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Spa Wellness Balnear: vârf de lance în turismul actual

Locație, brand,  
concept
Concurența își spune cuvântul, de vreme 
ce în România apar tot mai multe centre 
Spa/wellness, independente sau aferente 
unui hotel. Majoritatea hotelurilor de lanț 
au deja o asemenea facilitate, ceea ce în-

seamnă că fenomenul a fost privit cu interes de marii investitori, care 
pur și simplu nu își permit să neglijeze un asemenea asset, profitabil 
cel puțin indirect prin faptul că atrage clienți pentru hotel și con-
turează o imagine mult mai bună a acestuia. Există și un revers al 
medaliei, și anume costurile constante pe care le implică, în energie, 
mentenanță, resurse umane etc., iar, în privința imaginii, puține lucruri au 
un efect negativ mai mare decât un centru Spa nefuncțional sau defi-
citar. Dacă sunteți obișnuiți cu călătoriile, probabil vi s-a întâmplat să nu 
puteți merge la Spa-ul hotelului pentru că „nu mai avem personal după 
ora 20„ ori „avem o defecțiune, vine mâine instalatorul“ ca să nu mai 
vorbim de aprovizionarea deficitară cu consumabile sau obiecte de 
inventar (papuci de unică folosință, halate, prosoape etc.). Un marketing 
incorect, axat pe evidențierea unui Spa ce nu funcționează perfect, 
transformă acest avantaj competitiv într-o „tinichea de coadă„ de care 
cu greu se mai poate scăpa, deoarece publicul țintă este unul foarte 
comunicativ și activ, inclusiv pe social media.

Dincolo de locație, care a rămas un element de bază al succesului în 
acest domeniu (lucru pe care nu l-au înțeles toți investitorii), specialiștii 
ne mai atrag atenția asupra calității echipamentelor și asupra con-
ceptului. Dacă până în urmă cu ceva ani primau ca importanță doar 
echipamentele și resursele umane, cu o contribuție deseori subiectivă 
a designerului, în prezent practic nu mai putem vorbi de un Spa de tip 
„high end“, și chiar de nivel mediu, fără concept. Acest concept este pri-
mul pas, cel care dictează echipamentele, procedurile, deseori materi-
alele de finisaj, arhitectura construcției, apoi cosmeticele, furnizorii etc.. 
Ca și la accesarea unu brand hotelier, brandurile Spa nu pot fi aduse 
oriunde și oricum; este nevoie de standarde, încredere, concordanță 
între ceea ce se declară și ceea ce există. De exemplu, nu poți promova 
servicii și produse Eco sau integral naturale fără să ai o sursă de energie 
prietenoasă cu mediul, eventual folosind surse alternative de energie. 
Nu poți oferi procedee de înaltă calitate într-o ambianță impersonală, 
de prost gust, sau mai rău, în condiții care pun sănătatea utilizatorului în 
pericol. Domeniul Spa - balnear are o legătură mult prea strânsă 
cu sănătatea ca să fie permise și cele mai mici riscuri. Nu rareori, 
între brand și operator se creează o adevărată simbioză, o comunicare 
permanentă, un program de promovare comun. Pentru realizarea unui 
Spa sub o licență renumită se lucrează doar cu produse profesionale, 
deseori impuse în urma unor studii de piață, a unor parteneriate so-
lide, a unor experiențe edificatoare. Așa cum am mai arătat, în fond 
există un număr mic de producători și furnizori cu adevărat relevanți 
în piață, iar noi pe aceștia dorim să vi-i aducem în atenție. Brandul de 
top mai este o garanție pentru că el este în permanență conectat la 
tendințe. Acestea sunt câteva dintre gândurile care ne-au preocupat 
lucrând la această ediție, pe care v-o recomandăm cu căldură.  

Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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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.
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Tel.: +40 21 317 33 38
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office.brasov@ro.sika.com
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Dacă doriți sa începeți o afacere în acest domeniu sau 
să o îmbunătățiți pe cea existentă, trebuie să porniți cu 
ideea că echipamentele sunt un aspect de importanță 
majoră, care vor optimiza operaționalul, calitatea atmo-
sferei de ansamblu a centrului Spa, business-ul în sine. O 
calitate bună, la standarde superioare, a echipamentelor 
va oferi un aspect atrăgător și relaxant centrului Spa, iar 
cu ajutorul echipamentului adecvat personalul va avea 
toate atuurile și suportul necesar pentru a oferi cele mai 
bune servicii, la înălțimea așteptărilor unei clientele exi-
gente. Nu mai puțin decisiv, o investiție în dotările unui 
centru Spa va crește și reputația business-ului. Consu-
matorii vor dori să împărtășească experiența minunată 
pe care au trăit-o având la dispoziție o atmosferă rela-
xantă și echipamente care să contribuie la crearea unei 
experiențe „360°“. Atâta timp cât rămânem concentrați 
pe a oferi o experiență pozitivă consumatorilor Spa, și 
marketingul de tip „word of mouth“ va genera efecte pe 
termen lung în creșterea și susținerea afacerii.

Calitatea 
echipamentelor
pentru Spa

Consultanță Spa
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Lăcrămioara Moroianu,
Consultant SPA:
„Echipamentele și dotările sunt punctele 
highlights ale unui centru Spa. Acestea vă 
ajută să oferiți clienților servicii profesio-
nale, confortabile, de relaxare, așa cum și-
au imaginat. Desigur, în alegerea celor mai 
bune echipamente, există o serie de factori 
de care trebuie ținut cont atunci când se 
dorește crearea unei impresii bune, ca să 

nu mai vorbim de rolul lor practic di-
rect. Detalii precum culoarea, materia-
lul și funcționalitatea dotărilor sunt de 
fapt elementele cheie în crearea unui 
mediu Spa de top. Opțiunile sub stan-
dard pentru mesele de masaj, echipa-
mentele de hidroterapie, scaunele de 
pedichiură, șezlonguri și alte accesorii 
Spa ar putea însemna un dezastru 
pentru afacerea dumneavoastră.“

Un pat de masaj profesional
Este oricând de preferat ca echipamentele să fie conce-

pute pentru o perioadă lungă de rulare, ceea ce va face ca 
investiția inițială să devină mult mai apropiată de valoarea 
reală; astfel, vor fi evidente beneficiile pe care le va genera 
în timp, furnizând de asemenea o calitate de top. Ceea ce 
urmărim la achiziția echipamentelor Spa trebuie să fie deci 
durabilitatea, specificațiile tehnice și performanțele 
deose bite, respectiv garanțiile extinse. Este bine să fim 
atenți la calitatea materialor aparente folosite, a celor pe 
care clientul le percepe nemijlocit (lemn, metal, burete 
etc.) și toate să fie certificate CE. Consumatorul Spa va 
putea remarca imediat dacă echipamentul este de serie 
(fabricat poate în diverse țări din Extremul Orient) sau 
este un produs care denotă eleganță și conferă locației o 
notă de lux. În momentul în care consumatorul va remarca 
investiția într-o aparatură de calitate și cu un design deo-
sebit, își va da seama că se afla într-un loc special și nu va 
căuta pe viitor o altă destinație.

Nu este de neglijat faptul că, pentru consumatorul Spa, 
aspectul și mai ales confortul oferit sunt foarte importan-
te și percepute imediat. Relaxarea și confortul sunt de fapt 
prioritățile pe lista lui: un pat de masaj cu o lungime și o 
lățime generoase (de exemplu, se simt imediat diferențele 
între 70 cm lățime și 76 cm sau 85 cm), cu o densitate și 
o elasticitate a spumei corecte, cu un material din piele 
ecologică sau vinil moale și fin vor genera o experiență 
„luxury“, pe care orice client o merită de altfel într-un cen-
tru Spa. Tot aici putem include facilitățile pe care le oferă 
aceste echipamente: încălzire în pat, posibilitatea reglării 
electrice a înălțimii, dar și a diferitelor zone ale corpului 
(cap, spate, picioare, brațe). 



8    spa Magazin

Consultanță Spa

Hidroterapie cu dotări de actualitate
În privința echipamentelor aferente hidroterapiei, astăzi 

există foarte multe opțiuni posibile, ceea ce face ca dese-
ori investitorul să nu știe care ar fi cea mai bună alegere.

Astăzi termenul de „hidroterapie“ indică folosirea apei 
sau a aburului pentru a executa o serie de tratamente te-
rapeutice cu ajutorul unor echipamente cum sunt căzile de 
hidromasaj, care folosesc aerul presurizat (ce iese sub formă 
de bule) și sistemele de apă sub presiune pentru a genera 
masajul. O extraopțiune o putem întâlni când cada este pre-
văzută cu un furtun care folosește jetul de apă sub presiune 
pentru masajul (dușul) subacval. Căzile din noua generație 
permit terapeuților să aleagă din mai multe programe de 
masaj cu care acestea sunt deja prevăzute, în funcție de 
nevoile fiecărui client. Tratamentele cu apă sunt folosite în 
curele de detoxifiere sau recuperare medicală, dar mai ales 
pentru relaxarea musculară și articulară. De asemenea, ele 
pot fi folosite complementar altor terapii cum sunt împa-
chetările cu alge sau namol, exfolieri corporale ș.a.m.d.

La achiziționarea unei căzi de hidromasaj trebuie să 
ținem cont în primul rând de mărimea și de capacitatea 
acesteia. La interior, lățimea nu trebuie să fie sub 705 – 
800 mm, iar lungimea între 1.760 și 1.800 mm. Capaci-
tatea poate varia între 250 l, pentru cele cu bule și 530 l 
(chiar 600 l) în cazul celei pentru masaj subacval. Sistemul 
de drenaj este la fel de important: timpul de pregătire 
între terapii este în general foarte scurt (circa 10 minute), 
astfel încât cada trebuie golită cât se poate de rapid, și la 
fel de rapid umplută la loc. În plus, este nevoie de timp și 
pentru a dezinfecta după fiecare terapie cu dezinfectanți 
speciali pentru clinici și spitale. La momentul executării 

planurilor de instalații sanitare, inclusiv a celor de evacu-
are, experiența unui consultant Spa este vitală pentru a 
dimensiona corect scurgerile și rigolele (în cazul dușului 
Vichy) pentru preluarea apei. Nămolul, uleiul, algele și 
exfolierile pot încărca aceste trasee în mod considerabil, 
ducând la înfundarea lor.

