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Pentru  
o abordare  
holistică
Identificarea adevăraților profesioniști, a 
brandurilor relevante, nu este o sarcină 
simplă pentru noi, cei din redacția revistei 

Spa Magazin – iar aceasta în contextul în care termenul „profesionist” 
evoluează continuu. Mentalitatea unui constructor de piscine blocat în 
metodele de execuție de acum 30 de ani este greu compatibilă cu o 
lucrare a anului de grație 2014, așa cum o piscină de atunci nu seamănă 
cu una de acum, în afară de faptul că... „are 98% apă”, vorba lui Caragi-
ale. În mod similar, metodele de tratament utilizate în domeniul balnear 
au evoluat fabulos, în direcții nebănuite, uneori stranii, în fond adaptate 
cererii pieței, care este sursa tuturor schimbărilor. 

Suntem convinși că am gândit corect implicând în acest proiect 
asociațiile profesionale, pentru că în cadrul acestor organizații apar 
instinctiv ideile de branșă, norme de calitate, expertiză, concurență 
loială. Deși conceptul de asociație este cam greu de pus în practică 
la noi, există bazele unui dialog, pentru stabilirea câtorva obiective co-
mune (nu prea multe!) care să ducă la acțiuni comune, la consolidarea 
unor standarde pentru o întreagă industrie. Constatăm o efuziune a 
asociațiilor profesionale, și pe bună dreptate, ele fiind reperele branșei 
nu doar pentru piața interioară, ci și pentru jucătorii externi, produ-
cători, furnizori sau organizații intracomunitare. Există un interes major 
al acestora din urmă de a avea în România parteneri viabili, care au 
demonstrat că fac față exigențelor occidentale de calitate și implemen-
tare a noutăților. Sunt stimulate evaluările, lucrările provocatoare, con-
cursurile, evenimentele care să fluidizeze comunicarea și parteneriatele 
stabile. Asociațiile funcționează ca niște organisme cu un metabolism 
corect, atrag profesioniștii și, în plus, brandurile relevante din piață. La 
ora actuală, piața reală înseamnă câteva nume mari, care „fac jocuri-
le” - prin calitate, preț corect, gradul de inovație, designul totdeauna 
esențial în acest domeniu. 

Așa cum era de așteptat, acești ani de criză au făcut o selecție, astfel 
încât putem vorbi în acest moment de un număr limitat de firme care 
au rămas să ducă mai departe conceptele enunțate. Ceea ce este însă 
foarte interesant, cei care lucrează în domeniul amenajărilor Spa își dau 
seama tot mai mult de legăturile strânse pe care trebuie să le aibă cu 
multe alte domenii, începând de la pardoseli și încheind cu ultimul strat 
termoizolant sau hidroizolant al anvelopei clădirii. Se ajunge, dintr-o ne-
cesitate reală, la ceea ce este îndelung discutat și în rândul arhitecților: 
abordarea holistică a unei lucrări, de orice fel ar fi ea.  

Cât despre holistică în Spa... nu are rost să mai vorbim. Problemele ge-
nerale ale constructorilor și arhitecților sunt aceleași ca ale montatorilor 
de piscine sau ale proprietarilor de centre Spa / balneare: economi-
sirea energiei, proiectarea eficientă a fluxurilor, urmărirea tendințelor 
de consum, utilizarea materalelor ecologice, cu un conținut scăzut de 
substanțe toxice pentru utilizatori și operatori, un design care să indi-
vidualizeze. Sunt termeni frecvent întâlniți în lumea aceasta, destul de 
mică, a profesioniștilor, pe care îi întâlniți și în revista noastră.

Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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Sub patronajul IFD (Internatio nal Federation for the Roofing Trade), între 19 și 22 noiembrie 2014
va avea loc la București cea de-a XXV-a ediție a Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori
de Acoperișuri. Este prima competiție de acest gen din țara noastră, organizată de Asociația
Națională a Montatorilor de Acoperișuri din România.

Cu o tradiție de peste un sfert de secol, Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de
Acoperișuri beneficiază de experiența și notorietatea IFD, organizație care și-a propus ca, prin
acest concurs, să atingă câteva obiective importante pentru branșă:

• apropierea între tinerii montatori și armonizarea pregătirii profesionale în diferitele 
țări membre IFD și nu numai;

• prezentarea producătorilor relevanți din țările participante;
• conștientizarea publicului de importanța pregătirii în domeniul acoperișurilor;
• reliefarea avantajelor pregătirii la locul de muncă și creșterea respectului pentru industrie;
• promovarea profesiei de montator și specialist în acoperișuri;

promovarea învățământului de specialitate în rândul tinerilor;
• stabilirea unor standarde de performanță pentru profesioniști; creșterea gradului de 

complexitate a meseriilor, adaptarea la sistemele moderne de lucru.

Acoperișuri clasice
Acoperișuri terasă (etanșeizări)
Acoperișuri metalice

Cele 3 secțiuni
de concurs

International Föderation 
des Dachdeckerhadwerkers
Federatia Internationala a 

Montatorilor de Acoperisuri

www.acoperismagazin.ro/campionat

ORGANIZATORI: CU SPRIJINUL:

PARTENERI GOLD: PARTENER:



Participare ca sponsor
Puteţi fi prezenţi la Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de
Acoperișuri ca:

• furnizor de materiale pentru concurs, în funcţie de schemele de montaj
• expozant în cadrul spatiilor expoziţionale dedicate
• participant la evenimentele conexe: Congresul IFD, seara tradiţională și

seara de gală.

Romexpo - Pavilion C3

Contact: 
redactie@acoperismagazin.ro

+4 0723 641 488, 0724 126 762

Cei interesați, se pot înscrie ca participanți la cea 
de-a 62-a ediție a Congresului IFD, care va avea 
loc concomitent cu Campionatul!
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Atunci când vorbim despre o 
piscină, ne gândim în general 
numai la bazinul respectiv um-
plut cu apă cristalină, fără să 
acordăm atenție suficientă și 
părții tehnice. Pentru a preveni 
înverzirea sau tulburarea apei, 
sunt necesare două lucruri: un 
sistem de filtrare și un trata-
ment chimic adecvat.

Sistemul de filtrare 
Sistemul de filtrare este „inima” 

piscinei. Acesta este responsabil de 
îndepărtarea suspensiilor, a frunze-
lor, a prafului, respectiv a particulelor 
insolubile. Este foarte important ca 
sistemul de filtrare (pompa și filtrul) 
să fie dimensionate corect conform 
volumului de apă din piscină, astfel 
încât toata apa din bazin să fie filtra-

tă o dată la trei ore. În general, filtrele 
pentru piscinele publice au un pat 
de nisip între 1 și 2 metri înălțime și 
sunt de formă suplă, nisipul schim-
bându-se în funcție de duritatea 
apei. Dacă apa este dură (peste 10 
grade germane), atunci este nece-
sară înlocuirea anuală a nisipului. În 
condiții normale, nisipul se schimbă 
o dată la 2 - 3 ani. De asemenea, 
în cazul piscinelor publice, sistemul 
de filtrare va trebui dotat cu un sis-
tem de dozare al floculantului. 

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 parteneră 
Chemoform Germania – producă-
tor al substanţelor chimice pentru 
tratarea şi întreţinerea apei din pis-
cină sau Spa.
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Sfatul specialistului

Secretele
   îngrijirii de succes a 

 unei piscine
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Ce este floculantul?
Floculantul este o substanță chi-

mică ce reacționează la grăsimi și 
uleiuri întâlnite frecvent în apă (de 
exemplu creme sau uleiuri de corp). 
Acesta va forma compuși cu aces-
te uleiuri care vor fi opriți mult mai 
ușor de către sistemul de filtrare. 

Tratamentul chimic:
Prin filtrare apa piscinei rămâne relativ curată, dar în lipsa tratamentului 
chimic calitățile acesteia se deteriorează rapid, mai ales că vorbim despre 
o piscină publică. iată parametrii care trebuie urmăriți îndeaproape pentru 
o tratare eficientă a apei şi un consum de produse chimice minim: clorul 
liber, clorul combinat, pH-ul, alcalinitatea, acidul cianuric (în cazul tratării cu 
produse organice pe bază de clor), duritatea apei.

Parametri (valori ideale) Cauze și efecte

Clor combinat 
(max. 0,5)

Prezența clorului combinat induce un miros 
înțepător, dând impresia că apa are prea mult 
clor; de fapt, apa nu este dezinfectată suficient.

Alcalinitate (TA) 
80 -120 mg/l CaCO

3

(maxi. 180)

Alcalinitate mică/mare – în cazul în care este scă-
pată de sub control, apa se va înverzi; dacă alca-
linitatea este prea mică, apa nu își va mai reveni și 
va trebui schimbată integral; în plus, în cazul do-
zării automate, electrodul de pH se va decalibra 
foarte des dacă alcalinitatea nu este în limite.

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

Concentrația mare de acid cianuric (stabilizator 
de clor) inhibă acțiunea clorului liber, ducând la 
deteriorarea apei; poate provoca alergii destul 
de grave.
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Sfatul specialistului

Chemoform românia
Şoseaua Pipera Tunari nr. 2 A, jud. Ilfov
e-mail: office@chemoform.ro
tel./Fax: 021 242 05 94
Mobil: 0730 032 039
Web: www.chemoform.ro

Tratamentul chimic
Pași cheie în tratarea bazinelor 

publice:
• realizați analiza apei zilnic, de 

minimum 2 ori (dimineața și seara). 
• Măsurați şi corectați clorul 

combinat săptămânal. Dacă 
va înregistra valori foarte mari, 
atunci va fi foarte greu de diminu-
at. În funcție de rezultatul analizei, 
corectați clorul combinat prin clo-
rinare sau împrospătarea apei. 

• Împrospătați cât de des se 
poate apa. Astfel veți preveni for-
marea clorului combinat și a aci-
dului cianuric.

• evitați excesul sau economia 
produselor pentru tratare. În 
cazul în care volumul de apă 
este foarte mare, rezultatele pot 
apărea și după 2 zile. Trebuie nu-

mai să așteptați.
• imediat ce sesizați că a apă-

rut o problemă în calitatea 
apei, faceți analiza acesteia şi 
măsurați toți parametrii. Astfel, 
veți ști cu ce produs să acționați.

• Verificați filtrele – acestea trebu-
ie să fie curate. 

• Mențineți pH-ul aproape de 
valoarea neutră pentru eficiența 

maximă a celorlaltor produse de 
tratare. 

• Folosiți antialge pentru pre-
venirea formării algelor. Dacă 
acestea s-au format deja, este 
mult mai eficient tratamentul șoc 
cu clor granulat.

• Asigurați-vă ca utilizatorii folo-
sesc duşul înainte de a intra în 
piscină.



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

Dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

Produse în Marea Britanie, sunt gândite pentru a se adapta
cât mai bine spațiilor deschise, celor cu forme deosebite
sau supuse frecvent schimbărilor.
Forma modulară încurajează exibilitatea și inovația în
proiectare.
Obținute în urma unor preocupări reale pentru ecologie și
sustenabilitate, sunt realizate în proporție de peste 50% din
materiale reciclate.
Existentă în două game, tessera® și westbond®, mocheta
de la Forbo Flooring Systems este rapid și ușor de curățat
folosind sistemul Dry Fusion.

Această pardoseală hibrid aduce laolaltă căldura, confortul, textura unei
mochete și rezistența unei pardoseli solide, având o durată de viață de
peste 20 de ani.
Arată ca nouă după orice spălare sau curățare, folosind doar apă și
detergenți standard, ori aburi, dacă există cerințe speciale.
Având peste 70 de milioane de bre pe metrul pătrat, îndeplinește cele
mai înalte standarde privind calitatea aerului din încăperi, eliberând la
curățare de două ori mai mulți alergeni decât mochetele standard.
Este tratată anti-microbian, ind și singura pardoseală textilă aprobată
ca antialergenă în Marea Britanie.
Conține 59% material reciclat.

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems
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Interviu

Ați creat și dezvoltat conceptul implementat în acești ul-
timi 5 ani la Cocor Spa, cu care acest hotel a avut un succes 
deosebit. Care au fost elementele de la care ați pornit?

Conceptul a fost structurat după tipologia „Medical 
Spa”, primul concept de Spa „all inclusive” din Româ-
nia (abordând o gamă generoasă de tratamente din zona 
„wellness”, cât și cele mai populare și eficiente tratamente 
de tip balnear cu scop profilactic, curativ și recuperator), 
pentru că în această zonă a litoralului românesc au existat 
și există multe centre de recuperare medicală cu tradiție. 

Numele doamnei Lăcrămioara 
Moroianu este frecvent menționat în 
cercul destul de restrâns al specialiștilor 
în Spa din România și ne bucurăm de 
faptul că este unul dintre colaboratorii 
revistei noastre, unde a publicat o serie 
de articole. Am preferat totuși ca, de 
data aceasta, să îi solicităm un interviu, 
în calitate de manager al complexului 
Cocor Spa din Neptun-Olimp, unde 
s-a întors de câteva luni pentru a 

prelua provocările, totdeauna altele, ale unui Medical Spa de 
nivel superior, cu un specific bine definit.

Mă gândesc la sanatoriul balnear din Mangalia, clinica 
Doina, centrele de recuperare din Eforie Nord și Techir-
ghiol, unele dintre ele închise între timp, din păcate, altele 
nou apărute. În zona de sud a litoralului beneficiem de o 
tradiție în recuperarea medicală prin terapii balneo, având 
ca factor terapeutic important nămolul de Techirghiol. Din 
punct de vedere al eficacităţii terapeutice și al impactului 
factorilor fizici, dar și al componentelor chimice, nămolul 
sapropelic de Techirghiol se situează pe primele locuri 
în lume. Pentru conservarea și refacerea lui pe cale natu-
rală, acesta se scurge înapoi în lac, printr-o reţea specială, 
după ce este folosit în bazele de tratament. Tratamente-
le de tip balneo sunt recunoscute încă din antichitate ca 
fiind unele dintre cele mai eficiente metode de tratare, 
remediere și conservare a sănătății psiho-fizice. În această 
zonă există, de asemenea, medici și terapeuți foarte buni 
specializați în balneologie si recuperare fizică. 

Am avut ocazia să lucrez destul de mult în această zonă 
a litoralului înainte de lansarea Cocor Spa. În 2001 – 2002, 
când reprezentam unul din cei mai cunoscuți operatori 
de turism din Olanda pe aceasta nișă de „vacanțe revitali-
zante și de remise en forme”, reușeam să umplem practic 
stațiunea Neptun-Olimp cu turiști din Occident, care ve-
neau în special pentru recuperare medicală și reabilitare 
fizică. La Cocor Spa Hotel, am dorit să prelungim sezonul 
cu ajutorul unui concept de Medical Spa bine pus la punct, 

Luxury Medical Spa
 la malul mării
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și am reușit: începem mai devreme decât majoritatea ho-
telurilor de pe litoral (deschidem la 1 mai sau de Paște, nu 
la 1 iunie) și  închidem ultimii, la sfârșitul lui septembrie, 
chiar în octombrie, pe când majoritatea hotelurilor nu-și 
mai continuă activitatea după 30 august. Pe capetele de 
sezon vin mulți turiști din Franța, Germania, Belgia, Olanda, 
Țările Scandinave, la recuperare medicală și tratamente de 
tip balnear, pentru 2-3 săptămâni. Partea de Spa / Wellness 
este destinată celor care vin în concediu, care vor să trate-
ze anumite probleme articulare sau musculare, să se rela-
xeze, să își redobândească echilibrul fizic și psihic. S-a ajuns 
deci la un concept care include atât partea medicală, cât și 
cea de Wellness, de remise en forme. S-a investit în acest 
concept și pentru a avea un extraserviciu autentic, oaspeții 
având la dispoziție nu doar cazare și mare. Deseori întâlnim 
hoteluri care oferă extraservicii cum ar fi ore de călarie, 
golf, plimbări cu balonul cu aer cald, un restaurant de lux 
cu specific etc., pentru că fiecare extraserviciu contează, 
crește probabilitatea ca un anumit procent de turiști să 
aleagă un hotel și nu altul. Se creează astfel un circuit închis, 
cu mare, restaurant, Spa, club, în care turistul este atras și 
motivat să rămână cât mai mult. 

