un nou centru Spa, de multe ori nu avem cui încredința acea 
locație, oricât de generos ar fi bugetul alocat. În acest dome-
niu, nu se poate petrece ceea ce s-a întâmplat în hoteluri sau 
res taurante, unde am beneficiat de experiența unor expați. 
Iarăși, la noi sunt puțini consultanți autentici, care să știe să 
abordeze un concept Spa în întregime: funcționalitate, flu-
xuri, împărțirea pe servicii, departamente de gestiune. Cu 
atât mai puțin se găsesc specialiști care să știe să facă training 
pentru recepție și secții de terapie, în funcție de profilul 
Spa-ului (wellness, mixt, medical Spa etc.).

Un consultant știe care este traseul corect al clientului într-
un Spa, și în funcție de acest lucru se conturează o imagine 

de ansamblu, respectiv dotarea și repartizarea sarcinilor. 
Corpul uman trebuie pregătit să primească ceea ce i se 
va oferi, să se liniștească, pentru că mulți vin la Spa pe 
fugă, cu grijile de peste zi. De aceea se începe cu par-
tea de saună, care pregătește pielea, urmând un periplu 
prin diverse secțiuni ale Spa-ului, cu hidroterapie, dușuri 
emoționale, piscină, care să stimuleze circulația periferică, 
aportul de oxigen spre organe, relaxarea musculaturii etc.. 
Nu se poate face masaj cuiva care a venit direct din stradă, 
pentru că munca va fi în zadar – în primele 30 de minute, 
abia se relaxează musculatura. Încă de la recepție, trebuie 
eliminate orice elemente sau informații perturbatoare – te-
levizoarele nu trebuie să transmită știri sau filme, așa cum am 
mai văzut, ci să afișeze cel mult imagini liniștitoare, cu natură, 
și un mediu sonor discret, cu muzică specifică. Este genul 
de detalii pe care un consultant le ia în calcul când își aduce 
aportul la proiect, pe care orice profesionist în domeniu le 
știe și le aplică în activitatea de zi cu zi, îndrumându-l pe 
client pe calea corectă, detalii care conturează în definitiv 
un Spa frecventabil și... profitabil.
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Complexul, construit pe trei nivele, va avea o suprafață 
de 22.000 mp şi va include, printre altele, un centru de 
fitness, piscină, 4 terenuri de tenis interioare şi exterioa-
re care pot fi folosite în orice sezon (acoperite cu o zgură 
specială utilizată la Turneul de la Stuttgart), două terenuri 
de squash, două terenuri de platform tennis, o pistă de 
alergare, spații destinate copiilor, zone de relaxare, pre-
cum şi un centru SPA. 

În vecinătatea clubului, va fi amenajat un driving range 
pentru pasionații de golf, ce poate găzdui până la 20 de 
jucători simultan. Construcția beneficiază de trei cupole 
de sticlă şi un acoperiş verde din gazon ce se întinde pe 
o suprafață de 6.000 mp. 

Totodată, complexul asigură un birou de informare tu-
ristică, un birou de prim ajutor şi aproximativ 300 locuri 
de parcare.

Investiţia în acest proiect a fost evaluată la circa 18 
milioane de euro. Conceptul clubului poartă semnătura 

Pornind de la axioma că proiectele mari din do-
meniul wellness/Spa apar de cele mai multe ori în 
zonele cu potenţial rezidenţial şi de business, partea 
de nord a Capitalei aştepta un complex care să 
integreze activităţi cât mai variate, dar şi să aducă 
celor care îl accesează sentimentul apartenenţei 
la un club exclusivist. La sfârşitul acestui an se va 
deschide complexul Stejarii Country Club, amplasat 
în mijlocul pădurii Băneasa. Conceptul deosebit de 
amplu, cu spaţii destinate sportului şi agrementului, 
va include şi un centru Spa care va funcţiona sub 
brandul Shiseido.

Stejarii
Country Club
Un concept nou
în România
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bună parte a serviciilor vor fi dedicate acestora, intr-o 
ambianţă amenajată special. Tot în zona Spa va fi inte-
grat un podium pentru prezentări de modă, iar periodic 
vor fi găzduite expoziții ale tinerilor artişti, respectiv opere 
de artă de referință din istoria Shiseido. 

Vom urmări cu interes acest proiect, unul dintre cele 
mai importante din România ultimilor ani, ca investiţie, 
exigenţe şi urmărirea trendurilor din domeniu.

Collado Collins, o firmă de arhitectură londoneză, şi a 
fost inspirat de Central Park din New York, iar arhitectura 
clădirii a fost gândită de West Group Architecture. De-
signul de interior al complexului a fost asigurat de către 
compania HBA/Hirsch Bedner Associates. 

Proiectul a pornit de la necesitatea existenţei în zona 
de nord a Bucureştiului a unui centru cu standarde 
înalte care să îmbine toate aceste activităţi de relaxa-
re şi agrement destinate atât familiilor, cât şi oamenilor 
de afaceri care vor să aibă un spaţiu deosebit pentru 
business networking. Este un concept „country/social 
club” (deosebit de apreciat în SUA de circa 120 de ani) 
axat pe activităţi sportive, sănătoase, cu o componentă 
Spa autentică. Aici va funcţiona de altfel primul Spa de 
nivel internaţional din România, certificat de Asociația 
Europeană a Centrelor SPA. Sub brandul Shiseido, 
sunt înglobate principiile de bază din cultura Spa japo-
neză, adaptate modului de viaţă modern, astfel încât să 
fie oferite experienţe cât mai variate. Centrul va cuprin-
de deci camere de tratament, piscină interioară semi-
olimpică, spaţii de relaxare, hammam, saună şi camere 
cu aburi, o terasă, un salon de înfrumusețare, un stu-
dio de pilates şi yoga. Întrucât se estimează un aport 
de 35% al bărbaţilor care vor frecventa aceste spaţii, o 
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Terapii