Extraopțiunile pentru acest tip de echipamente sunt 
foarte importante atât pentru client, prin generarea unei 
experiențe Spa complete, cât și pentru terapeut, prin faci-
litarea executării terapiei în timp util și la standarde profe-
sionale. Astfel, sunt importante detalii precum numărul de 
duze de hidromasaj, numărul zonelor corporale tratate, sis-
tem „starlight effect“ (pentru cromoterapie), program au-
tomat de umplere și scurgere, sistem automat de curățare 
și dezinfectare, programator electronic cu secvențe de 
masaj, programarea duratei terapiei, accesoriu pentru 
ajustarea înălțimii în cadă, perna pentru susținerea capului 
etc. Atenție și la consumul generat de astfel de echipa-
mente și nivelul de zgomot în timpul terapiei!
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Piscine realizate doar de specialiști
În privința piscinelor, recomand ca acestea să fie execu-

tate doar de specialiști în domeniu, care cunosc și respectă 
normele europene în vigoare și nu de simpli instalatori sau 
montatori de mozaic și ceramică. Pentru a avea o piscină 
la standarde care să ofere relaxarea și siguranța pe care o 
caută consumatorii de Spa, sugerez colaborarea doar cu 
profesioniști și companii cu o reputație foarte bună. As-
tăzi, cei mai buni oferă toate serviciile corelate cu execuția 
piscinei: proiectare, design, consultanță, management, 
mentenanță etc..

Elemente de care trebuie 
să ținem cont:
Fie că vorbim despre echipamente Spa sau echipa-
mente beauty (combine cosmetice, lupe cosmetice, 
steammere (minivaporizatoare), aparate pentru micro-
dermabraziune, ultrasunete, lasere, IPL etc.), trebuie să 
ținem cont de câteva elemente:
• proveniența și certificarea echipamentului
• contraindicații în folosirea echipamentului
• contracte de garanție și service
• training și specializare furnizată
• ce susținere oferă distribuitorul din perspectiva 

marketingului

În general, întâlnim piscine executate din panouri meta-
lice sau din beton finisate cu liner sau plăcuțe vitrocerami-
ce, de formă rectangulară, bob de fasole ori personalizate 
după un proiect propriu. Uneori, investitorii nu înțeleg 
importanța unei investiții corecte în produsul lor și, din ca-
uza finisajului superficial, a materialelor de proastă calitate 
(mai ales a pastelor adezive necesare lipirii plăcilor cera-
mice), acestea se degradează. La alegerea adezivului tre-
buie să se țină cont de timpul până la punerea în funcțiune 
a piscinei, de condițiile climatice de lucru și de tipul de 
finisaj. Alte elemente la fel de importante din această 
gamă sunt chituirea rosturilor cu mortare pe bază de ci-
ment sau alte materiale specifice, respectiv hidroizolația, 
care împiedică degradarea structurii de beton în timp. 
Chiar dacă vorbim de o piscină de interior, mediul umed 
și substanțele pentru întreținere impun doar opțiuni din 
gama profesională, cu soluții care să elimine din start orice 
suspiciune privind siguranța utilizatorilor.  

Dincolo de siguranță, piscina modernă înseamnă con-
fort și un minim grad de spectaculozitate. La cerere, pis-
cina poate fi dotată cu reflectoare subacvatice, sistem 
de încălzire a apei, aspirator pentru curățarea nisipului 
de pe fundul bazinului, sisteme de acoperire rabatabile, 
sistem de jacuzzi (vârtejuri pentru hidromasaj), sistem de 
înot contra curent (un jet puternic de apă care te ține pe 
loc având impresia de înot în amonte) și alte facilități care 
transformă piscina într-un punct de atracție pentru cen-
trul Spa, contribuind la creșterea plajei de posibili clienți 
pentru celelalte servicii. În timp, am colaborat și cu pro-
ducători care au adus în proiectul piscinei elemente cu 
totul speciale: gheizere, banchete și șezlonguri amplasate 
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Pentru consultanță și informații suplimentare:
Tel.: 0722 215 909
E-mail: lara.spaconsulting@yahoo.com

sub nivelul apei, dotate cu hidromasaj, cascade și altele, 
care dau centrului Spa, din start, un standard peste medie. 
În momentul în care acestea sunt achiziționate pentru o 
locație care își poate găsi cu ușurință targetul, sub coordo-
narea unui consultant cu experiență, putem vorbi deja de 
un business de succes.

Calitatea și proiectarea riguroasă trebuie să se regăseas-
că la nivelul tuturor elementelor unei piscine: filtrul pentru 
apă, pompa de recirculare, skimmerele, canalul perimetral, 
sifonul de fund etc. Pentru piscinele interioare, se reco-
mandă montarea unui dezumidificator și a unui sterilizator 
cu ultraviolete pentru tratarea apei. Lumina cu ultraviolete 

de undă scurtă (sterilizatoare UV-C) distruge nu doar bac-
teriile aflate în apă, ci și cloraminele și alți compuși toxici ai 
clorului, prin intermediul reacțiilor oxidante (nitriții însă nu 
pot fi eliminați decât cu ajutorul unui dozaj redus de clor). 
Deși lampa UV are un aport considerabil în dezinfecta-
rea și tratarea apei, nu este practic un înlocuitor al clorului, 
prin urmare este recomandată folosirea concomitentă a 
celor două sisteme de tratare. Avantajele tratării apei cu 
UV sunt reale: presupune un dozaj și costuri ale chimicale-
lor mai reduse cu peste 50%, beneficiem de dezinfectare 
instantanee a apei la fiecare recirculare, fără riscul supra-
dozării, dar și de un consum energetic redus, costuri de 
întreținere mai mici și o durată de viață mai mare pentru 
piscină. În cazul în care printre clienții centrului Spa se nu-
mără persoane alergice la clor, se poate completa trata-
mentul apei cu oxigen activ.

Pentru ca toate aceste alegeri să fie mai ușor de făcut, 
suntem alături de investitori și noi, consultanții Spa, cei 
care avem experiența proiectelor trecute, care ne-am con-
fruntat de la un proiect la altul cu fel de fel de probleme 
sau greșeli de execuție și de unde am învățat cu toții. Așa 
cum investiția într-un echipament bun se reflectă imediat 
în imaginea și calitatea serviciilor oferite către consuma-
torii Spa, la fel și investiția în „know how-ul“ consultantului 
Spa va ajuta investitorul să facă alegerile cele mai bune și 
să creeze un business de durată.

Consultanță Spa

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
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Wellness Laghetto este o companie 
multinațională italiană, care activează în 
domeniul piscinelor și centrelor wellness 
de la începutul anilor 1970, devenind 
renumită în întreaga lume ca lider în 
domeniu.

Wellness Laghetto a ajuns astfel, în 40 de ani 
de activitate, la o experiență specifică în domeniul 
consultanței, proiectării și realizării structurilor pentru 
wellness (piscine, Spa, terme, centre de relaxare și 
beauty farm), cu o conotație foarte puternică legată 
de designul și stilul italian, realizând proiecte care au 
ca scop trăirea experiențelor senzoriale, memorabile 
și emoționale. Imaginea personalizată, exclusivistă și 
rafinată a produsului specific italian, pe care Wellness 
Laghetto îl creează  în propriile ateliere, pune 
întotdeauna la baza proiectului viitoarea gestionare 
a structurilor proiectate.

Plecând de la aceste principii, compania Wellness 
Laghetto 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;
4) Design interior;
5) 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: sau-

ne, bio-saune, cabine de aburi, hammamuri, cabine 
de sare, dușuri emoționale, trasee wellness, cabine 
thunder, cabine de gheață, băi romane, caldarium, 
frigidarium, thalasso, kneipp, grote de piatră, cameră 
de relaxare, piscine rezidențiale, whirlpools, piscine 
de relaxare, piscine de înot, inclusiv piscine olimpi-
ce pentru concursuri sportive, piscine terapeutice 
pentru reabilitare, piscine de cristal și șezlonguri de 
relaxare.
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Numere semnificative:
1. Excelență: 
· 230.000 de piscine produse de Grupul Laghetto și vândute 

în toată lumea; 
· 33 x 90 m – cea mai mare piscină realizată de Grupul La-

ghetto; 
· 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 pro-

duse Laghetto; 
· 150 de centre wellness realizate în întreaga lume; 
· 6.000 mp – cel mai mare centru fitness si wellness din Ro-

mânia: Stejarii Country Club;
· 3.500 mp – cel mai mare centru termal din România: Pre-

mier 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 pis-
cină 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. 

Lucrări de referință
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Stefano Cattaneo,  
Director General al companiilor Piscine Laghetto și Laghetto Wellness

„LAGHETTO este furni
zorul nr. 1 de soluții SPA 
la cheie. Printre servicii
le noastre de la A la Z 
se numără consultanța, 
studiile de piață, designul 
arhitectural, produsele SPA 

personalizate, furnizarea de tehnologii, respectiv 
managementul operațional. Caracterizată fiind de 
o experiență de peste 40 de ani în domeniu, com
pania LAGHETTO oferă un produs finit complex și 
multidimensional, care sa dovedit 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 gestionare a unor centre 
Spa profitabile. 

Filozofia LAGHETTO se bazează pe armonia din
tre trup și spirit și crearea unor spații care să întru
chipeze această mentalitate. Facilitățile și obiectele 
furnizate trebuie să stârnească emoții ieșite din 
comun și să se transforme ulterior în experiențe 
senzoriale memorabile; aceasta din urmă este o 
condiție esențială pentru fidelizarea clienților. 

La baza fiecărui proiect stă însă eficiența gestio
nării spațiului creat. În acest sens, LAGHETTO 
vă vine în ajutor cu servicii de management și 
consultanță pentru afacerea dumneavoastră. Ne 
preocupă constant eficientizarea spațiului și mate
rialelor folosite, logistica și alocarea optimă a resur
selor. Așadar, îmbinăm estetica spațiului cu carac
terul său practic, pentru a da naștere unor centre 
wellness funcționale și totodată spectaculoase.”



Stejarii Country Club respectă întocmai aspectele ce ca-
racterizează orice proiect Laghetto: dimensiunea gene-
roasă a spațiilor, eleganța formelor interioare, precum 
și rafinamentul de care obiectele și materialele folosite 
dau dovadă. Luxul și eleganța în materie de design se îm-
bină cu caracterul practic al facilităților și serviciilor oferi-
te, iar consumatorul final are astfel parte de o experiență 
completă, care se adresează în egală măsură trupului și 
spiritului. 

Execuția centrului Spa și a piscinei interioare reprezintă 
rezultatul eforturilor unei echipe de succes, formată din 
Stefano Cattaneo, director general al Piscine Laghetto și 
Wellness Laghetto, Helen Coulon și Shoko Nishimura. 

Piscine Laghetto a conceput spațiile trasate pe volumul 
interior al clădirii astfel încât acestea să ofere o modalitate 
de utilizare personalizată, dar în același timp generoasă. 
Printre caracteristicile generale ale proiectului în ansam-
blu se numără:
• Confortul și siguranța: dimensionarea și repartizarea 

sinergică a spațiilor, a traseelor și a serviciilor, înglobân-

În cadrul proiectului Stejarii Country 
Club din București, compania Laghetto 
s-a ocupat atât de realizarea centrului de 
relaxare Shiseido SPA, cât și de construcția 
piscinelor din incinta complexului. Fiind 
vorba despre una dintre cele mai impor-
tante investiții europene în domeniul well-
ness, se poate spune că Piscine Laghetto 
și-a reconfirmat prin această lucrare 
poziția de lider la nivel internațional. 