Cum ați gândit meniul de proceduri? 
Pe baza conceptului am dezvoltat și meniul, având însă 

permanent în vedere faptul că suntem la mare. În gene-
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ral, încercăm să aducem beneficii cât mai multe în cadrul 
fiecărei terapii, astfel încât persoana care ajunge aici să își 
atingă cât mai repede obiectivele referitoare la sănătate. 
Am ales doar produse naturale, fie că vorbim de cosme-
tice, nămol, ori Sarea de Bazna cu care îmbogățim apa și 
ingredientele cu care se fac terapiile. Sarea de Bazna are 
un conținut foarte ridicat de magneziu care relaxează mus-
culatura și ne ajută în terapiile de recuperare. Apoi, sunt 
plantele medicinale specifice afecțiunilor reumatologice 
și algele marine, folosite și ele la împachetări sau băi. Fo-
losim ingrediente marine pentru că suntem la malul mă-
rii, locul unde thalassoterapia este la ea acasă, cu apă de 
mare și inhalare de aerosoli. Oricine vine la mare profită 

Interviu

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

Special pentru centre Spa și alte spații umede Pentru diverse spații interioare

Gama eternal - de uz general, cu o durabilitate superioară 
și o multitudine de variante de design, potrivită oricărui
spațiu supus unui tra c intens și curățării frecvente;
Luxury vinyl tiles -  Allura LVT, pentru spații cu design
special, personalizat, în nuanțe naturale și elegante de
lemn și piatră;
Pardoseli fonoizolante sarlon®, dezvoltate și testate în
scopul reducerii sunetului de impact, deci pentru evitarea
poluării sonore a interioarelor.

safestep® - adecvate zonelor unde există un risc semni cativ de
alunecare din cauza contaminării continue a pardoselii, a scurgerii 
de lichide;
surestep® - cu o rezistență la alunecare R10, pentru zone obișnuite 
de tra c, în care poate apărea un risc ridicat de alunecare;
Wetroom - pentru zone umede, a ate în permanent contact cu apa, 
și unde tra cul se desfășoară preponderent desculț;
Safestep grip - suprafețe dure, embosate pentru zone umede, 
în care se merge desculț sau cu încălțăminte cu talpă moale.

Forbo Flooring Systems

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Eternal sand

Pardoseli vinilice
pentru hotel,
restaurant, 
centru Spa

și de o cură thalasso: aerul de mare este bogat în ioni ne-
gativi, care stimulează sistemul imunitar ajutându-l să re-
ziste agresiunilor bacteriale, dar este util și în lupta contra 
surselor de stres. Bogat în iod, aerul de mare acționează 
indirect asupra glandei tiroide, contribuind la diminua-
rea lipidelor din organism. Bogat in ozon, aerul de mare 
are are proprietatea de a acționa ca antibiotic natural. În 
plus, mulțumită razelor ultraviolete, organismul stochează 
vitamina D, importantă pentru regenerarea țesutului osos. 
Thalassoterapia se folosește cu predilecție în bolile circula-
torii, în afecțiunile scheletului și mai ales osteoporoză. Dar 
nămolul sapropelic de Techirghiol este poate cel mai 
bun factor terapeutic al litoralului românesc, bogat în 
materii organice produse din descompunerea algelor 
și crustaceelor, cu proprietăți medicale unicat.  Efectul 
binefăcător al tratamentelor cu nămol este recunoscut 
pentru calmarea durerilor articulare și musculare, a nevral-
giilor reumatice. Prin compoziţie și prin căldură, nămolul 
este relaxant, stimulează circulaţia sanguină, este biotrofic 
(hrănitor) pentru nervi și piele. După o cură de două-trei 
săptămăni, conduce la echilibrarea organismului. Împache-
tările cu nămol realizate la 39°C - 41°C nu sunt recomanda-
te pacienţilor cu hipertensiune sau cu afecţiuni cardiace. El 
„răscolește” organismul în timpul tratamentului, chiar poate 
amplifica durerile inițial, dar la câteva zile după cură, în cele 
mai multe cazuri, durerile dispar complet pentru cel puțin 
câteva luni de zile.

Cum aduceți nămolul sapropelic?
Nămolul este extras direct din mijlocul laculului Techir-

ghiol (cel mai mare rezervor din Europa) cu ajutorul unor 
cupe speciale. Este o procedură destul de anevoioasă, 
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Gama eternal - de uz general, cu o durabilitate superioară 
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care din câte știu durează câteva ore. La o singură ieșire 
se pot scoate circa opt tone de nămol. Din spusele celor 
care îl aduc, lacul Techirghiol este împărțit în pătrate, ca o 
tablă de șah, și de fiecare dată se extrage dintr-ul alt pă-
trat, printr-un sistem bine stabilit, astfel încât acea zona să 
aibă timp să se regenereze. De asemenea, fiecare centru 
balnear care folosește nămolul de Techirghiol are obligația 
de a decanta și returna pe cel folosit, pentru a primi în 
continuare. La Cocor Spa dispunem de un decantor spe-
cial în care se acumulează toate scurgerile, de la toate ca-
binetele care folosesc nămol (pentru împachetări, băi sau 
masaj), iar mai departe acesta este dus înapoi în lac. Astfel, 
consistența, mirosul, calitățile terapeutice rămân constante, 
iar pacienții vin continuu și rezultatele sunt evidente, une-
ori spectaculoase. 

Avem medici și terapeuți pregătiți și suficienți pentru 
aceste centre Spa și balneare? 

Din „garda veche” sunt mulți medici care s-au pensionat, 
dar avem numeroși medici și terapeuți tineri, aflați în perma-
nentă legătură cu trendurile din străinătate. Ei vin cu experti-
ză în acupunctură,  cu metode de recuperare medicală prin 
kinetoterapie, altele sau îmbunătățite față de cele folosite 
până acum. La acest moment recuperare medicală nu mai 
înseamnă doar electroterapie; este adevărat, electroterapia 
funcționează ca un analgezic natural, creează o stare de bine 
pe moment, ameliorează rapid durerile și are anumite efec-
te tonice, dar recuperarea medicală, în centrele recunos-
cute din lume și din țară, se face astăzi prin exerciții spe-
cifice, în apă sau în sală, în grup, pe diferite afecțiuni, sau 
individual. Aceasta este recuperarea adevărată, cu o viziune 
realistă, care să ducă la tratarea unor afecțiuni cu restricții 
severe ale articulațiilor sau musculaturii. Apa caldă diminu-
ează considerabil efortul cardiovascular depus la exercițiile 
medicale, presiunea asupra articulațiilor și mușchilor fiind 
mai mică decât la gimnastica în sală. Masajul ajută și el la 
relaxare musculară, vascularizare, stimularea circulației pe-
riferice, eliminarea anchilozelor și o stare de bine generală. 
Sângele oxigenează mai bine musculatura, care se detensi-
onează din starea căpătată prin poziții vicioase la birou sau 
la volan, lipsă de mișcare etc. Mișcarea însă este cea mai 
bună metodă de recuperare și întreținere și se poate vorbi 
despre un trend puternic în acest sens, care de fapt nu este 
foarte nou și se menține de ani buni. 

Ar fi păcat ca această ștafetă dată de tradiția balneolo-
giei românești să nu fie transmisă mai departe. Nămolul 
de Techirghiol, Gerovitalul Dr.Anei Aslan, Pellamar – aces-
tea sunt avantajele noastre, într-o primă fază, care trebuie 
completate cu terapeuți și medici specializați competenți, 

Interviu
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deschiși la noutăți și la inovații. Avem branduri apreciate în 
continuare de străini, poate mai mult decât de români. Cu-
rele de Gerovital, care regenerează la nivel celular și dimi-
nuează durerile articulare, sunt foarte căutate. Din fericire, 
cu toate greutățile acestor ani, am reușit să păstrăm această 
tradiție și să rămânem competitivi.

De ce au succes aceste terapii la Neptun – Olimp și nu 
la Mamaia?

Într-o stațiune specială cum este Mamaia, devine greu 
să susții un concept Spa cu recuperare medicală; mai viabil 
este un concept de wellness, de remise en forme, pentru 
un target specific, amator de clubbing, în care media de 
vârstă este relativ mică. Abordarea unor terapii complexe 
de tip balnear, cu nămol și reabilitare medicală, nu o văd ca 
pe cea mai bună soluție; dar merită încercat cu un concept 
de Spa care să combine partea de saune, piscină, hidropis-
cină cu câteva cabinete de masaj, tratamente corporale și 
faciale sau chiar cu terapii detox și slimming. Există așa ceva 
în Mamaia, de dimensiuni nu foarte mari, adaptat număru-
lui de camere al hotelului, și funcționează foarte bine. Am 
spus de multe ori și insist de câte ori am ocazia: un concept 
Spa de succes nu poate fi copiat și amplasat oriunde. Ori-
ce concept trebuie adaptat nevoilor structurii pieței din 
zona respectivă, ținând cont de mediul natural, sezona-
litate, de capacitatea de cazare (acolo unde avem hotel), 
bineînțeles de locație și de mulți, foarte mulți alți factori. 
La mare sunt de preferat tratamentele cu ingrediente mari-
ne și apă de mare, terapiile tip detox, la munte cele pe bază 
de plante și ape minerale. De asemenea, sunt terapii care 
se pot desfășura atât la munte, cât și la mare, de exemplu 
cele care țin de detoxifiere, slăbire sau eliminarea stresului. 
Mediile naturale ale ambelor locații sunt benefice și dețin 

cadrul natural în care încă putem dezvolta o multitudine de 
terapii în aer liber cu impact benefic asupra organismului, 
atât la nivel fizic, cât și psihic. 

Aș mai adăuga faptul că este important să determinăm 
hotelierii din sudul litoralului să investească în continuare 
în clinicile de recuperare și Spa, pentru că astfel se creează 
un concept unitar nu doar pentru câteva hoteluri, ci pen-
tru întreaga zonă. În sudul litoralului mai avem încă zone 
cu multă verdeață (vezi pădurea Comorova din stațiunea 
Neptun-Olimp) –  este locul ideal pentru a veni cu turism 
gen resort, axat pe balnear și Wellness. Există o infrastruc-
tură, atâta câtă este, există o viziune comună asupra targe-
tului (familii, familii cu copii, persoane care caută relaxare și 
stare de bine). În acest tip de locație, clubul, distracția, sunt 
doar elemente colaterale. 

Ce este la modă în Spa-ul de pe litoralul românesc? 
Nu cred ca mai avem consumatori de Spa care vin doar 

pentru că este „la modă”. Stresul, timpul petrecut din ce 
în ce mai mult la birou sau în trafic, lipsa de socializare de-
termină majoritatea consumatorilor de tratamente Spa să 
vină din necesitate. Este, pentru unii, singura modalitate de 
a evada din cotidian și de a se „scoate din priză”, de a uita 
de problemele zilnice, singurul moment dedicat în exclu-
sivitate doar lor. 

Pe partea de recuperare și remise en forme, în general 
se promovează pachetele cu 2 - 4 terapii pe zi, care com-
bină hidroterapii gen masaj subacval, hidromasaj sau Vichy 
shower massage, cu alte tipuri de masaje (terapeutic, cu nă-
mol, ayurvedic, cu plante, pietre calde, scalp masaj, minifa-
cial etc.), sau cu proceduri de tip balnear – împachetări cu 
nămol, băi cu nămol, electroterapie, kineto și hidrokinetote-
rapie. Pe detoxifiere/slăbire, se merge cu o dietă vegană/ 
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rovegană, stabilită de un medic specialist în nutriție și mix de 
terapii detox: împachetări cu alge, masaje care să stimuleze 
limfa și eliminarea toxinelor, mișcare și exerciții în aer liber, 
ritualuri de purificare a pielii în profunzime și altele. Tra-
tamantele de tip Spa se pot combina între ele și pentru 
efecte cumulate, de pildă detoxifiere și recuperare medica-
lă. Împachetarea cu nămol este benefică atât în recuperarea 
medicală, acționând asupra mușchilor și articulațiilor cu pro-
bleme, dar face bine și celor care urmează o cură de slăbire 
și detoxifiere, pentru că prin împachetare se transpiră, in-
gredientele pătrund în piele și se elimină toxinele. La Cocor 
Spa, anul acesta am lansat un meniu nou de terapii, unele mai 
spectaculoase decat altele, dar cu totul specială este „Iyashi 
Dome”. Vorbim despre tehnologie japoneză și reechilibra-
re naturală, o terapie prin transpirație ce are la bază razele 
infraroșii lungi de origine organică. Toxinele acumulate în 
organism din cauza poluării, dietei dezechilibrate, emoțiilor 
negative și unui stil de viață haotic sunt cauza stresului oxi-
dativ ce determină îmbătrânirea prematură și slăbesc siste-
mul natural de apărare al organismului. Iyashi Dome repre-
zintă un mod natural de a reface echilibrul corpului la cel 
mai profund nivel și de a-ți recăpăta armonia. Transpirația 

generată de această terapie este de nivel II, produsă de 
glandele sebacee și apocrine. Acest tip de transpirație este 
generat prin descompunerea grăsimilor, inclusiv colesterol, 
acizi grași, grăsimi subcutanate, precum și a acidului lactic, 
oxigenului activ și a toxinelor. În concluzie, este cea mai efici-
entă terapie pentru detoxifiere, eliminarea metalelor grele și 
regenerare celulară. Împreună cu celelalte terapii corporale, 
masaje și diete, rezultatul este spectaculos. 

Dar permanenta provocare rămân oaspeții, și mai cu 
seamă cei români, care de la un an la altul sunt tot mai 
informați și cu o experiență de Spa tot mai bogată. Străinii 
se mulțumesc cu o cură bună, cu servicii de calitate și se 
bucură de soare (de exemplu, nordicii se simt răsfățați aici). 
Românul a devenit foarte exigent și este în permanentă 
căutare de nou, considerând că este firesc să întâlnească 
(sau să reîntâlnească) experiențe trăite în alte Spa-uri din 
Orient sau alte țări îndepărtate. Desigur, și în centrele din 
România se regăsesc unele terapii orientale și occiden-
tale, dar să ținem cont că ele țin de tradiția și specificul 
locului de origine. Vorbim de culturi și abordări diferite. 
Așa cum fiecare cultură îmbină terapia cu tradiția, și noi, 
românii, putem vorbi de un specific autohton al Spa-ului, 
rămânând europeni – suntem mai tehnici, ne preocupă în 
principiu reducerea inflamațiilor și durerilor, și poate într-
o mai mică măsură lucrul cu mentalul, ca în Orient. Ceea 
ce contează mai pentru consumatorul de Spa, un aspect 
deloc de neglijat, se referă la ambientul creat, de la un de-
sign realizat profesional, la calitatea serviciilor, generând o 
experiență Spa „360 de grade”, cum se spune. Investițiile 
din ultimii ani în acest segment ne permit să afirmăm că 
în acest moment există câteva centre Spa și balneare de 
nivel european, care pot deveni „locomotivele” acestui 
domeniu în România.

Interviu



SikaHome® Insulate Polystyrene
Adeziv pentru termosistem – polistiren, pentru suprafeţe 
fine, fără fisuri.