În fond, crioterapia se practică de secole sub diverse for-
me (comprese reci, gheaţă etc.), datorită efectelor: calma-
rea durerilor, reducerea inflamaţiilor, creşterea imunităţii, 
o stare de sănătate mai bună. Sunt cunoscute descoperi-
rile de acum 200 de ani ale germanului Sebastian Kneipp, 
care se arunca în apele îngheţate ale Dunării pentru a-şi 
trata tuberculoza prin stimularea sistemului imunitar, des-
coperiri care stau la baza terapiilor ce îi poartă numele. 
Recent, în anii 1970, profesorul japonez Tosimo Yamauchi 
a dezvoltat o nouă metodă terapeutică bazată pe expu-
nerea corpului la temperaturi de până la -180°C, ale cărei 
rezultate erau ameliorarea nevralgiilor, traumatismelor sau 

Terapia prin frig:
CRIOSAUNA
În saloane de înfrumuseţare, hoteluri, centre 
wellness/Spa, de sănătate, medicină sportivă 
sau fitness, putem întâlni o serie de echipamen-
te dedicate unei proceduri care câştigă tot mai 
mulţi adepţi: crioterapia (sau terapia prin frig), 
respectiv o ramură a acesteia – aerocrioterapia 
(sau criosauna). Temperaturile foarte scăzute 
(între -120 şi -180ºC), aplicate pe suprafaţa cor-
pului uman, s-au dovedit benefice şi uneori cu 
efecte spectaculoase.  
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• Se obţine o regenerare naturală a celulelor, pielea apa-
re întinerită.

• Se stimulează sistemul imunitar.
• Se reglează activitatea hormonală şi metabolismul, se 

îmbunătăţesc funcţiile sexuale.
• În timpul procedurilor, organismul generează endorfine 

(„hormonii fericirii”), ceea ce înseamnă o stare tonică, de 
bine, care durează în timp (cel puţin în primele 6 ore).

• Este o cale rapidă de tratament şi recuperare după 
traumatisme, de reducere a durerilor, dar şi de refacere 
rapidă a capacităţilor sportive după efort prelungit.

• Se pot trata eficient unele afecţiuni cronice (reumatice, 
hepatice, neurologice, endocrine, respiratorii, dermato-
logice, ginecologice, urologice etc.).

• Somnul este profund şi liniştit. 

depresiilor. El a tratat în clinica sa timp de 10 ani mai mult 
de 2.000 de pacienţi cu boli reumatice în stadiu avansat şi 
la 80% dintre ei durerile au dispărut, putându-se întoarce 
la o viaţă normală. În prezent, în vestul Europei sunt peste 
400 de centre de crioterapie, unde se tratează prin frig 
milioane de oameni.

 AerocrioterApiA  sau criosauna, o procedură 
relativ accesibilă din perspectiva investiţiei, constă în răci-
rea bruscă şi simultană a întregii suprafeţe a corpului uman 
în mediu gazos (amestec de vapori de azot, iniţial lichid, 
şi aer), pentru un timp scurt (1-3 minute). Chiar dacă tem-
peratura atinge valori foarte scăzute, corpul nu îngheaţă, 
deoarece aerul din criosaună este uscat, iar senzaţia per-
cepută este suportabilă, mai puţin neplăcută decât scăl-
datul în apă rece, de exemplu. Eficienţa medicală este de-
terminată în fond şi de viteza cu care scade temperatura. 
Persoana intră în cabina criosaunei purtând doar lenjerie 
intimă, mănuşi şi ciorapi groşi, iar asistentul care deserveş-
te echipamentul reglează înălţimea pardoselei, astfel încât 
umerii persoanei să fie la nivelul marginii de sus a cabinei. 
În urma eliberării azotului (dintr-un recipient sub presiune 
în cabină), care în momentul evaporării are temperatura 
de -195,77°C, în maximum 30 de secunde se ajunge la 
temperatura dorită (-180°C cel mult), iar temperatura pielii 
scade rapid la 0°C. Ulterior, prin intensificarea circulaţiei 
periferice, pielea ajunge la 35°C (temperatura normală a 
pielii este de 32,5°C) iar şocul termic determină organismul 
să îşi găsească echilibrul. 

Pentru rezultate persistente în timp, sunt recomandate 
serii de 10-20 de proceduri. Acestea nu sunt toxice sau 
periculoase pentru om, pentru personalul de deservire şi 
mediu. Nefiind încadrată în categoria aparaturii şi dispozi-
tivelor medicale, criosauna nu necesită autorizări speciale 
pentru instalare şi utilizare, deci poate fi amplasată fără 
complicaţii în orice locaţie Spa, având grijă ca spaţiul res-
pectiv să poată fi ventilat.

Ca urmare a acestor proceduri  
efectuate conform recomandărilor,  
apar o mulţime de efecte benefice:
• Se reduce celulita şi greutatea corporală, mai ales dacă 

sunt combinate cu masaj şi fitness. În timpul unei şedinţe, 
în funcţie de greutatea corporală şi de temperatura din 
cabină, se pot arde 150-200 kcal, iar între şedinţe peste 
1.000 kcal, ceea ce înseamnă că după o serie de 20 - 30 
de şedinţe, greutatea corpului poate scădea cu 7-10 kg.

Articol realizat cu ajutorul firmei Kubitech SRL
www.criosauna.ro