Stejarii 
Country Club:
Wellness la superlativ
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Lucrări de referință
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du-se experiența celor mai renumite centre wellness 
internaționale asupra nivelului operațional și managerial;

• Eleganța și impactul estetic multisenzorial: designul, 
interpretare tematică a stilurilor, utilizarea corectă a lumini-
lor, culorilor, transparenței, volumelor, conexiunilor vizuale 
și senzoriale în legătură cu mediul exterior și cu elemente-
le naturale (pământ, plante, cer, soare); 

• Eficiență operațională și eficacitate de manageriere a 
departamentelor strategice: 

- Recepție
- Zona Spa
- Zona de relaxare
- Zona de piscine 

Prin realizarea zonei wellness din cadrul uneia dintre 
cele mai importante investiții sportive din Europa – Steja-
rii Country Club – Piscine Laghetto devine lider autohton 
în sectorul de centre wellness și piscine. În cadrul pro-
iectului, compania Laghetto s-a ocupat de proiectarea și 
construcția unei piscine semiolimpice, a unei piscine pen-
tru copii, a unei piscine Vitality cu diverse atracții acvatice 

(trei fântâni cervicale, hidromasaj, gheizere și blowere), 
precum și de realizarea a trei saune finlandeze, trei băi 
turcești, un hammam și un cabinet cu duș Vichy. 

Contribuția Laghetto acoperă mai multe niveluri de lu-
cru, printre care se numără conceptul, designul, proiec-
tarea și execuția.
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Riserva Spa Signature aduce experiența degustării vinu-
lui la un nou nivel, prin terapii ce poartă amprenta locației: 
fiecare ritual începe cu un jeleu de vin și continuă cu un 
Scrub Bar – un concept introdus în România de Spa d’Or, 
care a semnat consultanța acestui Spa. Starea de bine este 
abordată holistic, incluzând tratamente pentru mâini și pi-
cioare, exfolieri și diferite tipuri de masaje, iar ritualurile 
intitulate sugestiv Merlot, Pinotage, Cabernet sau Divi-
num, sunt asociate la final cu vinul potrivit.

Face & Body Collection, creată atât pentru bărbați, cât și 
pentru femei, se adresează fiecărui tip de ten în parte. Fo-
losind produsele brandului Caudalie, tratamentele faciale 

Terapii

Ramada Oradea a lansat în această toamnă primul 
Wine Spa din România – Riserva, care aduce în 
premieră pe piața de wellness & beauty tratamentele 
pe bază de vinoterapie și linia de tratamente Hi-Tech 
by FisioKinlab, premiată pentru inovație la Salonul 
Internațional Paris 2014. Vinoterapia „stoarce“ 
secretele bobului de strugure în tratamente cu 
viniferină, polifenoli și antioxidanți care purifică, 
detoxifică, hrănesc pielea și previn îmbătrânirea, 
terapiile Riserva incluzând exclusiv produse de 
origine controlată, precum cele ale producătorului 
Caudalie – unul dintre pionierii acestui domeniu și 
cel mai cunoscut brand din piață.

Primul 

 
din România
Wine Spa
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tratează probleme de pigmentare, oxidare și îmbătrânire, 
iar seria de tratamente dedicate bărbaților folosește pro-
duse din gama Kianty de la Bruno Vassari. Aici pot fi întâlni-
te de asemenea procedee precum masajul scalpului, masaj 
în profunzime, tratamente faciale cu prosoape calde, toate 
încheiate cu un pahar cu vin. Sunt reinterpretate masajele 
clasice sau exotice în cheie hedonistă: masajul balinez, ma-
sajul cu săculeți aromatici, în cuplu sau cu miere parfumată 
etc. Ritualurile de hidroterapie includ băi cu lapte și băi cu 
nectar de struguri, care se pot savura inclusiv în doi.

Spațiul interior, al cărui design a fost conceput de fir-
ma de arhitectură Davidsign din Oradea, urmează ritmul 

unei degustări de vin, începând cu lounge-ul Decanta-
rium, unde oaspeții se pot bucura de o selecție rafinată 
de vinuri, continuând cu camerele de terapie Aroma, 
Body, Balance și încheind cu Premier Cru, rezervată tra-
tamentelor faciale. Camera Magnum este destinată tra-
tamentelor în tandem, iar punctul final al călătoriei este 
terasa Riserva, care oferă o panoramă superbă asupra 
centrului istoric al orașului, ce poate fi admirată direct 
din jacuzzi. Terasa mai poate fi folosită și pentru petre-
ceri private pe conceptul „Roof Top Party“ – șampanie și 
vibe-uri funky în luminile orașului, dar ascunse de priviri 
indiscrete.

Scrub Bar

Premier Cru – Therapy Room

Terasa

Magnum – Tandem Room

Terasa – Jacuzzi Terasa – Roof Top Party

Mineralia – Salt Room

Decantarium – Relax Room Fitness Room
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Vinoterapia, o tendință Spa în plină 
creștere, este o practică ce folosește 
diverse produse din struguri, extrac-
te și uleiuri esențiale, produse secun-
dare din industria vinului (semințe de 
struguri, coji, drojdii etc.), și mai ales 
anumite tipuri de vin, pentru a fortifi-
ca și întineri organismul uman. 

Cercetările științifice arată că astfel se 
obține un aport de polifenoli (existenți 
cu precădere în semințe de struguri), un 
tip de flavonoide cu caracteristici puter-
nic antioxidante, care protejează orga-
nismul de radicalii liberi. Mai puternici 
de mii de ori decât vitamina E, polife-
nolii contribuie la reducerea cu 80% a 
radicalilor liberi ce duc la îmbătrânirea 
și ridarea pielii, îmbunătățind circulația 
și fortificând vasele de sânge. În același 
timp, cojile de struguri conțin resvera-
trol, un compus natural polifenolic care 
încetinește procesul de îmbătrânire, sti-
mulează creșterea celulelor noi și tonifi-
că pielea. Vinoterapia elimină toxinele 
și apa din ţesuturi, determină elimina-
rea și arderea grăsimilor, împiedicând 
astfel formarea nodulilor adipoși de sub 
pielea care devine astfel fină și elastică. 
Nu în ultimul rând, aceste tratamente 
sunt folosite pentru combaterea celu-
litei sau a aspectului de coajă de porto-
cală, pentru care se recurge la împache-
tări cu struguri. Conținutul de zahăr al 
strugurilor (circa 20%), alături de fosfor, 
conferă energie organismului, iar vita-

minele A, B1, B2, C și PP ajută la înde-
părtarea stresului. Conţinutul de siliciu 
și acid fosforic al strugurilor are un rol 
benefic asupra podoabei capilare, care 
este protejată de poluare și substanțele 
chimice ce intervin prin vopsire, coa-
fare etc. Cu excepția câtorva categorii 
(bolnavii de cancer sau boli cardiace, 
respectiv femeile însărcinate și copiii), 
de aceste tratamente se pot bucura o 
multitudine de categorii de persoane. 

Ca să fim corecți, vinoterapia are o 
tradiție mult mai veche, milenară, despre 
care chiar Hipocrate, părintele medici-
nei, spunea următoarele: „Vinul este un 
lucru minunat, benefic omului dacă, atât 
la boală, cât și atunci când este sănătos, 
îl folosește cu măsură“. La începutul pri-
mului mileniu al erei noastre, vinul era 
folosit pentru dezinfectarea rănilor, fapt 
deosebit de util în cazul gladiatorilor și 
soldaților, iar un pic de vin de Aquitania 
înainte de culcare era recomandat tutu-
ror romanilor care și-l permiteau. În Evul 

Mediu au fost concepute o serie largă de 
vinuri medicinale, la baza cărora stăteau 
de fapt rețete mult mai vechi, ale medi-
cului antic Teofrast. În ultimele secole, au 
fost observate efectele antidepresive și 
anxiolitice (contestate uneori, din cauza 
pericolului alcoolismului), efectul diure-
tic, detoxificant și antiinflamator, apor-
tul de minerale precum potasiu, calciu, 
magneziu și sulf – desigur, acestea sunt 
efectele consumului clasic de vin, și nu 
ale tratamentelor externe.

Istoria modernă a acestor practici 
adoptate cu entuziasm de industria Spa 
începe în anii 1970, în Franța, unde au fost 
observate efectele benefice asupra pielii, 
în tandem cu un pahar de vin consumat 
responsabil, recomandat pentru sănăta-
tea inimii. În general, se bucură de atenție 
doar vinul roșu, cel alb sau rose neavând 
efecte importante asupra sănătății din 
perspectiva unui Spa. Practica curentă 
constă în aplicarea de gomaje, împache-
tări și creme, masaje cu scrub-uri, com-
binate cu termosaune și băi, toate aces-
tea înnobilate suplimentar cu un pahar 
de vin de colecție. Aceste tehnici au fost 
dezvoltate în Spa-uri specializate în întrea-
ga lume, mai ales în proximitatea marilor 
podgorii din Franța, unde se produc de 
altfel și cele mai importante cosmetice pe 
bază de struguri și vin. În România, exis-
tă mai multe centre Spa care utilizează 
vinoterapia, dar specializarea integrală pe 
acest segment este încă la început.

Terapii

Vinoterapia
 în Spa-ul 
 modern
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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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Piscine

Date fiind condițiile economice 
actuale din România, compania 
3G SPORT a realizat un pachet 
special destinat autorităților 
locale autohtone, care prin 
produsele și serviciile oferite la 
prețuri competitive contribuie 
la dezvoltarea de noi locații în 
vederea desfășurării activităților 
sportive de natație pe toată 
perioada anului. 