AVANTAJE:
• aderenţă puternică la stratul suport;
• suprafeţe finisate cu textură fină;
• permeabilitate ridicată la vapori, impermeabilitate 

crescută la  apă;
• protejează împotriva şocurilor.
DOMENIU DE UTILIZARE:
• lipirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat;
• lipirea plăcilor termoizolante din polistiren extrudat 

(cu suprafaţă profilată);
• realizarea stratului de protecţie armat cu plasă din 

fibră de sticlă.
CONSUM: 5kg/m² la lipire şi 4kg/m² la şpăcluire.
AMbALARE: saci de 25 kg.

SikaHome® Tilebond Ceramic
Adeziv standard pentru placări ceramice la interior, cu 
granulaţie extra-fină pentru placări de precizie.

AVANTAJE:
•  consistenţă  extra-fină;
•  conferă precizie la placare, permite montajul fără 

distanţieri;
•  nu permite alunecarea plăcilor pe verticală.
DOMENIU DE UTILIZARE:
•  aplicare la interior, pentru suprafeţe orizontale şi 

verticale;
•  pentru toate tipurile de plăci ceramice cu dimensiuni 

cuprinse între 5x5 cm şi 40x40 cm;
•  pentru aplicare pe beton, tencuială, şapă, gips 

-carton.
CONSUM: circa 4,5kg/m².       

            AMbALARE: saci de 25 kg.

SikaHome® Level Gypsum
Glet de ipsos pentru interior, pentru finisare fără şlefuire.

AVANTAJE:
• finisare uşoară şi rapidă, nu necesită şlefuire;
• finisare în condiţii de confort, fără praf;
• suprafaţă finală albă, fină și compactă, pentru un 

consum redus de vopsea.
DOMENIU DE UTILIZARE:
• planeizarea straturilor anterioare de tencuială sau 

tinci;
• netezirea straturilor anterioare cu granulaţii 

superioare;
• repararea defectelor locale ale suprafeţelor;
• pentru aplicaţii la interior.
CONSUM: circa 1,1 kg/m².      AMbALARE: saci de 20 kg.

SikaHome® Tilebond Flexible
Adeziv flexibil modificat cu polimeri, pentru aderenţă 
ridicată, lipire puternică şi flexibilă.

AVANTAJE:
• adeziv flexibil cu granulaţie extra-fină;
• durabilitate ridicată la solicitări intense; 
• timp deschis extins de 30 minute.
DOMENIU DE UTILIZARE:
• aplicare la interior şi exterior, pentru suprafeţe 

orizontale şi verticale;
• pentru toate tipurile de plăci ceramice;
• pentru terase, piscine, pardoseli încălzite, pardoseli 

de dimensiuni mari.
CONSUM: între 5 şi 8 kg/m².      AMbALARE: saci de 20 kg.

SikaHome® Tilebond Natural Stone 
Adeziv pentru piatră naturală pe bază de ciment alb, pentru 
placaje curate, fără pete.

AVANTAJE:
• adeziv pe bază de ciment alb pentru toate tipurile de 

piatră naturală;
• limitează pătarea plăcilor translucide la montaj și pe 

durata de utilizare;
• fără alunecare pe verticală şi cu timp deschis extins 

de 30 minute.
DOMENIU DE UTILIZARE:
• aplicare la interior şi exterior, pentru suprafeţe 

orizontale şi verticale;
• utilizabil și pentru căramidă aparentă, cărămizi de 

sticlă, clinker sau plăci ceramice;
• aplicare pe toate suporturile având ca liant cimentul.

CONSUM: între 5 şi 8 kg/m².    AMbALARE: saci de 25 kg.

SikaHome® Insulate Mineral Wool
Adezivi pentru termosistem – vată minerală, cu aditivi 
speciali, pentru aderenţă eficientă în 24 de ore.

AVANTAJE:
• proprietăţi mecanice ridicate pentru susţinerea 

greutăţii plăcilor;
• protejează împotriva şocurilor;
• permeabilitate ridicată la vapori, impermeabilitate 

crescută la  apă;
DOMENIU DE UTILIZARE:
• lipirea plăcilor termoizolante din vată minerală sau 

EPS;
• lipirea plăcilor termoizolante din XPS; 
• realizarea stratului de protecţie armat cu plasă din 

fibră de sticlă.
CONSUM: 5kg/m² la lipire şi 4kg/m² la șpăcluire.
AMbALARE: saci de 25 kg.
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Interviu

Este foarte important să identificăm aici, în România, 
acele branduri sub care sunt comercializate produsele 
și sistemele profesionale pentru piscine, pe care trebu-
ie să le cunoască nu doar profesioniștii, ci și construc-
torii, arhitecții și, de ce nu, clienții finali. Este vorba de 
brandurile cu anvergură europeană sau mondială, rele-
vante atunci când vorbim despre calitate, design, do-
tare completă, tehnologie încorporată. Astfel, am avut 
ocazia să îl cunoaștem pe domnul Marco Martinetti, 
Sales Manager al companiei i.Blue, unul dintre brandu-
rile A&T Europe S.p.A.. Aflat într-o vizită în România, 
la sediul companiei românești 3G Sport, ne-a acordat 
un interviu despre sistemele profesionale moderne 
și piața europeană de piscine. Mulțumim pe această 
cale domnului Bogdan Gheorghe, managerul firmei 3G 
Sport, distribuitor unic in România al brandului italian, 
care ne-a facilitat această întâlnire.  

Interviu cu  
domnul Marco Martinetti

Sales Manager i.Blue -  
A&T Europe S.p.A.

Prin ce se identifică A&T Europe S.p.A. pe piața de pis-
cine, ca sistem în primul rând?

Avem un produs special pentru acest tip de piață, care 
are la bază panoul din oțel plastifiat, hidroizolat și finisat cu 
PVC armat. Acesta are caracteristici structurale importan-
te, este foarte rezistent, are un foarte bun comportament 
la coroziune și este considerat în acest moment unul din-
tre sistemele de referință din domeniu. Produs la Castigli-
one delle Stiviere, în nordul Italiei, este garantat pentru 30 
de ani, proprietățile sistemului fiind îmbunătățite datorită 
unui PVC special folosit pentru hidroizolare și finisare. Pa-
nourile sunt obținute cu ajutorul unor utilaje de profila-
re și modelare care le imprimă formele dorite, oricât de 
complexe ar fi. Sunt rezultatul unei experiențe de peste 5 
decenii în domeniu, A&T Europe S.p.A. fiind fondată în 
1961, timp în care a devenit cea mai importantă companie 
italiană din domeniul piscinelor. 

De ce ar opta beneficiarul pentru oțel și nu pentru 
beton? În România, betonul este considerat oarecum 
„tradițional” pentru piscine. 

Oțelul este un material care poate oferi aceleași 
proprietăți structurale și, în plus, este mai ieftin. Poate fi 
obținută orice formă de piscină, fără a mai fi nevoie de 
cofraje și alte lucrări suplimentare de șantier, ceea ce în-
seamnă un timp de execuție considerabil mai mic. Apoi, 
finisajul poate fi oricare – liner, PVC armat sau mozaic.

În cât timp se poate construi o piscină din panouri de 
oțel?

Una de dimensiune medie, după un model standard, 
poate fi realizată în maxumum 10 zile, poate chiar într-o 
săptămână. Dar putem construi în timp relativ scurt ori-
ce tip de piscină, cu skimmer sau cu luciu de apă, orice 
dimensiune, orice formă. Avem utilaje cu ajutorul cărora 
se obțin forme absolut inedite. Sistemul este conceput 
inclusiv pentru a renova piscine vechi, nu contează în ce 
stadiu se află. O piscină înseamnă în linii mari proiectare, 
o preasamblare în fabrică, cu controlul strict al dimensiu-

Să identificăm
BRANDURILE RELEVANTE

Marco Martinetti (Sales Manager i.Blue), 
Bogdan Gheorghe (Manager 3G Sport ) 

și Robert Malischitz (SPA Magazin) 
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nilor, și punerea efectivă în operă. Dar în spate este multă 
cercetare și comunicare cu executanții. Avem și o Acade-
mie de Piscine Myrtha, unde constructorii sunt instruiți cu 
privire la ultimele noutăți, la cum să-și eficientizeze mai 
bine munca.

Care sunt cele mai importante lucrări ale grupului A&T 
Europe S.p.A.?

Compania are mai multe branduri, dintre care i.Blue 
este cel dedicat piscinelor private. Dacă vorbim din per-
spectiva notorietății, lucrările de amploare sunt cele reali-
zate sub brandul Myrtha Pools, divizia de piscine publice 
și comerciale, iar aici numărul lor este destul de mare, ar 
dura prea mult să le menționez. Este un brand cunoscut, îl 
vedem scris la orice concurs important de înot, fiind par-
tener oficial al FINA (Federația Internațională de Natație). 
Panourile sunt tot din oțel și au plastic pe ambele fețe, 
fiind rezultatul multor ani de cercetare de laborator și pe 
cazuri concrete. Piscina (3GSport) premiată la concursul APPW
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Arhitectul este și el important în acest context, nu doar 
pentru design, ci și pentru că poate recomanda producă-
torul sau distribuitorul potrivit. 

Ce mesaj doriți să le transmitem proiectanților și con-
structorilor de piscine din România?

Să identifice adevăratele branduri de pe piața euro-
peană. Există, pe de o parte, producătorii relevanți, și pe 
de alta companiile de distribuție care fac o selecție com-
petentă a produselor. Există unele sisteme speciale pen-
tru piscine publice, și altele pentru pentru piscine priva-
te. În fond, piața reală de piscine înseamnă relativ puține 
branduri, care au demonstrat că pot oferi calitate în mod 
constant, iar o minimă informare înainte de a lua decizii 
este absolut necesară.

Interviu

Aveți produse și pentru domeniul balnear, unde sunt 
necesare structuri și materiale speciale?

Desigur, am dezvoltat structuri speciale și pentru zona 
de terapie cu ajutorul apei, wellness, bazine cu destinații 
medicale, fizioterapie, stațiuni balneare, unde apa și echi-
pamentele au caracteristici speciale, fluxurile și accesoriile 
necesare sunt altele. Chiar avem o divizie separată în acest 
scop, unde proiectarea ține cont atât de cel care utilizează 
bazinul, cât și de personalul medical sau cel de îndrumare.

Ce se poate spune despre trendurile momentului în 
materie de piscine?

Ultima perioadă nu a fost foarte bună pentru acest do-
meniu, din cauza crizei, însă a existat un salt calitativ con-
siderabil. Au fost dezvoltate noi tehnologii, iar piețele im-
portante din Occident au răspuns pozitiv la propunerile 
acelor producători care au investit în inovație.

Sunt importante pentru dumneavoastră piața româ-
nească și cele ale țărilor învecinate? 

Considerăm că piața românească este cea mai impor-
tantă din Est, din mai multe motive, dar în special pentru 
că are multe similitudini cu piața italiană. Este și o deci-
zie strategică, pentru că România este o punte către alte 
piețe din regiune. 

Există o problemă privind originea materialelor pentru 
piscină?

Din păcate, da, și nu doar în România sau țările din Est, 
ci și în Occident. Există probleme privind unele materiale 
din Orientul Îndepărtat, care nu au în spate cunoștințele 
și preocuparea pentru calitate, necesare acestui domeniu 
cu multe elemente critice. Pentru un nespecialist a devenit 
dificil să identifice brandurile importante, bune, profesio-
nale, iar cel care pierde este în primul rând beneficiarul. 

Bogdan Gheorghe și Marco Martinetti, la sediul 3GSport



Cu acces direct din hotel, Policlinica balneară Doi-
na dispune de piscină interioară încălzită de dimensi-
uni semiolimpice, sală de gimnastică, instalații de baie, 
căzi de hidromasaj, dușuri Vichy, echipament kineto și 
fitness, aparatură medicală performantă, cabinete de 
consultații și de aplicare a procedurilor, o grădină inte-
rioară, totul într-o viziune arhitecturală modernă. Pacienţii 
beneficiază de aero-, helio- și talasoterapie datorită unor 
condiţii naturale deosebite, concretizate în prezența unor 
factori sanogeni: bioclimat marin excitant (solicitant, bo-
gat în radiații solare, aeroioni, aerosoli de sare și iod), 
apă de mare clorurată, sulfatată, sodică, magneziană, 
hipotonă. Factorii naturali de cură folosiți sunt nămolul 
sapropelic și apa minerală sulfuroasă mezotermală. 

NePtuN

Policlinica balneară 
Doina
Situată în cadrul Complexului Turistic și Balnear 
Doina din Neptun, Policlinica Balneară cu același 
nume și-a dobândit, în aproape 4 decenii de acti-
vitate, un renume național și internațional pe deplin 
meritat. Datorită eficacității curelor și rezultatelor 
obținute, precum și serviciilor de un înalt profesio-
nalism oferite, pacienții străini și români rămân fideli 
și trec pragul clinicii chiar de două ori pe an. Echi-
pa de medici și terapeuți specializați promovează 
un concept holistic Medical și Wellness Spa, prin 
îmbinarea terapiilor fizical-kinetice, balneare și de 
reabilitare cu proceduri noi și ritualuri de Wellness, 
oferind oaspeților pachete personalizate de relaxa-
re, întreținere, detoxifiere, body-shape, sliming și 
remodelare corporală, antiaging și de reîntinerire. 

Complexul Turistic și Balnear Doina
• 326 camere (6 camere special amenajate pentru 

persoane cu dizabilități)

• Bar, restaurant de 550 de locuri în salon

• Centrul Internațional de Conferințe Neptun - 2.000 m2,  
4 săli, 500 de locuri

• Loc de joacă exterior pentru copii

• Sală de fitness

• Cabinet cosmetic
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Complexul Turistic și Balnear Doina 
Tel. birou turism: +40 241 731 754
Tel. secretariat: +40 241 731 955
E-mail: turism@srpneptun.ro
www.complexdoina.ro/complex_doina.html
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Wellness Laghetto este o companie 
multinațională italiană, care activează în do-
meniul 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 acti-
vitate, 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.

Plecând de la aceste principii, compania Wellness Laghet-
to proiectează și realizează produse și servicii Spa la cheie, 
într-un flux de lucru specific, configurat după cum urmează:

1) Consultanță
2) Spa concept;
3) Plan de afaceri;
3) Design interior;
4) Proiect de execuție;
6) Producție și instalare de: piscine, echipamente Spa, 

fitness, mobilier și o gamă variată de instalații tehnice;
7) Proiect de management;
8) Anteprenoriat general;
9) Spa management & training.

Produse Laghetto:
Wellness Laghetto proiectează și realizează: saune, 

bio-saune, cabine de aburi, hammamuri, cabine de sare, 
dușuri emoționale, trasee wellness, cabine thunder, cabi-
ne de gheață, băi romane, caldarium, frigidarium, thalas-
so, kneipp, grote de piatră, cameră de relaxare, piscine 
rezidențiale, whirpools, piscine de relaxare, piscine de 
înot, inclusiv piscine olimpice pentru concursuri spor-
tive, piscine terapeutice pentru reabilitare, piscine de 
cristal și șezlonguri de relaxare.

Între emoție și 
tehnică impecabilă

Lucrări de referință

Premier Palace SPA – Hotel Premier Palace, București



„LAGHETTO este furnizorul nr. 1 de soluții SPA la 
cheie. Printre serviciile noastre de la A la Z se nu-
mără consultanța, studiile de piață, designul arhi-
tectural, produsele SPA personalizate, furnizarea de 
tehnologii, respectiv managementul operațional. 
Caracterizată fiind de o experiență de peste 40 de 
ani în domeniu, compania LAGHETTO oferă un 
produs finit complex și multidimensional, care s-a 
dovedit  a fi de un real folos atât pentru dezvoltatorii 
SPA internaționali, cât și pentru operatorii hotelieri 
și wellness. Serviciile LAGHETTO acoperă părțile de 
concept, design, implementare, marketing și gestiona-
re a unor centre SPA profitabile.