Minu Năstase, 
Managerul bazinului 
semiolimpic din 
Câmpulung-Muscel: 
„Proiectat și realizat printr-o teh-
nologie modernă, cu structură din 
lemn stratificat și invelitoare dublă 
din membrane multistrat, bazinul 
de înot semiolimpic din municipiul 
Câmpulung-Muscel este dotat cu 
instalații și echipamente de calita-
te superioară. La peste un an de la 
darea în folosință, bazinul de înot 
este un real câștig pentru comuni-
tatea musceleană, este funcțional și 
asigură condiții optime atât pentru 
practicarea înotului de inițiere sau 

agrement, cât și pentru organiza-
rea de competiții interne. Este o 
mare bucurie să vezi aici zilnic pri-
chindei de trei-patru ani venind să 
descifreze tainele celui mai com-
plet sport, dar și persoane la vâr-
sta maturității relaxându-se într-o 
ambianță plăcută.“

Multe orașe din țara noastră nu 
dispun în acest moment de un ba-
zin municipal acoperit, pentru înot 
sau inițiere în sporturile de natație, 
capabil să găzduiască competiții 
interne și pentru practicanții de 
înot în timpul liber. Realizarea unor 

obiective de acest tip, cu dimen-
siuni corespunzătoare (25,00 m x 
12,50 m) va permite unui număr 
mai mare de persoane, în special 
elevi, să învețe să înoate, să prac-
tice un sport ce se bucură de o 
popularitate tot mai mare. Bene-

Bazine semiolimpice
la cheie

ficiul social oferit comunității prin 
intermediul acestui tip de bazin 
municipal pentru înot este ines-
timabil, el aducând o importantă 
rentabilitate socială. În varianta 
propusă, bazinul de înot va oferi 
utilizatorilor o veritabilă activitate 
plurifuncțională: sportivă, edu-
cativă, de igienă, de entertain-
ment. În plus, va păstra și dezvol-
ta noțiunea de bazin pentru sport 
și timp liber, de edificiu și serviciu 
public pus în slujba comunității, in-
diferent de vârsta, pregătirea fizică 
sau categoria socio-profesională a 
membrilor ei. 

Din cauza bugetului limitat, com-
promisurile sunt deseori acceptate 
de constructori, la presiunea clientu-
lui. Ne referim aici la anumite „dero-
gări” de la o dotare tehnică comple-
tă, de la o dimensionare corectă a 
sistemului de recirculare-filtrare sau 
de la o amenajare corespunzătoare 
a spațiilor ce înconjoară sau asigură 
accesul la piscină. 3G Sport încear-
că – și speră că a și reușit – să op-
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timizeze toate aceste aspecte, astfel 
încât la final clientul să fie mulțumit 
de ceea ce s-a realizat. Este foar-
te important să se înțeleagă de la 
bun început că limpezimea apei și 
nu superficialitatea sau kitsch-ul 
oferă siguranță în bazin! Bazinele 
publice sunt piscine cu frecventare 
liberă, deschisă publicului, cu sau 
fără plata biletului de intrare, și au 
nevoie de instalații de filtrare și de 
dezinfecție care se supun restricțiilor 
specifice date de caracteristicile 

constructive și de normele în vigoa-
re. Nimic nu trebuie făcut intuitiv sau 
„după ureche“, acești parametri fiind 
bine definiți pentru filtrare și trata-
re, în definitiv pentru caracteristicile 
apei. Astfel, în cazul proiectului rea-
lizat de 3G SPORT, s-a dimensionat 
sistemul de filtrare și tratare a apei 
pentru a permite recircularea în-
tregului volum de apă în maxim 
4 ore. Pentru a ajunge la această 
caracteristică, s-a adoptat un sistem 
de tratare denumit „cu circuit închis“, 

Pachetul complet
• Pachetul complet pus la dispo-

ziția investitorilor, în special celor 

ce reprezintă autoritățile locale, 

propune servicii de  proiectare, 

furnizare și execuție, denumirea 

completă a proiectului fiind „Ba-

zin semi olimpic 25m x 12,50m 

acoperit, inclusiv lucrări de 

construcții și vestiar, cu struc-

tură de arce din lemn lamelar și 

dublă membrană din PVC“. 

• Acest produs poate fi solicitat 

direct de pe SEAP – www.e-li-

citatie.ro. Astfel, 3G SPORT cal-

culează, proiectează și realizează 

întregul obiectiv împreună cu par-

tenerii săi din Italia, iar produsul 

final este supus încercărilor atât 

de către echipa italiană, cât și de 

către specialiștii 3G SPORT, care 

verifică dacă proiectul are sau nu 

puncte deficitare. La final, pro-

iectul este predat „la cheie“.

Bazinul semiolimpic Câmpulung-Muscel (exterior) 

Ștrand în aer liberBazin în aer liber
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în care apa este preluată din pisci-
nă, filtrată, tratată și apoi reintrodusă 
în bazin. Este un sistem constituit 
dintr-o instalație ce dispune de ca-
racteristicile necesare pentru a ga-
ranta o recirculare, filtrare, tratare și 
încălzire corespunzătoare a apei din 
bazin, garantând sănătatea celor 
care îl utilizează. Înotătorii sunt atrași 
de apa curată, limpede, fără miros 
sau impurități (de pildă fire de păr), 
aspect care ține nu neapărat de 
modernitatea echipamentelor, care 
sunt într-adevăr de ultimă generație, 

ci mai ales de un calcul corect al 
debitului de apă și de respecta-
rea normativului UNI EN 10637 
coroborat cu standardul SR EN 
15288 -1,2.

S.C. 3G SPORT – IP S.R.L. are 
ca obiect de activitate proiectarea, 
construcţia de piscine private și ba-
zine de înot semiolimpice și olimpice, 
terenuri de sport cu instalaţiile și echi-
pamentele aferente. De asemenea, 
oferă servicii de proiectare, furnizare 
și execuție pentru tobogane acvatice, 
inclusiv structura metalică aferentă, 
respectiv și pentru acoperiri presos-
tatice și tendostatice, structuri aco-
peritoare cu arce din lemn lamelar. 
3G SPORT beneficiază de peste 10 
ani de experiență, reprezentând pe 
piața românească importanți produ-
cători și furnizori din aceste domenii: 
SCP Italy, Aquapark – Italia, A&T 
Europe S.p.A., PM Engineering, 
Monarch, DAB, Emec, Artisport – 
Italia, Condor Grass – Olanda.

Pe lângă investițiile sprijinite de 
autoritățile locale, domeniu în care 
are un portofoliu foarte amplu, 3G 
SPORT acordă o atenție deosebită și 

Piscine

S.C. 3G SPORT - IP S.R.L. 
Proiectare, Execuție, Relaxare.

Corbeanca – Petrești, 
Str. Balanței nr. 36 A, Jud. Ilfov, 
în imediata apropiere a DN1.

Tel.:  021.312.44.13/18
Fax: 021.310.80.61
Mail: office@3gsport.ro
Website:  www.3gsport.ro

investițiilor private, venind în întâmpi-
narea lor inclusiv cu servicii de natură 
financiară. Astfel, a demarat o cam-
panie de colaborare cu două dintre 
cele mai importante instituții bancare 
din România: în vederea facilitării 
achiziției de piscine din gamele 
„Family“ și „Classic“, de terenuri 
de sport cu gazon artificial și struc-
turi acoperitoare de diferite dimen-
siuni, cele două instituții bancare 
vin în intâmpinarea clienților 3G 
SPORT prin acordarea de credite 
performante și facile.

Acoperiri presostatice și tendostaticeBazine acoperite Terenuri cu gazon artificial
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Perseverente și receptive la ne-
voile aplicatorilor de plăci și fini-
saje ceramice, dar și la cerințele 
de igienă ale suprafețelor pisci-
nelor, ștrandurilor, băilor terma-
le, băilor turcești și Spa-urilor în 
general etc., impuse prin diverse 
normative ale Comunității Euro-
pene, laboratoarele R&D (Cer-
cetare/ Dezvoltare) de la MAPEI 
Italia au pus la punct o nouă for-
mulă de chit de rosturi, pe bază 
de rășini epoxidice, fără solvenți, 
cu denumirea Kerapoxy CQ.

Kerapoxy CQ este un mortar 
epoxidic bicomponent, utilizat cu 
rezultate excelente la chituirea ros-
turilor plăcilor ceramice sau din pia-
tră naturală, ce are următoarele 
particularități și avantaje:
• Kerapoxy CQ este un mortar de 
chituire a rosturilor universal, ce se 
aplică la interior sau exterior, pe 
suprafețe verticale și orizontale, in-
clusiv pe tavane.
• Kerapoxy CQ este certificat de 
Universitatea din Modena (Ita-
lia), conform standardelor ISO 

Kerapoxy CQ este un 
chit de rosturi epoxidic 
bicomponent, rezistent 
la acizi, ușor de aplicat 
și de curățat la punerea 
în operă, cu efect bac-
teriostatic, ideal pentru 
chituirea rosturilor la 
placări ceramice sau 
cu mozaic. Se poate 
utiliza și ca adeziv.
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Kerapoxy CQ – chit epoxidic
pentru rosturile placărilor ceramice, 
cu mozaic și piatră naturală

Placări ceramice
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22196:2007 ca mortar de rosturi 
protejat împotriva formării și proli-
ferării de microorganisme, deci cu 
efect bacteriostatic. 
• Efectul bacteriostatic a fost de-
monstrat prin procentul de reducere 
cu peste 99% a proliferării, pe patru 
tipuri de bacterii: Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Es-
cherichia coli și Pseudomonas ae-
ruginosa.
• Formula inovatoare și agenții din 
mortar nu permit ulterior dezvoltarea 
pe chitul de rosturi a mucegaiului 
sau a ciupercilor.
• Kerapoxy CQ permite realizarea 
de pardoseli, pereți sau mese de 
lucru conform sistemului HACCP 
și cerintelor Regulamentului CE Nr. 
825/2004 cu privire la igiena produ-
selor alimentare.
• Este un mortar adecvat și reco-
mandat pentru chituirea rosturilor plă-
cilor ceramice cu efect antibacterian. 
• Are o rezistență chimică excelen-
tă la acizi, baze și săruri, de aceea 
este indispensabil la chituirea fini-
sajelor ceramice ale piscinelor care 
vor conține ape termale sau apă să-
rată de mare.
• La operațiunile de curățare, în-
depărtare și spălare cu substanțe 
agresive a depunerilor de calcar 
de pe plăcile ceramice ale pisci-
nelor, este rezistent la acțiunea 

detartranților/ acizilor și nu impune 
rechituirea rosturilor.
• Kerapoxy CQ este ideal pentru 
chituirea rosturilor la absolut toate 
tipurile de finisaje ceramice: faianță, 
gresie, gresie porțelanată, klinker, 
mozaic ceramic, mozaic vitrocera-
mic și pentru piatră naturală.
• Culoarea mortarului epoxidic este 
dată de culoarea agregatelor care 
sunt din cuarț colorat. Paletarul are 
21 de culori.
• Amestecarea, lucrabilitatea și 
ușurinta la aplicarea mortarului pre-
parat este mult îmbunătățită deoa-
rece consistența amestecului este 
cremoasă și puțin densă.
• Mortarul nu este vârtos datorită 
surplusului de pigment de colora-
re, deci întinderea, finisarea și mai 

„CQ“ provine de la abrevierea cuvintelor „colorato“ (C) și „quarzo“ (Q)

ales spălarea excesului de chit de 
pe suprafața finisajelor, inclusiv a 
celor cu suprafața mai puțin nete-
dă, este foarte ușoară.
• Mortarul de chituire Kerapoxy CQ 
nu conține solvenți volatili și nu poa-
te genera incendii.
• La îndepărtarea excesului de ma-
terial, la finisarea mortarului și spă-
larea placării se utilizează doar apă 
curată. 
• Este un mortar marcat GEV EMI-
CODE: EC1 R Plus cu o emisie 
foarte mică de compuși organici 
volatili (COV).