Filozofia LAGHETTO se bazează pe armonia dintre 
trup și spirit și crearea unor spații care să întruchipe-
ze această mentalitate. Facilitățile și obiectele furni-
zate trebuie să stârnească emoții ieșite din comun și 
să se transforme ulterior în experiențe senzoriale me-
morabile; aceasta din urmă este o condiție esențială 
pentru fidelizarea clienților. 

La baza fiecărui proiect stă însă eficiența gestionă-
rii spațiului creat. În acest sens, LAGHETTO vine 
în ajutor cu servicii de management și consultanță 
pentru afacerea dumneavoastră. Ne preocupă con-
stant eficientizarea spațiului și materialelor folosite, 
logistica și alocarea optimă a resurselor. Așadar, 
îmbinăm estetica spațiului cu caracterul său practic, 
pentru a da naștere unor centre wellness funcționale 
și totodată spectaculoase.“

Stefano Cattaneo,  
Director General al 
companiei Piscine Laghetto 
și Laghetto Wellness

Numere semnificative:
1. Excelență: 
• 230.000 de piscine produse de Grupul Laghetto și vân-

dute 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 Ro-

mânia, în București - zona Militari;  
• peste 100 de țări din lume unde puteți găsi produse cu 

marca Laghetto;   
• 750 de revânzători, agenți și profesioniști care distribuie 

produse Laghetto; 
• 150 de centre wellness realizate în întreaga lume; 
• 6.000 mp – cel mai mare centru fitness si wellness din 

România: Stejarii Country Club;
• 3.500 mp – cel mai mare centru termal din România: 

Premier Palace București; 
• În 2010 Laghetto Group a realizat o piscină olimpică cu 

dimensiunile 50m x 25m x 2m în Paris, pentru Federația 
Franceză de Natație, cu tehnologia Bluespring Sport: o 
piscină în întregime din inox, cu bazin de compensare 
integrat, unică în lume;  

2. Proiectare: 
• Piscine Laghetto poate oferi soluții pentru spații de la 22 

la 6.000 mp. 
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Belaqua 
SPA

Lucrări de referință

Stefano Cattaneo, General Manager al companiei 
multinaționale Wellness Laghetto, și arhitectul brașovean 
Dumitru Dima și-au unit forțele în vederea realizării unui 
proiect de excepție – BeLAqvA SPA din cadrul Hote-
lului Kronwell. Designul sofisticat, facilitățile spectacu-
loase, funcționalitatea, respectiv calitatea materialelor și 
obiectelor folosite confirmă încă o dată poziția de lider 
și excelența în execuție a grupului Laghetto. 

Belaqva SPA se întinde pe o suprafață de 1.400 m2 și a fost 
poziționat strategic în apropierea liftului din clădirea hotelu-
lui. Astfel, după ce oaspeții au părăsit încăperile Spa-ului în 
urma tratamentelor efectuate, ei vor putea păși imediat în 
lift, fără a fi nevoiți să străbată coridoarele publice ale clădirii. 
Sala de așteptare duce către un vestiar spațios, poziționat 
într-o zonă intimă, dar foarte ușor accesibilă. Vestiarul per-
mite accesul spre zona termală, piscină, piscina whirlpool, 
zona de înfrumusețare, zona VIP, respectiv centrul fitness. 

Zona termală a fost concepută sub forma unui traseu pluri-
senzorial. Intrând în această zonă, vizitatorul este cuprins de 
arome și de sunetul liniștitor al apei. Ambianța este completa-
tă de lumina obscură și mozaicurile din sticlă și piatră care în-
velesc pereții încăperii. Înăuntru, se găsesc diverse elemente: 
o saună mare și panoramică, un duș emoțional prevăzut cu 
ceață artificială rece, ploaie tropicală și facilități de aromote-

rapie, un duș scoțian cu alternanțe de apă rece și caldă, plin 
de culori și arome, o încăpere cu fântână de gheață și ceață 
artificială rece menită să creeze șocul termic și o cabină de 
sare pentru thalassoterapie. Zona de relaxare, supranumită 
și „camera viselor”, este acoperită cu piatră și prevăzută cu 
paturi ergonomice, încălzite și îmbrăcate în mozaic. 

Întregul spațiu beneficiază de încălzire în pardoseală. Lu-
mina este distribuită uniform în așa fel încât să stârnească 
emoții și să pună în evidență aspectul pereților îmbrăcați cu 
finețe în mozaic și piatră. Din zona termală sau de pe cu-
loar pot fi accesate piscina clasică, respectiv piscina whirl-
pool, aflate în zone prevăzute cu șezlonguri de relaxare și 
o fântână de perete. Ambele facilități au fost construite cu 
ajutorul tehnologiei Overflow, un sistem marca Laghetto. 
Piscina Whirlpool este echipată cu un sistem de stimulare 
pluri-senzorială, prin prisma mișcărilor apei și a luminii dis-
tribuite strategic. 

Zona de înfrumusețare cuprinde echipamente de ultimă 
generație, precum și o zonă VIP în care se efectuează masa-
je de cuplu. Tot aici, există două produse Laghetto de top: 
o saună și o cameră cu aburi, ambele fiind caracterizate de 
eleganță desăvârșită și materiale prețioase. Sauna este îm-
brăcată în stejar și frasin tratat termic, în timp ce camera cu 
aburi este acoperită cu Corian și sticlă lăcuită. 

Hotel Kronwell, Brașov



vItALIty WeLLneSS CLuB, unul dintre cele mai noi 
cluburi de sănătate din nordul Bucureștiului, este un alt 
proiect recent realizat sub marca Wellness Laghetto, re-
zultat al colaborării dintre domnul Stefano Cattaneo, Ge-
neral Manager al Grupului Laghetto, și arhitectul Mihai 
Ionescu. Complexul se întinde pe o suprafață de peste 
3.000 mp și cuprinde următoarele facilități: piscină interi-
oară semi-olimpică, zonă de fitness de peste 700 m2, baie 
de aburi, saună uscată, frigidarium, piscină în aer liber, ja-
cuzzi all seasons, vestiare. 

Publicul țintă al Vitality Wellness Club cuprinde trei cate-
gorii: oaspeții celor două hoteluri (accesul la club fiind inclus 
în cazare pentru clienții Hotel Ramada Plaza și contra-cost 
pentru cei de la Hotel Ramada Parc), persoanele fizice care 
locuiesc în nordul capitalei, respectiv clienții corporate care 
posedă abonamente.

Piscina interioară semiolimpică este iluminată natural în tim-
pul zilei, în timp ce seara este decorată cu lumini arhitectura-
le. Este prevăzută cu fântâni de apă și jeturi de hidromasaj, 
iar clorul folosit pentru întreținere este sub formă de sare, 
nefiind dăunător organismului. Tot zona piscinei cuprinde și 
un bar la care clienții pot servi cocktail-uri și sucuri naturale. 

În cadrul Vitality Wellness Club se regăsesc două tipuri de 
saună: saună finlandeză uscată la 90°C și saună umedă (baie 

Vitality
Wellness

Club

de aburi) la 55°C. În ceea ce privește fântâna de gheață, este 
demn de menționat faptul că această facilitate are drept rol 
normalizarea temperaturii corporale după efectuarea unor 
tratamente / ritualuri precum baia de aburi sau sauna. 

Toate serviciile și facilitățile au fost proiectate și realizate 
cu ajutorul celor mai noi tehnologii existente pe piață, iar 
despre rezultatul final se poate spune că asigură la cote ab-
solute atât confortul, cât și funcționalitatea proiectului. Noul 
centru wellness Vitality aspiră astfel la o poziție de top pe 
plan național, atât din punctul de vedere al suprafeței, cât 
și din perspectiva echipamentelor și tehnologiilor utilizate, 
respectiv a calității finisajelor și a designului general.

Complexul hotelier  
Ramada Plaza, București
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Legislație

După ce în ediția trecută am vorbit la această rubrică 
despre Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul 
de viață al populației, revenim acum cu alte informații 
legate de acest subiect al siguranței în exploatarea 
piscinelor și bazinelor de înot, din diverse perspective, 
făcând apel la recomandările CNMRMC (Centrul 
Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul 
Comunitar) din cadrul Institutului de Sănătate 
Publică. Ne vom referi așadar la calitatea aerului 
din piscinele acoperite, la câteva aspecte legate 
de construcția clădirii aferente, la responsabilitățile 
pe care le au administratorii acestor locații și, nu în 
ultimul rând, la metodele de control intern și extern.

Măsuri de siguranță 
pentru utilizatorii piscinelor publice  
și ai bazinelor de înot

Calitatea aerului 
În cazul bazinelor de înot acoperite, calitatea aerului 

are o mare importanţă atât pentru confortul şi sănăta-
tea utilizatorilor, cât şi pentru personalul angajat. Fac-
torii de confort ca temperatura aerului, temperatura 
suprafeţelor, umiditatea aerului, schimbul de aer con-
tribuie la formarea unui climat adecvat pentru activită-
ţile sportive şi de recreere. 

Temperatura aerului: temperatura aerului încon-
jurător trebuie să fie cu 2 – 4°C mai mare faţă de 
temperatura apei din bazin. 

Temperatura suprafeţelor spaţiului înconjurător 
este importantă, deoarece scăderea temperaturii sub 
punctul de rouă duce la condensarea vaporilor de apă 
pe suprafeţele spaţiului înconjurător. 

Umiditatea aerul interior: o umiditate crescută li-
mitează evaporarea apei, poate duce la scăderea 
temperaturii sub punctul de rouă, iar vaporii de apă se 
condensează, provocând astfel formarea de muce-
gai, coroziuni etc. Valoarea limită pentru umiditatea 
relativă este de 70%. 

Schimbul de aer: clorul din apă reacţionează cu 
substanţele organice (transpiraţia de exemplu) for-

Pentru piscinele închise, conform ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Enginee) 1995, tem-
peratura aerului este de maximum 27°C, iar umiditatea relativă a 
aerului este de circa 60%. Viteza de circulaţie a aerului este de 
aproximativ 0,1m/s. 

mand „clor legat“ (în special cloramină şi trihalome-
tani) cu un miros intens, cunoscut sub denumirea 
de „miros de piscină“. Cloroformul (un trihalometan) 
este mai greu decât aerul şi se concentrează spre su-
prafaţa apei, devenind periculos mai ales pentru copiii 
şi adolescenţii care petrec mult timp în apă. Elimina-
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rea acestor substanţe se face prin alimentarea regu-
lată cu aer proaspăt din exterior. Trebuie asigurat un 
schimb de aer de cel puţin 20 m3/h/m2 suprafaţă 
de apă. Pentru crearea unui confort optim, spaţiile 
interioare trebuie dotate cu centrală multifuncţională 
pentru tratarea aerului, care reglează temperatura, 
umiditatea aerului şi schimbul de aer dintre interior şi 
exterior, cu eliminarea substanţelor cu miros (cloro-
form). Se vor controla sub-produsele de dezinfecţie 
în aer pentru a reduce expunerea la aceste substanţe 
prin inhalare, care este calea dominantă de expunere 
în timpul utilizării apei din bazinele de înot. 

Cerinţe de iluminat
Iluminatul artificial al sălilor cu piscine şi bazinelor 

de înot trebuie să asigure o siguranţă a utilizatorilor şi 
a persoanelor din cadrul administraţiei, motiv pentru 
care nivelul de iluminare pe pardoseală şi pe suprafaţa 
apei nu trebuie să fie mai mică de 150 Lux. 

Acustica în cazul bazinelor de înot 
acoperite

Acustica va fi reglată pentru prevenirea formării eco-
ului (materiale absorbante a undelor sonore aplicate 
pe pereţii laterali ai bazinului). În zona bazinelor de înot 
acoperite, timpul de reverberaţie a sunetului (persis-
tenţa sunetului, după ce sursa sonoră a încetat să-l 
mai producă) nu trebuie să fie mai mare de 1,6 secun-
de, iar intensitatea zgomotului trebuie să fie conform 
legislaţiei în vigoare.

Măsuri de siguranță pentru utilizatori 
Pe lângă măsurile eficiente de tratare şi dezinfecție a 

apei din bazinele de înot, este foarte importantă efec-
tuarea unui duş de către utilizator înainte de a intra 
în bazinul de înot. Trebuie încurajată folosirea toaletei 
mai ales la copii înainte de intrare în bazin, pentru a 
preveni urinarea în apă şi contaminarea accidentală 
cu fecale. De asemenea, existența unui pediluviu cu 
apă clorinată, pentru dezinfecția picioarelor, la intrarea 
în bazin, limitează contaminarea apei. 

Obligațiuni și recomandări 
pentru utilizatori:
• Pentru a menţine igiena apei din bazin, se recoman-

dă folosirea căştilor de baie.
• Copiii sub 7 ani au acces la bazin numai însoţiţi şi 

supravegheaţi de asistentul /instructorul de înot. 
• Nu este permis accesul cu animale de companie. 
• Nu sunt permise alergările şi jocurile imprudente pe 

marginea bazinului.
• Este obligatorie respectarea instrucţiunilor afişate de 

către administratorul de bazin.
• Pentru evitarea unor accidentări, utilizatorii trebuie 

să fie conştienţi că fiecare bazin este diferit, astfel 
încât înainte de a intra în piscină, să se asigure de 
adâncimea apei, de pante abrupte în bazine şi de 
alte pericole. 

• În mod obligatoriu, se va asigura un punct de prim-
ajutor, trusă de prim-ajutor pentru cazuri de leşin 
sau înec sau orice alt tip de accidente. 

Este interzis accesul în bazinele de înot a per-
soanelor: 
- purtătoare de boli transmisibile, cu plăgi des-

chise, dermite sau dermatoze
- aflate sub influenţa băuturilor alcoolice
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Legislație

Responsabilitățile persoanelor de 
supraveghere 
• Răspunderea față de siguranţa persoanelor care uti-

lizează piscine sau bazine de înot
• Prevenirea leziunilor prin minimizarea sau eliminarea 

situaţiilor periculoase
• Prevenirea înecurilor sau a altor incidente în zona 

pe care o supraveghează, prin: educare şi informare 
asupra situaţiei curente, avertizare asupra pericole-
lor, interzicerea unei activităţi particulare. 

Atribuţiile persoanelor de supraveghere: 
- aplicarea regulilor de înot, pentru a preveni apariţia 

accidentelor;
- observarea permanentă a zonei de responsabilitate, 

pentru identificarea rapidă a urgenţei şi intervenţia 
eficientă;

- supravegherea modului de folosire a echipamentelor;
- executarea imediată a salvărilor de la înec sau a altor 

acţiuni necesare;
- acordarea imediată a primului-ajutor când este ne-

cesar;
- comunicarea permanentă cu utilizatorii de piscină şi 

colegii.

Supraveghetorii sunt instruiţi pentru: acordarea primul-ajutor, cu 
resuscitarea cardio-respiratorie, utilizarea tărgilor pentru imobili-
zarea coloanei vertebrale, a gulerelor cervicale.

Controale (inspecții sanitare) 
privind verificarea calității 
apei din bazinele de înot
ConTRoAlElE inTERnE 

Un element important ce intră în sarcina administra-
torului bazinelor de înot este proiectarea şi punerea în 
aplicare a unei plan de control intern (autocontrol). Pla-
nul trebuie să fie adaptat în mod special la configuraţia 
bazinului şi la modul de funcţionare al acestuia, con-
stând dintr-o serie de proceduri de operare, privind 
sistemul de monitorizare şi de întreţinere numit „pro-
ceduri normale de funcţionare”. De asemenea, acesta 
trebuie să conţină şi proceduri pentru incidenţe speci-
fice, cum ar fi evacuare de urgenţă în caz de avarii sau 
incendiu. Rolul acestor proceduri este să monitorizeze 
şi să menţină siguranţa utilizatorilor şi igiena apei din 
bazine şi piscine pentru a minimiza posibilele efecte 
negative asupra sănătăţii. 