Pentru a fi mai expliciți, vă lă-
săm în continuare să urmăriți în 
câteva imagini modalitatea de 
preparare, aplicare, finisare și 
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Placări ceramice

ștergere a acestui chit de rosturi 
pe un placaj realizat din plăci de 
klinker. Evident, am preferat un 
chit de rosturi de culoare albă, 
pentru un efect de contrast ma-
xim față de culoarea cărămizie a 
plăcilor de klinker. Rezultatul ob-
servat pe suprafața finală a plăci-
lor de klinker chituite nu lasă loc 
pentru interpretări.

Pentru detalii suplimentare 
despre acest material, vă rugăm 
să consultați fișa tehnică 
Kerapoxy CQ pe site-ul  
www.mapei.ro sau scrieți-ne pe 
adresa firmei la office@mapei.ro.

1. Cele două componente A și B se 
amestecă în proporțiile recomandate

3. Se aplică folosind spatula 
cauciucată.

9. Finisarea chitului de rosturi se 
realizează cu buretele special și apă.

10. S-a obținut un rost curat, umplut 
cu un chit epoxi ușor de curățat.

4. Rosturile trebuie umplute complet. 5. Astfel se prezintă o placare 
proaspăt chituită.

2. Chitul bicomponent se prepară 
mecanic.

6. Pentru îndepărtarea surplusului, 
chitul se udă cu apă.

7. Chitul excedentar se emulsionează cu 
apa, folosind spatula cu pâslă abrazivă.

8. Emulsia obținută se îndepărtează 
cu un burete special.
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Asociații profesionale

În domeniul complex în care activăm, responsabilităţile şi gri-
ja pentru sănătatea utilizatorilor nu se opresc odată cu darea 
în folosinţă a unui proiect realizat; dimpotrivă. Un bazin de 
înot nu este un utilaj (cu o multitudine de funcţii), conectat la 
apă şi la curent, care pur şi simplu funcţionează de la sine. Este 
necesar ca acesta să fie monitorizat permanent, întreţinut, iar 
calitatea apei să fie verificată continuu.

O formă de îndrumare şi obligativitate de conformare în-
cearcă să o furnizeze Ordinul 119 / 2014 al Ministerului Să-
nătăţii, prin care se aprobă „Normele de igienă şi sănătate 
publică privind mediul de viaţă al populaţiei“. Capitolul 6 
al acestor Norme tratează în câteva articole prevederi despre 
construcţia piscinelor şi despre valorile parametrilor fizico-
chimici şi biologici ai apei din piscine, ce trebuie respectate 
de fiecare operator pentru bazinul de înot pe care îl adminis-
trează. Acestea însă sunt abordate într-o manieră ce necesită 
îmbunătăţiri.

Asociaţia Patronală pentru Piscine şi Wellness a iniţiat 
un dialog cu Ministerul Sănătăţii şi cu Institutul Naţional 
de Sănătate Publică, sesizând cele două instituţii cu privire la 
modificări ce sunt imperios necesare. Aceste modificări consi-

Inițiativă legislativă
n  Șerban Moroianu, Președintele Asociației Patronale pentru Piscine și Wellness

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

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

Ne bucurăm să anunţăm, încă de pe 
acum, un eveniment care reuneşte 
reprezentanţi din piaţa construcţiilor 
de piscine şi facilităţi wellness – pro-
ducători şi constructori. APPW a în-
ceput deja să creioneze cea de-a 
patra ediţie a Convenţiei de Afaceri 
pentru Piscine și Wellness ce va 
avea loc la sfârşitul lunii februarie, anul 
viitor. Ne propunem să îmbogăţim for-
matul practicat până acum, cel strict 
de busi ness, de negociere şi stabilire 
directă a unor relaţii de afaceri, prin 
organizarea unei conferinţe care să 

Convenția de Afaceri pentru Piscine și Wellness – 2015

derăm că se impun din două motive. Primul vizează eliminarea 
unor cerinţe constructive care nu îşi găsesc utilitatea în modul 
de construcţie a unui bazin al perioadei actuale, chiar vin în 
contradicţie cu standarde europene de siguranţă. Cel de-al 
doilea motiv reprezintă nevoia de completare cu prevederi 
fără de care nu putem vorbi de obţinerea, ulterior, a unei 
ape sigure pentru sănătatea utilizatorilor. În plus, propunerile 
noastre întăresc alinierea fermă la standardele europene pri-
vind cerinţele de siguranţă în construcţia de piscine publice, 
adoptate de altfel şi de către ţara noastră.

Trebuie să menţionăm că reprezentanţii Ministerului Sănă-
tăţii au acceptat deschis să asculte punctul de vedere al spe-
cialiştilor, fiind dornici să afle argumentele tehnice ce justifică 
poziţia noastră, să le înţeleagă şi să ia în considerare raţiona-
mentele noastre. Setul de modificări ale articolelor referitoare 
la piscinele publice din Ordinul 119 /2014 se află pe masa re-
prezentanţilor Ministerului Sănătăţii, pentru a vedea în ce mă-
sură pot fi integrate în varianta viitoare a acestui act legislativ. 
Prin acest demers, APPW doreşte să ofere sprijinul său tuturor 
celor interesaţi de a construi sau de a fi posesorii unor piscine 
construite conform standardelor europene. 

strângă laolaltă atât constructorii de 
piscine, cât şi deţinătorii sau potenţialii 
deţinători de bazine de înot, ştranduri, 
centre spa & wellness. Vor exista su-
biecte de interes pentru ambele cate-

gorii de participanţi, scopul final fiind 
stabilirea unui dialog extins între toţi 
cei care sunt uniţi de acest obiectiv 
comun – PISCINA & SPA. Vă vom ţine 
la curent cu detalii despre eveniment.
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Operațional Spa

Comunicarea și semnalizarea
O bună semnalizare este secretul evitării complicațiilor, 

chiar dacă elementele de signalectică pot fi în disonanță 
cu viziunea designerului de interior. Și, mai înainte de 
toate, este necesară comunicarea anumitor interdicții, în 
funcție de politica internă a locației (maniera în care se 
face este foarte importantă):

• Fumatul este absolut nerecomandat 
în incinta unui Spa, iar dacă există un 
spațiu dedicat, acesta trebuie foarte 
bine izolat și ventilat.
• Desigur, nu se intră cu animale de 
companie.

• Telefonul, tableta sau orice gadget din această cate-
gorie trebuie lăsate la garderobă ori ținute închise – 
nu se poate vorbi de relaxare răspunzând la apeluri, 
mesaje sau e-mailuri. În definitiv, fiecare decide ce face 
în timpul de relaxare, problema însă este că îi va de-
ranja pe ceilalți din jurul său. Ar fi bine ca regula să fie 
aplicată chiar și când este vorba de proceduri cosme-
tice clasice (pedichiură, de pildă), permițându-se însă 
accesul la reviste sau cărți.

• Nu se intră cu bijuterii sau alte obiecte de valoare. Ar 
fi indicat să existe un spațiu destinat depozitării aces-
tora, pentru cei care nu le-au putut lăsa acasă; este un 
aspect care conferă oaspeților un anumit confort psihic.

Personalul din centrul Spa trebuie să-și însușească prin-
cipalele norme de etichetă – care țin nu doar de buna 
cuviință, ci și de asigurarea fluidității activității în acea 
locație (mai ales într-o unitate mare), respectiv de asi-
gurarea unor servicii de calitate. Din diverse motive (mi-
grarea personalului, folosirea acelorași angajați pe mai 
multe funcții etc.), uneori apar sincope sau neînțelegeri, 
care îl vor face pe oaspete să se simtă dezorientat, stân-
jenit, descurajat să continue și să se bucure de o ade-
vărată atmosferă Spa. Vom trece în revistă câteva ele-
mente de etichetă, care considerăm că sunt de ajutor și 
celor aflați la început de drum în operarea unui centru 
Spa; sunt lucruri care țin de profesionalismul propriu-
zis, dar și de relația cu clientul. Desigur, prima regulă și 
cea mai importantă este să zâmbim.

Obiceiuri 
și etichetă

Cel care intră pentru prima oară într-un centru Spa, ca oaspete, are o mulțime de întrebări, 
așteptări (unele nejustificate), chiar emoții. El va învăța pe parcurs ce trebuie să facă și ce 
să nu facă, iar pentru aceasta este nevoie ca personalul să îl îndrume corespunzător.
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Igiena
Este bine ca dușurile să existe (și să fie 

„promovate“) în cât mai multe puncte 
cheie: la vestiar, în scop igienic, în zona 
de piscină sau hidromasaj, înainte de o 

procedură sau tratament. Dușul înlătură mirosul de par-
fum care i-ar putea irita pe ceilalți, dar este recomandat 
și atunci când oaspetele iese din cada cu hidromasaj sau 
piscină, care au apă clorurată; este contraindicat ca aceste 
substanțe să fie transportate și mai adânc în piele, prin 
intermediul masajului. 

Programarea
În momentul în care se face progra-

marea pentru o procedură, clientul 
trebuie sfătuit să ajungă cu 10 – 15 mi-
nute mai devreme. Este oricum o mar-

jă necesară pentru ca el să nu sosească la Spa în urma 
unei curse contra-cronometru – nimic nu este mai puțin 
productiv pentru o ședință, fiind nevoie de ceva timp 
pentru ca acesta să „intre în atmosferă“. Odată ajuns, după 
recepție, oaspetele trece pe la vestiar și poate face un 
duș. Dacă a sosit prea devreme, este bine să poată face 
o baie de aburi sau o saună, un hidromasaj ori să intre în 
piscină, ca etape pregătitoare pentru un masaj, de pildă. 

Sosirea mai devreme cu câteva zeci de minute poate face 
experiența Spa mai interesantă, în contextul în care anu-
mite facilități oricum sunt puse în funcțiune. În cazul celor 
care sunt oaspeți pentru prima dată, ar fi bine ca un an-
gajat să le prezinte eventuale oferte, chiar să le fie oferit 
un tur al Spa-ului.  Lucrurile sunt un pic mai complicate 
la unitățile aglomerate (Spa de zi într-o zonă urbană, sau 
într-un resort în plin sezon, unde clientul este captiv, ori 
unde Spa-ul este chiar punctul forte al locației) – aici mar-
ja de timp necesară poate fi ridicată la 20-30 de minute.

Acustica
Există permanent întrebarea: „Cum și 

cât se poate vorbi într-un Spa?“. Greu 
de răspuns, atâta vreme cât ai o piscină, 
unde vin eventual și copii, sau un grup 

de tineri care vor să socializeze în saună sau jacuzzi (sau 
un instalator care rezolvă o urgență). Regula ne duce că-
tre cât mai multă liniște și este important ca saloanele 
de tratament și zonele de relaxare să fie bine izolate 
fonic. Și în saloanele de tratament, desigur, se poate vor-
bi, dar pe un ton jos (se poate spune că există o tonali-
tate specifică). În general, oaspetele urmează exemplul, 
atitudinea terapeutului. Sunt de preferat gesturile line, 
fără mișcări bruște, chiar dacă terapeutul are un alt client 
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imediat după aceea sau clientul și-a amintit că trebuie să 
ajungă undeva. Invitația de a părăsi sala sună ceva de ge-
nul „Aștept în fața ușii să vă conduc“. 

Cine pe cine masează
Dacă se poate opta, oferiți clientului posiblitatea de 

a alege cine îi face masajul – un bărbat sau o femeie. În 
general, sunt preferate femeile (circa trei sferturi dintre 
solicitări, indiferent de sexul clientului). Ședința va urma 
anumite proceduri, dar maseurul să nu fie un „automat“ 
(și, chiar dacă are experiență, nici un „clarvăzător“). Oame-
nii trebuie încurajați discret să-și exprime dorințele (mai 
multă sau mai puțină presiune, intensitatea muzicii mai 
mică, temperatura). Dacă nu va avea tot confortul, clientul 
se va concentra pe ceea ce îl deranjează și nu va reveni. 

Nuditatea – controverse
Eticheta privind nuditatea este tot mai rar o problemă 

în lumea modernă. De cele mai multe ori, se intră în Spa 
după ce au fost lăsate la vestiar majoritatea hainelor, cu 
excepția unui slip, în cazul utilizării piscinei. Probabil nu 
a rămas niciun Spa care să nu ofere halat de baie, even-
tual papuci de unică folosință. Totuși, mai există rețineri 
sau restricții în privința nudității, din considerente cultu-
rale sau religioase, ori neliniști personale rezultate din 
educație. Există proceduri în care oaspetele poate sta 
îmbrăcat (reflexoterapie, Reiki, tratamente faciale, unele 
proceduri Thai massage)... în orice caz, trebuie să fim foar-
te atenți la respectarea protocoalelor privitoare la respec-

tarea intimității. În privința masajului, cultura europeană și 
americană merg pe ideea de a rămâne expusă doar acea 
parte care este masată, restul fiind acoperit cu un mate-
rial textil. Lenjeria intimă de unică folosință (și nu lenjeria 
proprie) este totdeauna de preferat, din motive igienice, 
dar și practice – lasă mai multă libertate maseurului. Dar să 
vedem câteva practici pe acest subiect, din diferite culturi:

 Marea Britanie, SUA, Australia, Caraibe:  se practică 
o anumită decență în mod tradițional, cei mai mulți oameni 
purtând costume de baie în saune, băi de aburi sau jacuzzi.  
 Japonia:  În locațiile tradiționale, sexele sunt în general 
separate, iar nuditatea poate fi întâlnită uneori. „Decența“ 
este respectată folosindu-se un prosop utilizat și în igiena 
curentă, care se stoarce și se pune pe cap.
 India:  Tratamentele ayurvedice presupun lipsa com-
pletă a hainelor și se realizează de persoane de același 
sex cu cel tratat. 
 Orientul Mijlociu:  Există întotdeauna o sepa ra re în-
tre sexe, iar femeile de religie musulmană intră fără haine 
în hammam, deși regulile le impun acoperirea organelor 
genitale. 
 Scandinavia, Rusia:  Se acceptă nuditatea în cazul fa-
miliei sau cu prietenii de aceeași vârstă, iar în Spa-urile 
aglomerate există zone separate pentru bărbați și femei. 
Costumele de baie nu sunt purtate în saune și băi din 
motive de igienă și se obișnuiește utilizarea unui prosop, 
astfel ca la saună să nu se stea direct pe lemn. 
 Europa Centrală, spațiul germanic:  Aici există o 
atitudine mai relaxată față de nuditate, precum și unele 
convingeri ferme privind igiena (și aici costumele de baie 
sunt considerate neigienice). Oamenii nu se feresc de 
nuditate în grup, chiar și în prezența sexului opus. Pro-
soapele sunt folosite pentru a sta pe ele și a le pune sub 
picioare la saună. 
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Operațional Spa
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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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Energii alternative

- Încălzirea apei din piscinele exterioare
- Pompă de căldură ultraeficientă care 

utilizează energia aerului

0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0

Aquarius

Benzină

Petrol

Propan

Electricitate

Cost real pe kWh la temperatura ambientală de 20ºC

În această perioadă în care facturile pentru ener-
gie sunt tot mai mari, Heatstar Aquarius se identi-
fică prin modul economic și eficient de încălzire a 
apei din piscină, fără costurile în spirală specifice, 
care își lasă amprenta asupra bugetului. 

Energie fără costuri
Fiecare proprietar de bazin ar trebui să evalueze 

atent opțiunile din piață privind sursele regenerabile 
de energie, mai ales atunci când are în vedere un sis-
tem de încălzire pentru o piscină în aer liber – fie când 
este vorba despre un bazin nou construit, fie în cazul 
unei optimizări ori al unui upgrade pentru un sistem 
existent, de generație veche. Aceasta în contextul 
în care orice aplicație necesită criterii și caracteris-
tici specifice care vor influența opțiunea în ceea ce 
privește un sistem de încălzire. 

O pompă de căldură ce folosește energia din aer 
pentru încălzirea apei din piscină, precum Heatstar 

Aquarius

Aquarius, va însemna mult mai puține costuri pentru a 
opera acel bazin în timpul unui sezon tipic de vară, din 
mai până în septembrie, decât orice metodă care uti-
lizează combustibili fosili sau alte surse convenționale 
(gaz, produse petroliere, curent electric etc.). Econo-
miile depind numai de natura energiilor alternative uti-
lizate suplimentar față de cele convenționale. În acest 
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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:

Heatstar Aquarius a fost proiectat și construit pen-
tru a fi cea mai performantă pompă de căldură pen-
tru bazine de înot de pe piață și este fabricat doar 
în Marea Britanie, folosind componente executate în 
Europa, de cea mai bună calitate și fiabilitate. Aqua-
rius este o pompă de căldură reală, și nu doar o 
unitate aer condiționat modificată. Pentru un client 
care caută să facă o investiție fără risc, într-un produs 
de calitate cunoscută, cu proveniență sigură și un au-
tentic suport post-vânzare, care să ofere mulți ani de 
exploatare sigură, Heatstar Aquarius este de departe 
cea mai bună soluție.

Caracteristici speciale:
• 20 de ani garanție pentru schimbătorul de căldură din 

titan (anticoroziune);
• 20 ani garanție pentru șasiul din aluminiu anodizat;
• Carcasă robustă din oțel galvanizat cu acoperire con-

sistentă din plastic;
• Tehnologie Inverter – ventilator cu control digital, ultra-

silențios și cu consum redus de energie, care își re-
glează debitul de aer;

• Serpentine cu protecție epoxi, contra coroziunii aerului;
• Panou de control automat cu afișarea temperaturii în 

piscină;
• Cele mai ridicate performanțe din perspectiva eficienței 

energetice;
• Componente europene de top;
• Pentru capacități ridicate, inclusiv pentru curent trifazic;
• Diverse opțiuni de culoare, pentru încadrarea în ambianță;
• Complet compatibil cu Directiva Ecodesign (ErPD).

caz, căldura absorbită din aerul proaspăt, împreună 
cu energia electrică consumată în operarea circuitului 
de vaporizare/condensare, sunt transferate printr-un 
schimbător de căldură special, folosind tehnologia 
„contact direct“, în apa din piscină. Cu energia elec-
trică din rețea se operează doar ventilatorul de aer și 
compresorul, toată căldura suplimentară absorbită 
din aerul curat fiind complet gratuită.

Calitate și performanță
În cazul în care proiectul include încălzirea cu gaze 

naturale, costurile de execuție (instalații, manoperă 
etc) sunt cu circa 12% mai mari decât dacă este pre-
văzută montarea unei pompe de căldură. Și mai mult 
decât atât, investiția se recuperează rapid: economii-
le realizate prin exploatarea unei pompe de căldură 
sunt de 90% în cazul încălzirii cu produse petroliere 
și de 140% în cazul gazelor naturale.

Aquarius este o unitate complet autonomă, prin 
urmare instalarea este cum nu se poate mai simplă: 
poate fi amplasată fie în aer liber, în lumina directă a 
soarelui sau la umbră, fie într-o cameră tehnică – sin-
gurele lucruri necesare sunt accesul liber la un flux de 
aer proaspăt, o sursă de energie electrică și racord la 
circuitul de filtrare a apei din piscină.

1. Pompă de căldură
2. Valvă 
3. Filtru de apă
4. Heatstar Aquarius
5. Substanțe chimice

Heatstar Aquarius: pompă de căldură în sistem autonom, 
pentru încălzirea apei din piscină, folosind energia 
regenerabilă de la aerul înconjurător

PREMIUM EXCLUSIV GROUP – 
esenţa dezumidificării!



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

• 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.

spa Magazin    35



36    spa Magazin

Wellness

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 piscine, cu un 
design personalizat, până la cosmetice, consumabile și 
chiar suport operațional.

LeIda
Concepte de top

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.

Doar Leida Impex oferă în România:

InvIIon

Încă de la înființare, Leida s-a orientat atât către zona 
premium, cât și către soluții adaptate fiecărui tip de 
locație, în domeniul wellness / Spa putând fi abordate o 
multitudine de proiecte pentru diverse targeturi și bu-
gete. În urma activității recente, piața românească poa-
te beneficia prin această companie de unele dintre cele 
mai cunoscute branduri din domeniu, precum Haslauer 
& Kurland, Living Earth Crafts, NILO, Inviion - Schlette-
rer, Assada și altele, care conturează concepte deo-
sebite, 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, Spavision by Leida poate veni 
cu soluții complete, adaptate fiecărui tip de investiție și 
public țintă. 
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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.

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“. 

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.

Pe fundalul minunat oferit de Alpii Otztal, Vamed Aqua Dome 
din Austria 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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este o invenţie a lui Paul Haslauer care a dat o nouă di-
mensiune tratamentelor Spa: plutești pe apă fără să te 
uzi, învelit confortabil la căldură, iar corpul este „împa-
chetat” în uleiuri nutritive aromate, ierburi, nămoluri, alge 
sau petale de flori. Relaxarea și starea de bine se obţin fie 
și prin simplă plutire. O membrană impermeabilă, moale și 
foarte rezistentă se umple cu apă caldă, la o temperatură 
potrivită, învelind corpul care absoarbe agenţii activi din 
produsele Kurland, naturale, lipsite de adaosuri dăunătoa-
re. Creșterea graduală a temperaturii sporește relaxarea și 
efectele terapeutice ale produselor aplicate. 