ConTRoAlE ExTERnE (audit extern) 

• Auditul extern şi prelevarea 
probelor de apă aferente vor fi 
efectuate de către Autoritatea 
de Sănătate locală, pe baza 
unor planuri de control adec-
vat, cu o atenţie deosebită la 
punctele critice. 

• Autoritatea de Sănătate Locală este responsabilă 
pentru:
- parametrii determinaţi din apa bazinului de înot în 

cadrul controalelor analitice;
- supravegherea documentelor de auto-control;
- supravegherea cu privire la oportunitatea acţiunilor 

corective adaptate în cazul depăşirii valorilor criti-
ce a parametrilor probei de apă.

TRATAMENTARHITECTURĂ ATMOSFERĂ
Monument de arhitectură de
la începutul sec. al XX-lea

Reinaugurat în 2013, în urma unui
amplu proces de renovare și
modernizare.

Servicii exclusiviste

Atmosferă vintage și servicii
exclusiviste pentru turism de leisure,
corporate și Spa/balnear.

• 132 de camere cu mobilier
nou în stil retro

• restaurant cu 176 de locuri

• bar de zi în stil englezesc 

• terasă în aer liber

• 2 săli de conferințe cu 80,
respectiv 40 de locuri

• centru de sănătate cu dotări
de ultimă generație

• sală ttness, saună, solar 

• Business Club

• salon cosmetică

• spații de cazare și facilități pentru
persoanele cu dizabilități

• magazin de suveniruri

• parcare generoasă

Proceduri, ape minerale

Ape minerale și proceduri de
tratament pentru diverse afecţiuni:
respiratorii,  locomotorii, ORL,
digestive și renale, program și
investigaţii Cardiologie. 

Tel.: 0250770070, 0250770550
Fax: 0250770023
E-mail: palace@bailegovora.ro

Hotel Palace
Băile Govora
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Soluţii Sika de impermeabilizare 
pentru piscine şi camere umede

Impermeabilizarea piscinelor
Competenţele principale de piaţă

Piscinele din hoteluri trebuie să îndeplinească 
mai multe cerinţe. Soluţiile de lungă durată, care 
necesită întreţinere minimă, sunt cerute de către 
proprietarii de hoteluri. Soluţiile estetice şi econo-
mice sunt cerute de către arhitecţi şi specificatori.
Sika poate oferi soluţii complete, cu o varietate 
de produse.

Tehnologie şi calitate

Sika este o companie lider în impermeabilizari la 
nivel mondial şi produce materiale de impermea-
bilizare de înaltă calitate încă din 1910. Tehnolo-
giile de impermeabilizare Sika includ: imperme-
abilizarea cu membrane, mortare şi betoane de 
impermeabilizare. Produse suplimentare, precum 
sigilanţii şi accesoriile, completează gama de pro-
duse. 

Servicii şi asistenţă unică

•	 O	gamă	largă	de	concepte	de	garanţie	persona-
lizate
•	 	Specificaţii	şi	detalii	complete	
•	 Training	si	consultanta		pe	santier
•	 Sisteme	cu	rezultate	dovedite	de	control	al	ca-
lităţii 

Aplicaţie tipică Soluţii Sika Caracteristici principale / Avantaje
Membrane flexibile Gama Sikaplan ® WP Impermeabilizare şi finisare într-o singură aplicaţie. Membranele flexibile instalate li-

ber sunt sudate la faţa locului şi fixate discret pe pereti. Se pot aplica pe aproape toate 
suprafeţele; fără pregătirea substratului. Ideale pentru lucrări noi şi de renovare.

Mortare de impermeabilizare SikaTopseal® 107
Mortare Sikalastic®

Impermeabilizare cu acoperiri speciale din mortar. Sunt disponibile sisteme rigide sau flexi-
bile, mono sau bicomponente. 

Adezivi pentru placi ceramice Gama Sika® Ceram Gamă de produse pentru lipirea, impermeabilizarea şi chituirea plăcilor ceramice din piscine.
Sikasil® Pool Sigilant special pe bază de silicon pentru piscine şi zone permanent umede.
Sikaflex®-T6 Sigilant pentru tec şi alte deck-uri, pentru camere umede şi piscine.

Impermeabilizarea camerelor umede 
Competenţele principale de piaţă

În hoteluri, camerele umede sunt peste tot şi sunt 
expuse unor solicitări divese. Băi, bucătării, came-
re de depozitare, Spa-uri, etc., toate fac faţă unor 
diferite tipuri de expunere.
Sika poate oferi o gamă largă de sisteme de imper-
meabilizare, permeabile la vapori. Aceste produse 
cu durată lungă de viata reduc costurile ciclului de 
viaţă şi întreţinerea. 

Tehnologie şi calitate

Sika va poate oferi toate tehnologiile disponibile
pentru camere umede. Membrane de impermea-
bilizare flexibile, mortare etanşe, toate tipurile de 
tehnologii de impermeabilizare, benzi, etc. Aceste 
produse de înaltă calitate sunt compatibile şi res-
pectă cele mai recente standarde. 

Servicii şi asistenţă unică 

•	 Specificaţii	şi	detalii	complete
•	 Echipamente	inovatoare	de	aplicare	
•	 Garanţii	adaptate	cerintelor

Aplicaţie tipică Soluţii Sika Caracteristici principale / Avantaje
Membrane flexibile Gama Sikaplan® WP Impermeabilizarea pardoselilor în bucătării industriale, spălătorii, camere de depozitare, 

împotriva scurgerilor accidentale.
Mortare de impermeabilizare SikaTop Seal® 107 

Mortare Sikalastic®
Impermeabilizarea pardoselilor şi pereţilor în toalete, WC-uri, etc. cu straturi de mortar spe-
cial. Sunt disponibile sisteme rigide sau flexibile, mono sau bicomponente.

Straturi de impermeabilizare Sikalastic®-200 W Membrane de impermeabilizare elastice pe pereţi interiori şi pardoseli în zone umede, cum 
ar fi băi, băi de abur, saune, săli de gimnastică, etc.

Adezivi pentru placi ceramice Gama Sika Ceram® Gama de produse pentru lipirea, impermeabilizarea şi chituirea plăcilor ceramice din piscine.
SikaBond®-T8 Impermeabilizarea şi lipirea flexibilă a plăcilor ceramice, într-un singur produs.

Sigilanţi / Altele Sikasil® /Sanisil® Sigilanţi care conţin fungicide şi care oferă rosturi estetice pentru mult timp.
Sikaseal® Tape S Benzi compatibile cu sistemul pentru sigilarea rosturilor şi a spaţiilor în camere umede.

Sediu Central
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea	Forum	III,	Etaj	7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 
www.sika.ro

Sediu Administrativ
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com
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Stațiunea Călimănești-Căciulata revine în prim-pla-
nul turismului românesc datorită investițiilor făcute 
aici în ultimii ani, având la bază un patrimoniu con-
struit important, edificat de-a lungul întregului secol 
XX, și bineînțeles factorii terapeutici cunoscuți de 
mult timp. Renovarea și modernizarea acestui pa-
trimoniu a fost o sarcină dificilă, dar viabilă – ne-o 
dovedesc câteva hoteluri emblemă ale stațiunii, 
care azi reușesc să cazeze, să trateze și să refacă 
tonusul unor oameni cu vârste și bugete de vacanță 
diverse. Aflați în vizită prin stațiunile din nordul 
județului Vrancea, am regăsit atmosfera și vitalitatea 
specifice unui adevărat centru balnear în câteva 
hoteluri din cadrul S.C. Călimănești-Căciulata 
S.A., impresie pe care vrem să v-o împărtășim. 
Succesul lor se datorează investițiilor făcute nu doar 
în spațiile de cazare, ci și (sau mai ales) în zonele 
de tratament, cu o multitudine de facilități și servicii, 
cu echipamente moderne, realizate conform unor 
cerințe de eficiență și siguranță deosebite.
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Stațiunea 

Călimănești-
Căciulata

Apa regilor și împăraților
Acoperită pe mai bine de jumătate din suprafață cu 

păduri și având vederi splendide către peisajele spec-
taculoase din împrejurimi, Călimănești-Căciulata este 
considerată „perla” stațiunilor de pe Valea Oltului. Sunt 
locuri pe care le-a admirat Eminescu, unde Octavian 
Goga chiar a locuit o perioadă, de unde, pe la jumăta-

tea secolului al XIX-lea, 
Napoleon al III-lea, Îm-
păratul Franței, își adu-
cea apa minerală, pe 
care o folosea pentru 
o boală de ficat, la re-
comandarea doctoru-

lui Carol Davila. Apa, una dintre cele mai faimoase de 
acest fel din Europa la acel moment, era îmbuteliată din 
actualul Izvor nr. 1 și trimisă la Paris cu poștalionul. De 
asemenea, beneficiile ei îi erau cunoscute și longevi-
vului împărat Franz Joseph al Austro-Ungariei, care le 
consuma cu regularitate.

Folosirea apelor minerale din această zonă în scop 
terapeutic este însă mult mai veche, legenda spunând 
că faptul a devenit cunoscut datorită... spovedaniei unui 
cioban. Acesta a mărturisit călugărilor de la una dintre 
mănăstirile de aici că s-a vindecat de dureri de spate 
scăldându-se într-un lac din „Câmpul lui Căliman”, iar 
oilor care au intrat în apă li s-au vindecat rănile. Călugării 
au confirmat povestea ciobanului, iar mai târziu au apă-
rut, pe lângă mănăstiri, numeroase „bolnițe” destinate 
suferinzilor care erau tratați cu apele din munte. Mai mult 
decât atât, se pare că însuși domnitorul Mircea cel Bă-
trân, acum 6 secole, venea să se trateze în ultima peri-
oadă a vieții, alegându-și chiar locul de înmormântare în 
apropiere, la Cozia.

Faima de care s-a bucurat stațiunea a crescut la în-
ceputul secolului trecut, când mulți au construit aici vile 
în stil elvețian, cazinouri și un sanatoriu. Se făceau între-
ceri sportive, se juca popice și se organizau spectacole 
pentru vilegiaturiștii care urmau cure interne cu ape mi-
nerale de la izvoarele din Călimănești și Căciulata. În anii 
benefici ai turismului balnear 1970-1980, au fost con-
struite hoteluri și centre de tratament care, cu investiții 
mai mici sau mai mari, și acum pot constitui obiective 
ale turismului modern.

Factori terapeutici
Dispunând de ape minerale, reci și termale, cloruro-

sodice, bicarbonatate, alcaline, calcice și sulfuroase, 
unitățile balneare de la Călimănești-Căciulata oferă trata-
mente prin cură internă, externă și tratament parenteral, 
la indicaţiile medicului balneolog ce asigură și evaluarea 
medicală a pacientului.  Curele interne sunt destinate 
afecţiunilor tubului digestiv, vezicii și căilor biliare, 
rinichilor și căilor urinare, iar cele externe – afecţi-
unilor aparatului locomotor (artroze, spondiloze, 
afecţiuni degenerative ale omului vârstnic, nevralgii, 
nevrite, traumatisme etc.), afecţiunilor ginecologice 
(anexite, sterilitate secundară) și afecţiunilor căilor 
respiratorii superioare (rinofaringite, sinuzite croni-
ce, bronșite cronice, astm bronșic). Tratamentul pa-
renteral se face prin injecţii intramusculare cu apă sul-
furoasă și este benefic în tratarea alergozelor cutanate. 
În această bază de tratament sunt întânite și tratamente 
cu Gerovital H3, Aslavital și Pell-Amar.
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Hotel Central – o nouă tinerețe
din epoca de frumoasă amintire a în-
ceputului de secol XIX datează și Hotel 
central, dotat încă de la început cu 
o bază de tratament axată pe băi, iar 
mai apoi pe alte proceduri balneare. a 
fost construit chiar în centrul stațiunii 
călimănești, între 1907 și 1911, iar recent 
a fost renovat și modernizat. cele două 
corpuri de clădire clasificate la categoria 
3 stele însumează acum peste 100 de 
spații de cazare, camere duble, garsoni-
ere și apartamente, cu mobilier nou sau 
recondiționat și băi modernizate, dotate 
cu mini-bar și cablu tV. Hotelul dispune 
de asemenea de bar, restaurant, un lift 
original modernizat, cu toate optimizările 
privind siguranța, și, desigur, baza de 
tratament cu piscină interioară. 

Cozia – Căciulata – Oltul
În căciulata regăsim complexul fomat 
din hotelurile de 3 stele cozia, căciulata 
și oltul, care însumează peste 650 de 
spații de cazare (camere duble, garsoni-
ere, apartamente), clasificate la 3 stele. 
Hotelurile pun la dispoziția oaspeților 
restaurante, baruri, parcări păzite, lifturi, 
acces pentru persoane cu dizabilități, 
terenuri de sport și săli de biliard sau te-
nis de masă, sală de fitness, iar camerele 
spațioase sunt dotate cu televizor, mini-
bar și balcon. ceea ce face însă specială 
această locație este complexul balnear 
din imediata apropiere, care include o pis-
cină exterioară și 2 interioare (dintre care 
una sulfuroasă termală), dotate cu cea 
mai avansată tehnologie de hidromasaj, 
jeturi de apă și accesorizare. acesta este 
însă doar începutul, fiind în curs amenaja-
rea și a altor facilități de acest gen.
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S.C. Călimănești-Căciulata S.A.
Tel.: 0250.750.520 / 0250.750.521
E-mail: calimanesti_caciulata@yahoo.com
Web: http://calimanesti-caciulata.ro

Dotare la calitate germană pentru 
centrul balnear

Pentru cele mai moderne proiecte privind dotarea 
centrului balnear al S.C. Călimănești-Căciulata S.A., 
au fost selectate echipamente și accesorii de la UWE 
JetStream (Germania) – compania care a inventat și 
comercializat aparatură de înot contracurent încă din 
1967. Au fost oferite soluții complete pentru tratament, 
relaxare și recuperare post-operatorie în piscine, cu 
menținerea calităților de vindecare a apei geotermale. 
Proiectul a inceput în urmă cu 3 ani și constă în echi-
parea bazinelor existente cu instalații de hidromasaj și 
recuperare tip „floating lounge”, precum și construirea și 
dotarea a încă 5 bazine noi. 

S-a optat pentru aceste echipamente deoarece ele 
trebuie să facă față apei termale cu un bogat conținut 
de săruri și sulfați. Firma Ruwe Plus, care a achiziționat 
echipamentele și a acordat asistență tehnică, a fost 
sprijinită de personalul firmei UWE JetStream pe toată 
durata procesului de proiectare, montare și reglare a 
echipamentelor. „Mulțumim pe aceasta cale conducerii 
companiei germane, domnului Wilhelm Nussbächer și, 
în mod deosebit, specialistului tehnic, domnul Cornel 
Popa, care s-a deplasat de nenumărate ori pe șantier și 

a găsit în permanență soluții la problemele noi apărute. 
Totodată, mulțumim și beneficiarului S.C. Călimănești 
Căciulata S.A., pentru încrederea pe care ne-a acor-
dat-o și pentru întreaga colaborare”, ne-a declarat dom-
nul Mihai Olar, reprezentantul Ruwe Plus.
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S.C. RUWE PLUS S.R.L. 
Popești-Leordeni, Str. Taberei nr. 3
Tel.: (021) 467 30 61
Mobil: (+40) 755 032 717
Fax: (021) 467 30 61
E-mail: office@ruweplus.ro
Web: www.ruweplus.ro

Reprezentată în România prin 
distribuitorul unic S.C. RUWE 
PLUS S.R.L., partener de peste 
10 ani, UWE a fost alegerea ce-
lor mai moderne stațiuni de tra-
tament și relaxare din România, 
precum și a numeroși investitori 
în turism și clienți privați.

Calitatea germană și investițiile 
masive în Research & Development 
s-au tradus în cele mai puterni-
ce și fiabile pompe disponibile pe 
piață. Gama de produse cu astfel 
de pompe acoperă sisteme de înot 
contracurent, hidromasaj și recu-
perare medicală, fiind unele dintre 
puținele pompe de pe piață care 
funcționează atât cu apă dulce, cât 
și cu apă sărată sau termală.

UWE Germania
Compania UWE Jetstream – 
Germania, înființată în 
1948, este lider european 
în domeniul echipamentelor 
de hidromasaj și înot con-
tracurent pentru piscine, cu 
produse comercializate în 52 
de țări, având încorporate 
tehnologii de ultimă oră și 
putând fi adaptate pentru 
toate tipurile de sisteme 
constructive ale piscinelor 
(beton, metal, fibră de sti-
clă), noi sau propuse pentru 
renovare.

tehnologii de top

Lider european  
în aparatura High End 
pentru piscine

• Piscine la cheie
• Echipamente de înot contracurent
• Echipamente pentru hidromasaj
• Sisteme complete destinate recuperării 

medicale
• Iluminat
• Filtrarea și tratarea apei din piscină
• Saune

Ultimele 
trenduri 
• 2 în 1: hidromasaj și înot con-

tracurent tReVI pentru piscine 
deja construite (debit de 43 m3 

pe oră, se instalează în câteva 
minute pe marginea piscinei)

• Accesorii pentru hidromasaj lo-
cal, ca un duș subacval pentru 
spate – furtun și duză de masaj

• Hidromasaj cu 3 sau 5 jeturi 
de apă și aer care masează 
corpul cu un debit de până la 
65 de metri cubi pe oră!

• Piscină la cheie UWE – bazin 
din fibră de sticlă prefabricat și 
dotat cu echipamente de înot 
și hidromasaj
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Piscine

Relaxare într-un mediu  
rafinat și 100% sigur

Un element esențial pentru buna 
funcționare a unei piscine publice 
este instalația de filtrare. Filtrele cele 
mai răspândite la piscinele publice 
sunt cele cu nisip. Pentru piscinele 
publice foarte pretențioase, dar de 
mai mici dimensiuni, cu un volum 
maxim de 400-500 m3, se folosesc 
și filtre cu diatomee.

În cazul bazinelor publice, debitul 
filtrului se obține ținând cont de stan-
dardele europene impuse, și anume 
ca volumul de apă al piscinei să 
fie recirculat o dată la 2-3 ore. 
Acest lucru este necesar datorită 
gradului de frecventare diferit pentru 
piscinele publice față de cele priva-

Atunci când deții sau administrezi o piscină publi-
că, sunt importante atât aspectul și atmosfera din 
zona piscinei, cât și siguranța pe care le-o poți oferi 
oaspeților tăi – chiar și atunci când gradul de ocu-
pare este maxim.
Piscinele publice sunt folosite de un număr mare 
de persoane, așadar fluxul acestora este mult mai 

variat decât al unei piscine obișnuite. Din acest mo-
tiv, nu este recomandat să faceți compromisuri în 
alegerea sistemului de filtrare și a celui de tratare. 
Este recomandat să dotați piscina cu echipamen-
te profesionale, special create pentru bazinele pu-
blice, precum și cu sisteme automate de tratare și 
purificare a apei.

te. De asemenea, tratamentul chimic 
al piscinelor publice se face în mod 
diferit. Pentru a asigura un aflux cât 
mai mare de dezinfectant către pis-
cină, se folosesc pompe dozatoare 
al căror debit și frecvență de pulsație 
permit „injectarea” unor cantități con-
sistente de agent dezinfectant. De 
regulă, acest sistem de dozare pen-
tru piscinele publice necesită o au-
tomatizare a procesului, în sensul că 
informațiile referitoare la calitatea apei 
(pH și Cl) sunt recoltate de către sen-
zori, sunt transmise la o unitate cen-
trală, care le prelucrează și le com-
pară cu valorile normale, după care 
unitatea centrală comandă pompelor 

Echipamentele obligatorii pentru o piscină publică
dozatoare să injecteze substanțele 
chimice de corecție. Această au-
tomatizare a tratamentului chimic 
nu exclude verificări care trebuie 
efectuate de către personalul an-
gajat pentru întreținerea bazinului. 
Tratamentul pe bază de clor rezol-
va cu succes problemele legate de 
alge, dar nu și problemele legate de 
microorganisme existente în apă. 
Soluția la această problemă este fo-
losirea unor echipamente cu raze ul-
traviolete care distrug microorganis-
mele. Acest tratament care folosește 
lămpi cu UV reprezintă un tratament 
complementar celui cu clor și în 
nici un caz nu îl exclude.

Un rol foarte important îl mai are 
dispozitivul pentru curățarea fundu-
lui, așa-numitul aspirator sau robot, 
care are rolul de a aduna particulele 
de praf sau impurități care s-au de-
pus. Acest dispozitiv este de regu-
lă o unitate complet independentă. 
Folosirea lui nu trebuie să excludă 
complet utilizarea dispozitivului ma-
nual de curățare.
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2 în 1:  
Spa-ul încorporat în piscină

Relaxare într-un mediu  
rafinat și 100% sigur

Iluminarea 
piscinei
Luminile pot crea o atmosferă de-
osebită – fie acestea plutitoare sau 
încorporate în pereții ori fundul ba-
zinului. De asemenea, sistemele 
de iluminare pot transforma piscina 
într-un punct de atracție al locației. 
Acest lucru este cu atât mai impor-
tant în cazul piscinelor de exterior 
sau interior, în jurul cărora se orga-
nizează evenimente. Normele de 
siguranță menționează că, atunci 
când nu există iluminare în jurul 
piscinelor, este necesar să se asi-
gure cel puțin un punct de lumină 
în interiorul piscinei. Piscina poate 
fi iluminată  prin diverse metode: cu 
proiectoare obișnuite, proiectoare 
tip LED sau cu fibră optică acționate 
manual sau prin intermediul unei te-
lecomenzi. Iluminarea se proiectează 
în funcție de forma piscinei, de spațiul 
și clădirile înconjurătoare, de designul 
acestora, de peisaj și ocazie.

Cum majoritatea oamenilor au pro-
bleme cu durerile de coloană în 
partea lombară sau cervicală, pis-
cina poate fi dotată cu echipamente 
de hidromasaj care să amelioreze 
aceste afecțiuni, dincolo de starea 
de bine, de relaxare și plăcere pe 
care o produc. Acest sistem in-
dependent de hidromasaj poate 

constitui o zonă distinctă a piscinei, 
transformând-o într-un Spa. 

Este preferabil totuși să existe o 
separare între piscină și zona de hi-
dromasaj datorită diferențelor de 
temperatură recomandate pentru 
fiecare dintre aceste activități – îno-
tul și masajul.

Alte accesorii
Atracțiile din piscină sunt investiții 
suplimentare ce trebuie corelate cu 
destinația piscinei – sport, distracție 
sau relaxare. În bazinele  pentru co-
pii, publice și de agrement, acce-
soriile suplimentare sunt cele care 
fac diferența. De exemplu, o piscină 
pentru copii poate fi dotată cu tot felul 

de jocuri acvatice, în forme variate, a 
căror menire este să-i distreze. În ast-
fel de cazuri nu pot lipsi toboganele, 
ciupercuțele sau alte forme simpatice 
care stârnesc interesul. Piscinele care 
mizează pe design pot încorpora ac-
cesorii precum cascade, lamele de 
apă sau baruri special proiectate.

Entertainment în zona piscinei
Elemente opționale precum spoturi 
de lumină subacvatică, sisteme de 
muzică subacvatică, diferite sisteme 
de hidromasaj se găsesc în bazine-
le de tip leisure. Spre deosebire de 
piscinele particulare, în piscinele pu-
blice este de preferat ca întregul sis-
tem – tratarea apei, filtrare, ventilație, 
dezumidificare, lumini, muzică și ele-

mente opționale să fie supraveghea-
te și monitorizate centralizat.

Despre  
Kasta Metal:

Kasta Metal este o companie ce 
activează în domeniul consultanței 
și construcției piscinelor, Spa-urilor 
și saunelor de 20 de ani. Firma oferă 
servicii de consultanță atât pentru 
proiectele publice, precum și pen-
tru cele rezidențiale, având la activ 
peste 600 de lucrări realizate în Ro-
mânia. În plus, echipa de specialiști 
Kasta Metal are o bogată experiență 
în proiectarea și  execuția lucrărilor 
complexe și complete.

Mai multe 
informații  
puteți afla pe 
www.kasta.com 
sau scriindu-ne pe 
comenzi@kasta.
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Wellness

Încă de la înființare, Leida s-a orientat atât către zona pre-
mium, cât și către soluții adaptate fiecărui tip de locație, 
în domeniul wellness / Spa putând fi abordate o multitu-
dine de proiecte pentru diverse targeturi și bugete. În 
urma activității recente, piața românească poate beneficia 
prin această companie de unele dintre cele mai cunoscu-
te branduri din domeniu, precum Haslauer & Kurland, 

Living Earth Crafts, NILO, Inviion - Schletterer, Assada și 
altele, care conturează concepte deosebite, la cele mai 
înalte standarde. Indiferent că este vorba despre hoteluri 
sau pensiuni, centre Spa sau de înfrumusețare, balneare 
ori de recuperare, cluburi de sport sau de agrement, Spa-
vision by Leida poate veni cu soluții complete, adaptate 
fiecărui tip de investiție și public țintă. 

 Proiectare gratuită 
Fiecare proiect SPA este o soluție dedicată clientului, 

indiferent de dimensiunea spațiului, de faptul că scopul 
amenajării este o afacere sau pur și simplu un Spa privat. 
Soluțiile arhitecturale, finisajele de excepție și dotările 
complete vor asigura un loc perfect pentru relaxare și 
terapie. Divizia Spa a companiei Leida este formată din 
specialiști ce combină perfect tehnologiile de ultimă 
generație într-un mediu încărcat de emoții pozitive.

 Creativitatea în design  
Promovând creativitatea, Spavision  îmbină perfect desig-

nul, funcționalitatea și eficiența. Conceptul Spa poate fi fu-
turist, modern, clasic, vintage, oriental, nature sau eclectic, în 
orice caz caracterizat de unitate și funcționalitate, cu trasee 
și zone optime pentru relaxare și terapie. Toate elementele 

Daniela Ciurescu
Leida impex

Cu o experiență de peste două de-
cenii în furnizarea de soluții premium 
pentru industria ospitalității (dotări 
pentru hoteluri, restaurante, baruri 
etc.), Leida Impex s-a specializat de-a 

lungul ultimilor ani și în amenajarea de centre Spa, 
pentru ca în martie 2013 să lanseze, pe Bd. Nicolae 
Titulescu din București, un showroom dedicat doar 
acestui domeniu. În prezent, Spavision by Leida 
este un brand cunoscut în lumea dotărilor wellness, 
având capacitatea de a veni cu proiecte și dotări la 
cheie, de la amenajarea spațiilor și construcții de pis-
cine, cu un design personalizat, până la cosmetice, 
consumabile și chiar suport operațional.

Le
iD

A Concepte de top

Inviion - Schletterer
În România prin Leida Impex
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cosmetice și pentru terapii, a liniilor de produse pentru 
atmosferă, a necesarului de ustensile, halate, prosoape, 
papuci, realizarea campaniei de marketing, planificarea și 
realizarea deschiderii oficiale. Toate acestea trebuie abor-
date în mod profesionist, pentru că de succesul lor depin-
de eficiența viitoare a centrului Spa.

funcționale (echipamente, aparatură, mobilier, cabinete etc.) 
se integrează armonios în decorul centrului Spa, cu o atenție 
deosebită asupra cromaticii, texturilor și compoziției.

 Training pentru creșterea eficienței 
instruirea gratuită a personalului în perioada pre-ope-

ning a unui centru Spa comercial, pentru toate proceduri-
le de relaxare și terapie stabilite, inclusiv cele care vizează 
aparatura și echipamentele achiziționate, asigură eficiența 
locației încă din prima zi de funcționare. 

Mai mult, deschiderea unui centru SPA trebuie prece-
dată de selecția personalului, instruirea lui prin progra-
me de training specifice, stabilirea gamelor de produse 

 Garanție și service 
Pachetul complet de garanții asigurate de Spavision by 

Leida include toate materialele, aparatura, echipamente-
le, ustensilele și manopera furnizate în cadrul contractului 
încheiat, personalul de intervenție fiind unul înalt califi-
cat, iar piesele de înlocuire în perioada post-garanție de 
aceeași origine cu aparatura și echipamentele contractate.

•  Echipamente, aparate și ustensile 
•  Mobilier
•  Decorațiuni
•  Materiale pentru terapii complete
•  Creme, produse cosmetice și terapeutice
•  Aromoterapie
•  Uleiuri, nămoluri, plante
•  Alge, sare de mare
•  Produse pentru baie
•  Echipamente și consumabile pentru întreținere
•  Uniforme, halate, prosoape



O experiență unică a devenit Bio Vitalhotel Weissenseerhof – Austria 
(4 stele superior), unde se poate sări direct din saună în apa lacului, 
iar facilitățile Spa situate lângă lac sunt tematic integrate într-un mod 
cu totul natural. Complexul de 700 mp a fost realizat în ianuarie - iunie 
2013 și este dotat cu masă Aquaveda, baie Serai, fotoliu „4 simțuri”, 
duș Experience, duș la găleată, fântână de gheață, saună cu alge, 
saună finlandeză, relaxare lângă foc.

În cei 1.800 mp de 
„waldSPA” (Spa forestier) 
ai hotelului Forsthofgut 

din Austria, energiile 
revigorante din împrejurimi 

sunt aduse împreună cu 
ajutorul saunei finlandeze, 

în familie sau cu pietre 
prețioase, a băilor de 
aburi Sole și dușurilor 

Experience. Complexul 
hotelului de 4 stele 

superior a fost realizat în a 
doua parte a anului 2011. 

Hotelul de cinci stele Kempinski Das Tirol din Jochberg (Alpii 
Kitzbuhel – Austria) și-a inaugurat centrul Spa în forma actuală la 
finalul anului 2011 pe o suprafață de 3.600 mp. Tema lucrării este 
„sănătatea montană”, iar produse furnizate de Inviion - Schletterer au 
fost: fotoliu „4 simțuri”, masa Aquaveda, masa Hammam, coconul 
holistic, piscina solo infinity, fântâna de gheață, dușul Experience, 
sauna de piatră cu sare, sauna și baia de aburi.

Inovația înseamnă a crea ceva nou, dar și a transforma 
o viziune în realitate. Ghidate de aceste idei, conceptele, 
materialele și echipamente pentru Spa realizate sub bran-
dul Inviion al companiei austriece Schletterer încearcă să 
vină cu acele elemente care fac diferența față de alte pro-
duse de același tip. Se urmărește o disticție față de ceea 
ce denumim „echipamente convenționale”, prin inovație, 
creativitate, calitate și eficiență energetică.

Unul dintre aspectele definitorii este nivelul la care 
s-a ajuns în proiectarea băilor de aburi, domeniu unde 
s-a mizat pe design, dar și pe acel element invizibil dar 
extrem de important: igiena. Astfel au apărut o serie de 
game standard (sole & thalasso, jewel, oriental, aroma-
blossoms, herbs, lifestyle), alături de posibilitatea unor 
proiecte individualizate. 