Cu Haslauer Stonebath, oaspeții experimentează pu-
terea elementelor din adâncul Pământului: rocile sunt 
încălzite într-un cuptor, apoi introduse într-un bazin cu 
apă rece. Sub efectul aburului, mineralele sunt elibera-
te sub formă de aerosoli dispersaţi în întreaga încăpere, 
cu efect benefic  asupra căilor respiratorii. O creștere a 
umidității și temperaturii în încăpere poate fi obţinută 
prin introducerea repetată a coșului cu pietre încălzite 
în apa rece. Încet-încet, oaspeţii se aclimatizează cu creș-
terea temperaturii și umidităţii și apare o stare de bine 
greu de egalat, efectul asupra sistemului cardiovascular 
fiind delicat. 

Soft-Pack-System

Stonebath

Sabbia Med
Vă e dor de vară în mijlocul iernii? Cu Haslauer Sabbia 

Med puteţi crea pentru clienţii dumneavoastră senzația 
de vacanță de vară, cu soare și nisip, în orice zi a anului! 
Chiar și astenia poate fi contracarată. asimilarea vitaminei 
d nu ar fi posibilă fără influența soarelui, iar în timpul sezo-
nului rece pielea primește doar câteva raze de soare. Sa-
bbia Med simulează o zi de vară, de la răsărit până la apus: 
lumina și căldura blândă, nisipul fin, muzica în surdină îi 
fac pe oaspeţi să uite de zilele mohorâte și reci. Haslauer 
Sabbia Med oferă luminozitatea similară unei zile reale și 
o stimulare ușoară a metabolismului.

Spavision aduce pentru piaţa românescă un produs 
remarcabil al casei austriece Haslauer & Kurland, 
potrivit oricărui Spa, care alege modul natural de 
îngrijire și refacere a organismului uman. Acesta 
răspunde provocărilor prin care trece orice Spa în 
dezvoltare sau operare când trebuie să aleagă faci-
lităţile, echipamentele și produsele potrivite, care să 
satisfacă exigenţele și așteptările clienţilor. 

Doar Leida Impex 
oferă în România:

HaSLaueR 
& KuRLanD
Facilități Spa create 
prin puterea naturii
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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

Brechelbath este alternativa atractivă a unei saune bio 
sau a saunei aromate, cu miros de brad și pădure. Căldura 
ușoară, plantele naturale, lemnul cald și acele de brad sunt 
o plăcere pentru oaspeţii de orice vârstă. Creșterea tem-
peraturii și aburii ce volatilizează plantele aromate intensi-
fică transpirația, acele de brad de pe pardoseală masează 
ușor tălpile picioarelor, mirosul de brad veritabil eliberează 
căile respiratorii. designul original se remarcă prin autenti-
citate: lambriuri din lemn, cuptor umplut cu conuri de brad 
și nuiele. Totuși, Brechelbath, ca de altfel toate facilităţile de 
la Haslauer, pot fi realizate și într-un design modern.

La drum într-o călătorie prin lumea simţurilor! Miș-
carea blândă a balansoarului, crema exfoliantă, caldă, 
transformă atingerea într-o ceremonie pură, o experienţă 
memorabilă, senzuală, de care oaspetele se poate bucura 
din plin, eventual împreună cu partenerul. Se poate alege 
muzica preferată folosind sistemul zarului, de la Haslauer. 
după alegerea aromei și așezarea pe balansoar, corpul 
este acoperit în răsfăţuri din natură și învăluit în căldură. 
aburii învăluie cabina, iar călătoria începe... Pentru trata-
mentul în cuplu, laturile mobile ale balansoarului pot fi ridi-
cate pentru a conferi mai multă intimitate. Pe lângă parfum 
și muzică, ambientul este întregit de sistemul modern de 
iluminat și cristalele Swarowski; la sfârșitul ceremoniei, sim-
ţurile se îmbată de lumină și stropii de apă. 

Brachelbath

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

Salve-in-Terra

Rasul

consiliere, proiectare 
și execuție de centre 
Spa pentru hoteluri, 
locații independente și 
restaurante wellness

Leida:
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Luna septembrie a acestui an a fost marcată de prin-
cipalul eveniment organizat de OPTBR (Organizația 
Patronală a Turismului Balnear din România), Bursa și 
Forumul de Turism Balnear, manifestare desfășurată la 
hotelul Internațional**** din Băile Felix, în perioada 24-
26 septembrie. Evenimentul a avut loc sub patronajul 
Autorității Naționale pentru Turism și s-a bucurat de 
prezența domnului George Brezoi – secretar de stat la 
Ministerul Economiei, Departamentul pentru IMM-uri, 
Mediul de Afaceri și Turism, care și-a declarat dispo-
nibilitatea de a susține sectorul turismului balnear. Au 
fost prezenți de asemenea primarul Lucian Popuș, care 

Bursa și Forumul 
de Turism Balnear 
2014, Băile Felix

Nicu Rădulescu, 
Președintele OPTBR:
„Ne aflăm la cea de a X-a ediție a unui eve-
niment de care suntem mândri, tot la Băile 
Felix, și vedem că mulți dintre cei prezenți 
au fost la toate edițiile de până acum, în-
cepând cu prima; ne onorează fidelitatea 
lor și ne bucură faptul că, în ciuda unor 
pesimiști, care acum 10 ani nu dădeau nici 
o șansă acestei manifestări, am reușit să 
dezvoltăm evenimentul ca pe unul de ni-

vel național, cu participări internaționale 
ale unor specialiști, care au prezentat teme 
deosebit de interesante, abordări moder-
ne ale unor preocupări comune. Aceste 
lucruri ne determină să ne gândim la o 
dezvoltare la nivel regional a evenimentu-
lui, ceea ce ar fi un lucru deosebit pentru 
dezvoltarea turismului românesc balnear și 
pentru specialiștii din acest domeniu.”

a informat asistența despre planurile de dezvoltare a 
stațiunii Băile Felix, doamna Lucia Morariu, Președinte 
ANAT, care a insistat asupra colaborării dintre cele 
două asociații, și alți invitați și specialiști.

Ediția de anul acesta reprezentat și un jubileu, fiind cea 
de-a zecea, demonstrând că manifestarea a trecut testul tim-
pului și al pieții, crescând an de an și înscriindu-se pe lista 
evenimentelor de nivel național cerute și vizitate de comuni-
tatea de afaceri, de specialiști din mediul universitar, cerceta-
re etc. Evenimentul este recunoscut și pe plan internațional, 
ca o manifestare europeană regională de prim rang. Au fost 

Eveniment
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înmânate plachete aniversare, sau pentru susținerea turismu-
lui balnear: domnului Andor Albel – director de marketing 
la Asociația Alfoldi din Ungaria, domnului Dr. Petre Baron 
(pentru o excelentă lucrare dedicată stațiunilor balneare) și 
domnului Prof. Dr. Nicolae Neacșu – Universitatea Creștină 
Dimitrie Cantemir, pentru modul în care pregătește noile 
generații de lucrători în turism.

În cadrul manifestării au participat cu standuri pro-
prii numeroși deținători de capacități de cazare și baze 
de tratament din stațiuni renumite (Buziaș, Călimănești-
Căciulata, Moneasa, Govora, Sovata, Vatra Dornei, Slănic 

Moldova, Tușnad, Amara, Băile Felix etc.), firme de turism 
sau cu activități legate de turism (Salina Tg. Ocna, Primăria 
Amara etc.).

S-au reunit, ca de fiecare dată, specialiști de renume din 
țară și din străinătate, temele înscrise în ordinea de zi refe-
rindu-se la probleme de interes pentru domeniul balnear. 
Iatâ câteva dintre ele: „Programele transfrontaliere – un in-
strument european pentru dezvoltarea stațiunilor balne-
are” (susținută de domnul Andor Albel), „Cercetarea aca-
demică în turism” (doamnna Donna Dvorak, de la Institutul 
de Management Hotelier Praga), „Piața Austriei – caracte-
ristici, provocări, oportunități pentru turismul românesc” 
(domnul Simion Giurcă,  director al Biroului de Turism Ro-
mânesc la Viena), „Terapii Ana Aslan în hotelurile balneare 
din România – perspectiva de marketing și comunicare” 
(doamna Andrada Crenguș, consultant în marketing și co-
municare), „Importanța cercetării în turismul balnear” (Dr. 
Gabriela Dogaru, Vicepreședinte al Asociației Române de 
Balneologie).

Din dezbaterile purtate pe marginea prezentărilor fă-
cute, au rezultat o serie de propuneri de colaborare și 
parteneriate ce urmează a fi puse în practică. Programul 
Bursei și Forumului de Turism Balnear a oferit și posibilita-
tea vizitării infrastructurii specifice din stațiune, ca și a noii 
investiții aflate în curs de finalizare: complexul Lotus, care 
va fi unul dintre cele mai mari de acest gen din Europa.
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Fântâna de apă pentru băi (1907)

Pucioasa, declarată stațiune de interes național din 
1999, este situată la 21 de km nord de Târgoviște, într-
o zonă depresionară din bazinul superior al Văii Ialomiţei, 
la 400 m altitudine, în cadrul unui relief specific dealurilor 
subcarpatice. Râul Ialomiţa, pădurile și zăcămintele mine-
rale din zonă creează o ionizare negativă a aerului, be-
nefică în ameliorarea afecțiunilor pulmonare. Atractivitatea 
zonei este dată și de verile răcoroase și iernile blânde, 
datorate faptului că se află într-o depresiune puțin adâncă. 

Ne vom opri în paginile următoare asupra celor 
două locații ale societății Turism S.A. Pucioasa, 
din stațiunea cu același nume, care, prin investițiile 
realizate, reușesc să păstreze tradiția domeniului 
balnear în această zonă cu resurse terapeutice 
importante. Vom vorbi, așadar, de hotelul Turist și 
vila Panseluța, ambele incluse la categoria 3 stele, 
despre beneficiile asupra sănătății aduse de baza 
proprie de tratament și, desigur, despre calitățile 
terapeutice ale factorilor naturali de cură.

Factorii naturali
Factorul terapeutic natural al stațiunii este în principal 

apa minerală sulfuroasă, sulfatată, calcică, sodică hipo-
tonă, cu o mineralizare totală de 3919,2 mg/l, care poate 
fi utilizată în cura externă, pentru tratamentul afecțiunilor 
reumatismale, al sechelelor osteo-articulare, post trau-
matice, al afecțiunilor neurologice periferice, reumatis-
mului abarticular sau bolilor dermatologice.