Sauna poate fi eco, lifestyle, alpină, rustică, elegantă, cu 
tematici care sugerează magma, ierburile binefăcătoare, 
salină și multe altele. Water & Ice este gama care cuprin-
de piscine „solo”, căzi pentru băi terapeutice, dușuri cu 
trasee inedite ale apei, băi pentru reflexologia picioare-
lor, dușuri Kneipp și altele. Relaxarea intră într-o altă di-
mensiune cu noile fotolii, șezlonguri încălzite și paturi 
cu apă, respectiv așa-numitele „loungers” care încorpo-
rează tehnologii ce duc la relaxarea simțurilor – vizual, 
auditiv, olfactiv, tactil.

Nu în ultimul rând, patul de tratament îl va face pe 
oaspete se simtă înțeles și în siguranță, iar dotările teh-
nologice îi vor ușura munca terapeutului, contribuind la 
eficientizarea centrului Spa.

Wellness
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În România prin Leida Impex
Inviion - Schletterer
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LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, București
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
 www.spaleidavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7

Creatorul brandului, Paul 
Haslauer, este cunoscut ca 
pionier al terapiei fizice şi 
inventatorul compreselor 
cu nămol, care în combi-
naţie cu un sistem Soft-
Pack (echipament pentru 
tratamente corporale) au 
dat noi perspective indus-
triei. A dezvoltat produse 
wellness inovative cu mult înainte ca termenul să devină popular, 
iar 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 profesioniştii în 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, Kempinski, 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 termale, de 
relaxare sau medicale. Haslauer este un lider incontestabil al wellness-
ului, cu o istorie de peste 4 decenii în domeniu. 
Gama de produse Kurland a fost creată prin dezvoltarea consec-
ventă a unor terapii care s-au dovedit în timp extrem de eficiente. 
Acestea includ nămoluri naturale, uleiuri, plante, fân alpin din pajişti 
nefertilizate, sare de mare, produsele cosmetice valoroase şi accesorii 
elegante. Succesul acestui brand se datorează cunoştințelor avansate 
cu privire la eficacitatea diferitelor produse, rezultate ale celor mai re-
cente cercetări ştiințifice, inclusiv în domeniul celulelor stem. Produ-
sele pot fi accesate şi folosite nu doar în cadrul unui Spa profesional, 
ci şi în centrele wellness private, pentru şedințe la domiciliu. Toate 
acestea pot fi găsite la sediul Leida, dar pot fi selectate şi online, în 
Spa Boutique-ul de pe site-ul companiei, www.spaleidavision.ro. 

Haslauer & Kurland

Datorită ferestrelor panoramice mari și luminii naturale, vastitatea zonei 
de munte este adusă în camere, iar utilizarea de materiale locale, 
cum ar fi lemnul și piatra, creează un ambient confortabil de lux.  

Golf & Spa Resort Andreus din Italia a fost realizat în 2008 – 2009 
și are o suprafață de 5.000 mp, fiind dotat cu fotoliu „4 simțuri”, masa 

Aquaveda, baie de reflexologie pentru picioare, fântâna de gheață, 
dușul Experience, sauna cu sare, sauna cu argilă, baie de aburi 

„Living”, baie serai „Vitality“, băi de aburi „Smart“ și „Cristal”, saună 
panoramică, baie cu ierburi „Spirit“. 

Pe fundalul minunat oferit de Alpii Otztal, Vamed Aqua Dome din Aus-
tria dispune de mai multe domenii tematice, bazate pe individualitatea 

și reinterpretarea modernă a tradițiilor locale. Finalizarea lucrărilor din 
decembrie 2012, pe o arie de circa 2.000 mp a fost rezultatul dotării cu 
baie de aburi și saună cu ierburi, cabină minerală, baie Serai, saună de 

foc și saună de piatră, baie de aburi, duș Vitality, mese de tratament.
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Heatstar este un producător britanic specializat în 
sisteme de control al umidității și recuperarea căl-
durii, inclusiv pompe de căldură, concepute exclu-
siv pentru piscine. Pionier în domeniul inovării, pro-
iectării și dezvoltării de astfel de sisteme moderne 
care aduc eficiența energetică și controlul climatului 
interior, Heatstar continuă să fie un renumit lider de 
piață în acest domeniu. 

Aflat în fruntea acestui curent de peste trei decenii, 
Heatstar ocupă un rol de prim rang în proiectarea și 
echiparea piscinelor a căror exploatare se realizează 
cu economisirea energiei și reducerea emisiilor de car-
bon. În prima linie a eficienței energetice se află gama 
EC, în care au fost investiți ani de cercetare și dezvol-

Andromeda EC
Complete Environmental 
Control System

Aquarius
Direct-Contact Aerothermal 
Swimming Pool Heat Pump

Phoenix EC –  
Hybrid Heat Recovery Ventilation System
• Conceput pentru piscine rezidențiale și non-rezidențiale, 

în conformitate cu normele britanice;

• Sistem hibrid, cu dezumidificare și recuperarea de căl-
dură din aerul evacuat;

• Include tehnologia „Blue-EC“ – sistem de ventilație ul-
traeficient cu un model special de ventilator care oferă 
cea mai mare eficienţă energetică, permițând reglarea 
debitului de aer;

• Tehnologie „Auto fan“ – sistem inteligent pentru mana-
gementul ventilației cu ajutorul căreia sunt modificate în 
mod automat viteza și puterea ventilatorului de recircu-
lare a aerului, permițând  realizarea unor economii sem-
nificative de energie când există cerere scăzută pentru 
dezumidificare sau încălzirea aerului;

• Ventilație centralizată cu recircularea aerului din încăpere;

• Realizat în concordanță cu Directiva „Eco-Design” (ERP) 
2015.

Phoenix EC 
de la

Dincolo de  
orice competiție

Dezumidificare
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Șos Progresului, nr. 75 – 77, sector 5, București 
Tel.: +40770 930 209; 031 40.45.102 
E-mail: office@heatstar.ro 
Website: www.heatstar.ro 

Reprezentant autorizat Heatstar pentru România:

PREMIUM EXCLUSIV GROUP – 
esenţa dezumidificării!

tare, pentru a beneficia de progresele înregistrate în 
obținerea de noi materiale, sisteme și tehnologii.

Iar „vedeta“ gamei EC este, fără îndoială, Phoenix 
EC, care încorporează toate tehnologiile avansate de 
economisire a energiei, constituind soluția optimă și 
fără compromisuri în controlul mediului pentru cele 
mai înalte standarde ale piscinelor interioare. Phoenix 
EC este în măsură să surclaseze orice alte echipa-
mente similare, deoarece combină două tehnologii 
diferite pentru a atinge o performanță de recuperare 
a căldurii de neegalat.

Aerul cald din piscină este mai întâi trecut prin pom-
pa de căldură cu dezumidificare, pentru a permite 
extragerea căldurii „active“, și apoi printr-un complex 

1. Captarea aerului viciat din piscină; 2. Alimentarea cu aer uscat prin partea de sus sau de jos a incintei;  
3. Centrală termică sau pompă de căldură; 4. Pompă pentru apa din bazin; 5. Filtru de apă;  
6. Introducere substanţe chimice; 7. Pompă de apă pentru centrală; 8. Atenuator.

Taurus EC 
Optimum Efficiency 
Environmental Control System. 
For Water Leisure Centres and 
Municipal Swimming Pools

Gemini EC 

‘All-in-One’ Renewable 
Energy Climate Control

recuperator de căldură „Cross Flow“, unde dacă ae-
rul mai este purtător de căldură pasivă, aceasta este 
cedată aerului proaspăt și rece care intră în sistem. 
Efectul combinat de utilizare atât a căldurii active ex-
trase de către pompa de căldură cu dezumidificare, 
cât și a celei pasive cu ajutorul recuperatorului, poate 
crește recuperarea căldurii aerului expulzat din piscină 
cu până la peste 90% când aerul este uscat și peste 
140% în cazul recuperării latente.

Prin instalarea celei mai recente game Heatstar 
pentru controlul mediului, proiectanții și montatorii de 
piscine pot fi liniștiți de faptul că beneficiarii lor pri-
mesc sistemul cel mai eficient energetic de pe piață, 
de la ora actuală. 
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Știri

Filiala Teritorială Bucureşti a 
Ordinului Arhitecţilor din România 
a organizat între 17 şi 31 iulie 2014 
cea de-a XII-a ediție a Anualei 
de Arhitectură Bucureşti, cu tema 
„contextHUB”. Evenimentul s-a 
desfăşurat în spaţiul expoziţional 
Sala Dalles din Capitală, unde 
au fost prezentate proiectele 
nominalizate şi premiate (lucrări 
finalizate de membri ai filialei 
până în luna iunie 2014), şi 
unde s-au desfăşurat majoritatea 
conferințelor şi expunerilor incluse 
în program. Secțiunile de concurs 
au fost: Arhitectură / social-culturale, 
Arhitectură / locuințe, Amenajări 
interioare, Design de obiect, 
Restaurări, Studii şi proiecte, Proiecte 
de diplomă, Carte de arhitectură.
Menționăm două dintre subiectele 
importante puse în discuție la 
această ediție: conservarea peisajului 
natural (biodiversitatea urbană a 

Facultatea de Urbanism 
din cadrul Universității 
de Arhitectură 
şi Urbanism „Ion 
Mincu” Bucureşti este 

singura facultate din România care 
organizează licență în domeniul 

URBANISM (4 ani / 240 credite), 
pentru specializările ”Proiectare şi 
Planificare Urbană”, ”Amenajarea 
şi Planificarea Peisajului”, precum 
şi pentru Programe Masterale de 
tip Bologna, acreditate ARACIS, 
recunoscute la nivel european şi de 

Facultatea de Urbanism – Admitere 2014

A XII-a ediție a Anualei de Arhitectură – București, 2014

Lacului Văcăreşti, de lângă Bucureşti, 
protejarea peisajului încă nealterat 
din Europa Centrală şi de Est, 
impactul dezvoltării economice 
asupra Deltei Dunării), respectiv 
eficiența energetică şi utilizarea 
energiilor regenerabile (participarea 

României la Solar Decathlon Europe 
2014 – Versailles).
La eveniment au fost distribuite 
gratuit arhitecților şi tuturor 
invitaților ultima ediție apărută a 
revistei „Spa Magazin”, partener 
media al acestei manifestări. 

Registrul Urbaniştilor din România 
(RUR), pentru acordarea dreptului 
de semnătură. În anul universitar 
2014-2015, admiterea va avea loc 
pe data de 15 septembrie 2014, cu 
înscriere între 9 şi 13 septembrie.
Detaliile, conținutul tematic şi 
bibliografia aferentă pentru 
admitere se pot consulta pe  
www.uauim.ro/admitere.

ContaCt:
Secretariatul Facultăţii de Urbanism – 
UAUIM  (după 25 august)
tel.: 021 30 77 180 / 183
www.uauim.ro/facultati/urbanism 
facebook: facultateaurbanism



Partenerul 
tău pentru 

piscina 
de 5 stele

WatercomWWWWWWWWWWWWWWaaaaaaaaaaaaaatttttttttttteeeerrrrcccccccccooooommmmmmmmmmmmmmmmm
s i s t e m  c o m p a c t  d e  m a n a g e m e n t  p i s c i nă  ş i  S p a

dinotec Consult
Tehnica apei de piscină şi aqua-tehnologie
Strada Vasile Toneanu, nr. 14,
031441, sector 3, Bucureşti
Telefon: +403 1 805 39 17
Telefax: +403 74094526
E-Mail: office@dinotec.ro
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com

5 premii la primul concurs de piscine din România

Alegerea perfectă
pentru piscină,
Whirlpool și
Wellness

prreemmi
¬

sciinnee d
¬

Rommâââni
¬

cuurrss de
¬

priimmuul
¬

Pur şi simplu apa perfectă!
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Spații umede

Specialiștii care construiesc și amenajează spații unde apa apare frecvent, precum băi, dușuri, centre Spa, dar 
și piscine exterioare sau interioare, pot folosi pentru hidroizolare și impermeabilizare două produse aflate sub 
brandul Tytan Professional de la Selena: Hydrol 1K și Hydrol 2K. Aplicarea lor este utilă de asemenea și în 
alte zone unde umiditatea și apa ar putea degrada elemente de construcție sau ar scădea nivelul de confort, 
unul dintre marile avantaje ale produselor menționate fiind rapiditatea și simplitatea punerii în operă.

Hidroizolare și impermeabilizare 
cu Tytan Professional

Hydrol 1K
Hydrol 1K este o folie lichidă mo-

nocomponentă, elastică, pentru 
hidroizolare sub placaje cerami-
ce. Protejează împotriva influenţei 
dăunătoare a umezelii şi apei care 
se scurge fără a exercita o presiune 
hidrostatică. Este un produs uşor 
de aplicat, cu aderență foarte bună, 
folosit înaintea lipirii plăcilor de gre-
sie şi faianță, pentru a crea o mem-
brană elastică, impermeabilă. 

SpecificAții:
• Temperatura de aplicare:  

între +5ºC şi +25ºC
• Timp de uscare al primului 

strat: minimum 6 ore
• Timp total de întărire al acoperirii:  

minimum 24 ore
• Grosimea minimă a acoperirii: 

1,5 mm
• Lipirea plăcilor ceramice: 

după minimum 24 ore
• consum: 1,5 - 2,0 kg/m2

Beneficii:
• Asigură impermeabilizarea came-

relor expuse la umiditate temporară
• Creează o membrană permanent 

flexibilă
• Umple fisurile din stratul suport
• Se poate folosi ca strat izolator 

sub placările ceramice atât la in-
terior, cât şi la exterior

ApLicAții:

• Balcoane, terase, pereţi exteriori, 
cât şi camere expuse la umiditate 
temporară: bucătării, camere de 
baie, cabine de duş, spălătorii, 
subsoluri.

Sfat: la colțuri, utilizați bandă de 
etanșare imersată în Folie Lichidă 

Hydrol 1K sau Hydrol 2K
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Hydrol 2K
Hydrol 2K este un mortar bi-

component de impermeabilizare 
pe bază de ciment și rășini, per-
manent elastic şi capabil să acope-
re fisurile din stratul suport, destinat 
teraselor şi băilor, dar şi unor lucrări 
mai complexe precum piscinele şi 
bazinele.

SpecificAții
• Timp deschis: 1 oră
• Al doilea strat se aplică după 

4 – 6 ore
• expunere după aplicare:  

- la ploaie – după 6 ore 
- la trafic – după 1 zi

• consum pe strat de 1 mm: 
1,5 kg/m²

• consum total
• Hidroizolare ușoară (antiume-

zeală) la băi – 2 straturi:  
2 - 2,3 kg/m²

• Hidroizolare medie (împotriva 
infiltrării apei) la terase – 2 straturi: 
2,3 kg/m²

• Hidroizolare grea (împotriva apei 
subterane sub presiune) la pis-
cine şi bazine – 2 sau 3 straturi, 
primul armat cu plasă de fibră de 
sticlă: 3,7 kg/m²

Beneficii
• permanent elastic – acoperă 

fisurile 
• Uscare rapidă (poate fi vopsit 

sau se poate aplica gresie peste 
acoperire după 24 de ore) 

• Ușor de aplicat cu gletiera sau 
peria
 

ApLicAții Tipice: 
• La interior – băi, spălătorii, 

pivnițe
• La exterior – piscine, terase, ba-

zine de apă.

Sc Selena România SRL 
Str. Drumul Mare nr. 26-28, Sat Olteni, 
Comuna Clinceni, jud. Ilfov  
Tel.: +40 21 467 03 30  
Fax: +40 21 467 03 40  
E-mail: office.romania@selena.com 
Website: tytan.ro

Despre Tytan 
Professional:

TYTAN PROFESSIONAL este 
un brand pentru antreprenorii 
din construcţii şi pentru utilizatorii 
profesionişti, cuprinzând o varie-
tate de produse de calitate pre-
mium pentru lucrări de finisare şi 
renovare.

• Gamă largă de produse univer-
sale şi specializate;

• Inovaţii mondiale în domeniul 
spumelor poliuretanice, etan-
şanţilor şi adezivilor de montaj;

• Calitate înaltă şi constantă cer-
tificată ISO 9001;

• Testarea produselor în confor-
mitate cu standarde internaţio-
nale exigente: ISO, DIN, ASTM.



52    spa Magazin

Evenimente

Construcția cu o suprafață de peste 10.000 mp a fost inclu-
să în complexul sportiv construit în oraşul Kazan, în contextul 
desfăşurării aici a Universiadei de Vară din 2013, în prezent 
ea rămânând o clădire cu valoare socială, utilă studenților şi 
altor locuitori ai regiunii. Motivul pentru care a trezit interes 
a fost folosirea pentru construcția incintei a structurilor am-
ple din lemn lamelar încleiat, un material considerat strâns le-
gat de conceptele de ecologie şi aspect natural, dar şi faptul 
că, în acest proiect, arhitectura modernă se întâlneşte cu cea 
tradițională locală.   

Evenimentul a reunit peste 150 de arhitecți, arhitecți şefi de oraşe, 
peisagişti, city manageri, directori din cadrul primăriilor, compa-
nii care asigură soluții pentru arhitectura, design-ul şi amenajarea 
spațiilor exterioare. O preocupare de prim rang în acest context 
a fost utilizarea apei pe scară cât mai largă, multe prezentări fiind 
dedicate amenajărilor acvatice, fântânilor arteziene şi soluțiilor 
de drenare. Invitații au putut urmări exemple de bună practică 
în amenajarea spațiilor exterioare din Marea Britanie, Germania, 
Franța, Emiratele Arabe Unite, China, Spania, Portugalia, România 
şi Olanda, expuse de laureați ai ultimelor ediții ale concursurilor 
internaționale de landscape architecture şi urban design, arhitecți 
şi peisagişti. Invitatul special al ediției din acest an a fost Marele 
Câştigător al Bienalei Europene de Landscape Architecture, arh. 
Martí Franch, care a prezentat probabil cel mai mare proiect de 
restaurare din bazinul mediteraneean, Cap de Creus, Girona (450 
de clădiri şi zeci de mii de metri cubi de materiale reciclabile). Pre-
zenţa apei a fost o parte importantă şi în cadrul Parcului Fengming 
Mountain, din Chongqing - China, proiect care a luat o mulțime 
de premii internaționale şi a fost prezentat la LAUD. Pentru cre-

Piscinele –  
elemente de interes la 
concursurile și conferin
țele de arhitectură
Palatul Sporturilor Acvatice din Kazan (Federația 
Rusă) a fost selectat pentru finala „Interior Design 
Best of Year 2013”, la categoria Beauty / Spa / Fitness, 
fiind prezentat și în cadrul Expoconferinței de Arhi-
tectură GIS 2014, care a avut loc pe 7 și 8 aprilie 2014, 
la Hotel JW Marriott din București. 

Pe 3 iunie 2014, în centrul de conferințe al hotelului 
Athénée Palace Hilton din București a avut loc primul 
eveniment de landscape architecture și urban design 
din România, Expoconferința Internațională de Arhi-
tectură LAUD. 

laud 2014:  
apa și amenajările 
exterioare în primplan
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area unor efecte deosebite asupra celor care trec prin parcul 
menționat, au fost folosite o varietate mare de canale, piscine 
şi jeturi de apă. 

O temă urmărită cu interes de participanți a fost de aseme-
nea cea legată de dezvoltarea urbană a Bucureştiului, respec-
tiv reabilitarea centrului civic al Capitalei, lucrare amplă care 
va avea loc în anii următori şi va presupune inclusiv lucrări de 
utilizare a apei ca element principal de arhitectură.

Expoconferința de Arhitec-
tură GIS s-a aflat la cea de-a 
patra ediție şi a abordat teme 
actuale de arhitectură, design 
interior şi lighting design în ca-
drul expunerilor, seminariilor, 
workshop-urilor şi spațiilor 
expoziționale. Avându-l drept 
chairman pe domnul Șerban 
Țigănaş, Preşedintele Ordinului Arhitecților din România, eve-
nimentul a scos în evidență lucrări reprezentative ale anului 
2013, din țară şi străinătate, premiate la festivaluri şi concursuri 
internaționale de arhitectură. Multe dintre ele au reprezentat 
spații publice din domeniul hospitality, o miză permanentă 
pentru arhitecții actuali care găsesc în acestea zonele prefera-
te pentru etalarea tendințelor şi pentru noi experimente.

În zona expozițională am remarcat prezența unor producă-
tori şi furnizori importanți din domenii de interes pentru citi-
torii acestei reviste, precum materiale de construcții rezistente 
la apă, soluții de hidroizolare, iluminare naturală şi artificială, 
obiecte sanitare din gama premium, mobilier, pardoseli pen-
tru spații umede, dotări pentru hotel, pompe, instalații elec-
trice ş.a.m.d...

Pe parcursul celor 5 zile au fost organizate de aseme-
nea Romtherm, Expo Flowers & Garden şi Antique Mar-
ket, cele 5 evenimente cumulate reunind peste 400 de 
companii expozante din 14 țări şi un număr de vizitatori 

Între 10 și 13 aprilie 2014 am fost prezenți, ca parte-
neri media și expozanți, la edițiile cu numărul XXI ale 
târgurilor Construct Expo și Ambient Expo, care au 
avut loc la Romexpo. 

construct expo /
ambient expo 2014
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Evenimente

de 17.000, conform organizatorilor. Atractivitatea a fost 
crescută şi datorită celor 25 de evenimente conexe, dar 
şi expunerii pe amplasamentul parcării B a unui număr im-
presionant de utilaje pentru construcții. 

Mariana Suciu, 
Director General 
ROMEXPO S.A.:

„Din semnalele pri-
mite de la expozanţi 
şi vizitatori, lucrurile 
par să se îndrepte şi 

sperăm într-o evoluţie 
pozitivă. Desigur că ne 

dorim să revenim  
la cifrele de acum  

şapte ani, dar impor-
tanţi sunt paşii mici  

şi siguri”.

De un succes deosebit printre cei interesați de dome-
niul piscine / wellness / Spa s-au bucurat zona dedicată 
amenajărilor pentru spații umede, cu placări de piatră 
naturală sau ceramică de colecție, desigur standurile inte-
rioare şi exterioare cu produse specifice (inclusiv piscine 
prefabricate, căzi jacuzzi, cabine Spa etc.) şi, nu în ultimul 
rând, cea de-a XIX-a ediție a târgului Romtherm, care a re-
unit tematici specifice domeniului instalațiilor sanitare, de 
încălzire şi condiționare a aerului. Aici, pe circa 2.400 de 
mp, am putut vedea expozanți care au oferit inclusiv linii 
de instalații dedicate domeniului nostru de interes, soluții 

de gestionare a climatului în incinte cu umiditate crescută 
(atenție crescută pentru partea de măsurare a parametri-
lor!), sau metode de economisire a energiei prin diver-
se tehnologii moderne de recuperare a căldurii. Foarte 
multe firme expozante au mizat pe design şi pe soluții in-
tegrate, care să ofere clientului final nu doar materialele 
necesare, ci şi conceptele personalizate locațiilor propu-
se. Desigur, gama de produse a fost variată, de la piscine 
rezidențiale de mici dimensiuni şi cu un grad mai mare de 
prefabricare (utilizate uneori şi de pensiuni sau mici hote-
luri), până la soluții pentru lucrări de amploare, potrivite 
unor resort-uri sau centre specializate / piscine publice. 
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Asociații profesionale

Din perspectiva construcției piscinelor 
publice, piața din România este, din pă-
cate, încă una înclinată spre compromis. 
Compromis pe care unii din constructori 

îl acceptă, la presiunea clientului, și care este în majorita-
tea cazurilor generat de un buget limitat, ce deseori nu 
concordă cu dorințele exprimate. Prin aceasta nu ne refe-
rim la o execuție de slabă calitate, ci la anumite „derogări” 
de la o dotare tehnică completă, de la o dimensionare co-
rectă a sistemului de recirculare-filtrare și de la o amena-
jare corespunzătoare a spațiilor ce înconjoară sau asigură 
accesul la piscină.

Pe de altă parte, există și situații în care proiectul apro-
bat de beneficiar în vederea organizării unei licitații nu este 
întocmit de către un specialist în domeniu și în consecință 
nu respectă anumite cerințe de siguranță din standarde-
le aplicabile la nivel european, și poate nici din legislația 
română în vigoare. Nu o dată, membrilor noștri l-au fost 
solicitate, ulterior dării în funcțiune a unui obiectiv, sfaturi 
sau soluții pentru anumite probleme ivite din cauza com-
promisurilor în discuție. De aceea, pentru a veni în întâm-
pinarea proprietarilor / operatorilor de piscine publice 
care vor să știe unde se poziționează investiția lor pe scara 
siguranței în exploatare, vom începe să furnizăm un ser-
viciu de consultanță de specialitate. Oricine dorește să 
știe dacă piscina pe care o are în proprietate sau exploa-
tare asigură condițiile optime de securitate pentru utili-
zatori, poate solicita acest lucru asociației noastre APPW, 
care poate deplasa la obiectiv o comisie tehnică, pentru a 
face o evaluare profesionistă. Criteriile după care se face 
această evaluare vor fi clare și transparente, fiind prezen-
tate beneficiarului. Scopul principal al acestui demers este 
înțelegerea pe deplin a situațiilor în care nu s-a ales cea mai 
bună soluție, care este impactul negativ sau riscurile de se-
curitate create și cum pot fi remediate.

Siguranța utilizatorului presupune atât ținerea sub 
control a echilibrului fizico-chimic al apei de îmbăiat, 
cât și prezența elementelor constructive sau de finisaj 
minim necesare pentru evitarea accidentărilor de orice 

Evaluare și consultanță
de specialitate pentru piscine

fel. Criteriile evaluate vor privi sistemul de recirculare – 
filtrare, dotarea cu echipamente, construcția bazinului, 
suprafețele de trafic / plajă, anexele.

Estimarea gradului de respectare a unor cerințe obliga-
torii se poate finaliza, la cerere, cu un calificativ acordat 
de APPW. Acest calificativ ar putea constitui un motiv de 
mândrie pentru beneficiar și un instrument de câștigare 
a încrederii clienților debusolați care, după cum vedem 
pe forumurile on-line unde pun întrebări, primesc răs-
punsuri deloc avizate asupra piscinelor care sunt sigure 
sau nu. O clasificare făcută de profesioniști va ajuta la 
câștigarea poziției cuvenite într-un clasament încă nescris 
al bazinelor de înot.

Tot în sprijinul operatorilor de piscine, vom introduce 
pe piață un „Registru de întreținere a piscinelor”, un 
caiet unde cei ce întrețin piscine își vor nota parametrii fi-
zico-chimici și microbiologici, măsurați cu frecvențele ce-
rute de lege sau recomandate de APPW (unde legea nu 
stipulează nimic), intervențiile, activitățile de mentenanță 
periodică, în general înregistrări care să ajute la păstrarea 
unei evidențe amănunțite și, la nevoie, să dovedească în 
fața organelor de control preocuparea permanentă pen-
tru asigurarea condițiilor corecte de îmbăiere. 

n  Șerban Moroianu, Președinte Asociației Patronale pentru Piscine și Wellness
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Eveniment

Evenimentul este structurat pe două module: o expoziție 
în cadrul căreia este prezentat potențialul balnear și de 
sănătate, prin prisma infrastructurii, a programelor și servi-
ciilor specializate, respectiv un forum de dezbateri care să 
acopere nevoia de informații de actualitate, de schimburi 
de opinii și experiență cu și între specialiștii din domeniu, 
din țară și din străinătate.

Cea de a X-a ediție a Bursei și Forumului de Turism Bal-
near se va desfășura anul acesta la Băile Felix în peri-
oada 24-27 septembrie 2014. Această manifestare de 
tradiție s-a înscris pe lista evenimentelor de prim rang 
din turismul autohton și este urmărită cu interes de me-
diul de afaceri, dar și de specialiștii străini în domeniu, 
interesați de evoluția unităților balneare din țara noas-
tră. La manifestare este invitat să participe un număr 
important de agenții de turism, investitori și administra-
tori de unități specializate, reprezentanți ai autorităților 
centrale și locale, asociațiilor din turism, mass-media.

Organizația Patronală a Turismului 
Balnear din România (OPTBR) 

E-mail: optbr@bluescreen.ro; 
  office@romanian-spas.ro
Tel.: +40 21 322 01 88
Website: www.spas.ro

Vă reamintim că ultima ediție s-a 
defășurat la Saturn, în septem-
brie 2013, și a avut un succes 
deosebit, la manifestarea care a 
durat patru zile participând inclu-
siv oficialități de cel mai înalt rang 
din cadrul ministerului de resort. 
Un articol pe tema aceasta a pu-
blicat și revista noastră, membrii 
redacției participând la manifes-
tare. A fost o ocazie pentru noi să 
întânim personalități de referință 
din turism și să ne facem o idee 
de ansamblu asupra a ceea ce 
reprezintă turismul balnear în 
context românesc și european. 
Aici puteți vedea câteva imagini 
de la cea de-a IX-a ediție a Bursei 
și Forumului de Turism Balnear. 

Informații suplimentare despre condițiile de participare sau 
despre orice alt subiect pe această temă puteți obține de la 
organizatorul evenimentului:

24-27 septembrie 2014, 
Băile Felix

Bursa și Forumul 
de Turism Balnear





Alegerea celor mai bune Spa-uri și staţiuni balneare din lume

De aproape 40 de ani, Living Earth Crafts își construiește
reputația de a fi acel rafinat producător de mese și paturi pentru
masaj și relaxare destinate celor mai exigente centre Spa,
wellness și balneare. Datorită durabilității, fiabilității și calității
finisajelor, aceste echipamente se găsesc acum în locații high-end
din peste 100 de țări: The Ritz Carlton, Four Seasons, Mandarin
Oriental, ESPA, Fairmont, Auberge Resorts și multe altele.

Bd. Nicolae Titulescu, nr. 163, Sector 1, București, România
Tel./Fax: +40 21 210 20 07, Mobil: + 40 0722 235 577
www.spaleidavision.ro

Produsele Living Earth Crafts încorporează tehnologii de ultimă generație,
dar designul, ceea ce se înfățișează privirii și atingerii, sunt realizate manual,
uneori la comandă. La fabrica din Vista (California – SUA), angajații își dedică
timpul pasiunii de a crea nu doar echipamente de încredere, ci și arta,
frumosul, cu plăcerea de a oferi produse de excepție, până la ultimul
accesoriu. Prin aceste echipamente de top mondial, ergonomia a căpătat
sensuri cu totul noi.

• Paturi electrice și hidraulice pentru centre Spa și saloane cosmetice
• Scaune pentru pedichiură
• Paturi și șezlonguri de relaxare, cu diferite grade de complexitate
• Mese și scaune pentru masaj, fixe sau portabile
• Mobilier, saltele și învelitori pentru echipamente
• O serie largă de accesorii pentru centre Spa și saloane cosmetice 

ÎN ROMÂNIA, PRIN LEIDA IMPEX