Istoricul stațiunii
Numele stațiunii provine de la existența în zonă a ză-

cămintelor de sulf și a izvoarelor de apă sulfuroasă, ale 
căror proprietăți curative au fost pomenite în documente 
încă din secolul al XVIII-lea (1760). Exploatarea rezerve-
lor de sulf s-a practicat însă din vremea romanilor, prin 
minerit subteran, galeriile fiind acoperite din păcate în 
timpul cutremurului din 1947. Primul pavilion public pen-
tru băi a fost ridicat în anul 1834, în imediata apropiere 
a izvoarelor, iar prima recunoaștere oficială a băilor de la 
Pucioasa a apărut în 1837, prin lucrarea „Apele metalice 
ale României Mari”, cea dintâi lucrare de balneologie din 
Țara Românească, publicată de medicul și terapeutul 
Ștefan Episcopescu.

Astfel s-a dat startul dezvoltării unei stațiuni balneare 
de importanță națională, ale cărei ape au fost recunos-
cute chiar pe plan european: în 1873, apele minerale 
din Pucioasa au fost prezentate la Expoziția de la Viena 
de către academicianul croato-austriac, rezident în Ro-
mânia pentru o perioadă, Alfred Bernarth Lendway. În 
jurul anului 1878, aici erau înregistrate circa 30 surse 
de apă minerală sulfuroasă, izvoare și puțuri. Din 1913 
localitatea a fost înscrisă pe lista stațiunilor balneare și 
s-a dezvoltat datorită construirii în 1928 a centrului bal-
near medical al doctorului Constantin Olănescu (clădire 

STAȚIuNEA PuCIOASA

Hotel Turist și 
Vila Panseluța
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afectată de asemenea la cutremurul din 1947). Aceas-
tă construcție în stil neoromânesc, cunoscută și acum 
ca „balnearul vechi”, a fost refăcută în 1953 și extinsă, 
rezultând ceea ce azi putem vedea drept Hotel Turist. 
Stațiunea a evoluat constant de-a lungul secolului tre-
cut, cu hoteluri și vile în stil neoromânesc sau modern, 
dar și prin lucrări de captare și distribuire a apelor mine-
rale în cadrul unui centru specializat. Pucioasa se bu-
cură și de prezența unor obiective turistice importante 
locale sau în proximitate (la Târgoviște), ceea ce face un 
sejur petrecut aici mult mai interesant.

Hotelul Turist, continuator așadar al tradiției balneare 
din Pucioasa, dispune azi de 59 de camere (115 locuri 
de cazare), un restaurant cu 280 de locuri și o bază de 

tratament proprie cu 220 de locuri. Camerele au băi cu 
cadă sau cabină de duș, cablu TV și telefon, mobilier 
modern și obiecte de inventar conform normelor, bene-
ficiind de toate facilitățile necesare obținerii confortului: 
încălzire și apă caldă cu centrală proprie, minifrigider, 
servicii prompte de curățenie a camerei și igienizare a 
băilor. Astfel, turiștii pot beneficia de pachete de cazare 
și tratament în care sunt incluse cele 3 mese zilnic, cu 
un meniu diversificat (pe bază de carne, legume, lacta-
te, fructe etc.), dar adaptat diverselor afecțiuni propuse 
pentru tratament (pentru regim sau diabet). 

Vis-a-vis de Hotelul Turist se află Vila Panseluța, care 
dispune de asemenea de toate elementele confortului 
modern, rezultat al unei renovări recente, păstrând arhi-

Hotel Turist Vila Panseluța
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tectura inițială. Este concepută pentru a găzdui grupuri 
de circa 12 persoane (are 4 camere cu câte 2 paturi 
la parter și 2 apartamente la etaj),  masa și tratamentul 
fiind oferite în incinta hotelului din apropiere. Faptul că 
cele două unități turistice sunt axate pe terapii balne-
are nu exclude entertainmentul și petrecerile – de pil-
dă chiar pentru sărbătorirea Anului Nou 2015 au fost 
concepute pachete speciale care includ cazare, mese 
festive și agrement.

Dotarea Bazei de Tratament
Realizarea  procedurilor de balneofizioterapie se face 

după o consultație amănunțită asigurată de medicul 
specialist, în urma căreia se întocmește un plan de tra-
tament care indică programul pacientului pe ore și ca-
binete. De asemenea, tratamentele se derulează sub 
atenta supraveghere a medicului și pesonalului asistent.
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Hotel Turist Pucioasa 
Tel.: 0245.760.874, 0245.762.300
E-mail: turism.pucioasa@yahoo.com
Facebook: HotelTurist.ro

AFEcțiuni TrATATE și PrEvEniTE:

Afecțiuni ale aparatului locomotor (afecțiuni reuma-
tismale, inflamatorii, degenerative, abarticulare, sechele 
postraumatice ale mâinilor și picioarelor etc.); în acest 
caz se urmăresc combaterea durerii și a inflamației, 
prevenirea deformațiilor și a anchilozelor, combaterea 
contracțiilor musculare, refacerea tonusului și a forței 
musculare, recuperarea mobilității articulare, conserva-
rea capacităților funcționale musculo-articulare existen-
te, combaterea osteoporozei sau prevenirea recidivelor.

Afecțiuni neurologice periferice: pareze ușoare, re-
cente, cu potențial evolutiv favorabil și sechele minore 
după polineuropatii, modificări secundare, tardive, de 
uzură, după poliomielită; de asemenea, este abordată 
recuperarea pentru paraliziile și parezele posttraumatice 
ale membrelor, polineuropatiile după faza acută, sindro-
mul „coadă de cal”, sechele după poliomielită cu afec-
tări secundare ale tendoanelor, în vederea unor operații 
corectoare etc.

Afecțiuni ale sistemului nervos central, apele mine-
rale sulfuroase fiind recomandate în scop terapeutic și 
recuperator în paraparezele sechelate tardive, pentru 
tratamentul complicațiilor osteoarticulare, circulatorii 
și trofice, la bolnavii cu mers protezat, pentru formele 
postinfecțioase mielitice după factori compresivi, după 
arahnoidite spinacronice sau posttraumatice.

Afecțiuni ginecologice: în scop profilactic pentru tul-
burări funcționale genitale pe fond hiporectiv, tulburări 
locale de recepție hormonală sau tulburări funcționale 
primitive sau secundare, tulburări secretorii cervicale, 
tulburări distrofice, locale, diminuarea capacității de 
apărare față de agenții inflamatori, insuficiențe enzi-
matico-metabolice, diverse eczeme, ulcerații, metrite, 
anexite etc.

Afecțiuni ale aparatului respirator – apele minerale 
sulfuroase folosite sub forma inhaloterapiei au o acțiune 
de umectare a traiectului bronșic, favorizând drenajul 
produșilor de secreție bronșică. Cura în scop profilac-
tic se adresează muncitorilor care lucreaza cu pulberi, 
scame, gaze toxice, umiditate sau aer uscat, variații de 
temperatură etc. și care sunt predispuși la boli inflama-
torii sau alergice bronhopulmonare, ori persoanelor cu 
diferite afecțiuni, care, în viitor, pot dezvolta disfuncțiuni 
ventilatorii. Cura în scop terapeutic se recomandă 
convalescenților după pneumopatii acute, bacteriene și 
virotice, traheo-bronșite cronice simple, nevroze respi-
ratorii etc.

Afecțiuni OrL: îndepărtarea mecanică a detritusurilor 
de pe suprafața mucoasei, revitalizarea cililor vibratili, 
creșterea troficității mucoasei, desensibilizarea nespe-
cifică, dezobstruarea nazofaringiană și tubo-timpani-
că; apele minerale sunt benefice și pentru o serie de 
afecțiuni ca: rinozinuzite, laringite și rinofaringitele croni-
ce, catarale, rinozinutele cronice alergice, otite cronice, 
catar tobo-timpanic, corize etc.

Capacitatea Bazei de Tratament este de 880 proce-
duri/zi, putându-se oferi condiții de tratament pentru 
220 de bolnavi. Aceasta este dotată cu aparatură me-
dicală corespunzătoare și este deservită de cadre me-
dicale de specialitate care pot asigura un număr de 26 
proceduri, dintre care merită să le menționăm pe cele 
mai importante:
I. Hidrobalneoterapie (băi calde cu apă minerală sul-
furoasă la cadă sau bazin) – include un sector de balne-
oterapie parțială, dotat cu 10 căzi (sulf + plante) pentru 
imersie parțială și cu kinetoterapie individuală, respectiv 
un sector de balneoterapie generală, cu 2 piscine cu 
apă sulfuroasă pentru imersie și kinetoterapie generală.
II. Hidrotermoelectroterapie – presupune instalații 
pentru dușuri subacvale, instalații pentru băi galvanice, 
împachetări cu parafină într-o sală cu 10 canapele. Elec-
troterapia se realizează în cabinete pentru tratament cu 
curenți de medie, joasă și înaltă frecvență, curenți diadi-
namici și exponențiali, cu laserterapie, stimulări electrice 
funcționale, ionogalvanizări, sonoterapie (ultrasunete), 
unde scurte, unde magnetice, raze infraroșii locale și 
generale, curenți Träbert interferențiari. Tratamentul este 
completat prin aerosoloterapie cu apă sulfuroasă și me-
dicamente solubile. 
III. Kinetoterapie și gimnastică recuperatorie – se 
realizează în sala de kinetoterapie și sala de masaj (ma-
saj regional și masaj segmentar) dotate cu instalații de 
recuperare motorie, pentru reabilitare neuromusculară 
și fitness.
IV. Salinoterapie – este reprezentată de camera halo-
terapeutică, o salină amenajată pentru 8 -10 persoane/
serie. Durata  procedurilor efectuate este cuprinsă între 
10 și 30 de minute, în funcție de prescripția medicului 
și afecțiune.
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Terapii

În mijlocul unei existențe tot mai grăbite și mai opresive, am 
descoperit, într-o zi, un remediu la îndemâna oricui: relaxa-
rea. Iar concretizarea organizată și eficientă a fost contactul 
cu un centru Spa. Am pătruns în lumea Spa & Wellness cu 
timiditate și oarecare neîncredere. Această lume m-a cucerit, 
mi-a câștigat atașamentul, m-a ajutat să renasc. Am găsit re-
mediul încordării, disconfortului, îmbătrânirii: terapie cu apă, 
masaj de drenaj limfatic, masaj cu pietre vulcanice, împache-
tări și aromaterapie. De la terapii clasice am trecut la un pro-
gram complex, holistic, de detoxifiere. Îngrijirea exterioară, 
îmbinată cu schimbarea modului de gândire, m-au dus spre 
putere fizică și mentală, sănătate și frumusețe. Treptat, am 
trecut de la experiment la selecția de metode și mijloace, la 
un program devenit mod de viață și profesie. Tratamentele 
Spa, într-o ambianță specifică, oferite de un salon sau centru 
Spa, iată soluția eficientă împotriva stresului, a alimentației 
nesănătoase, a poluării; iată o cale sigură spre starea de bine 
a omului modern.

Puncte cardinale
La un prim contact cu universul Spa, te simți puțin dezori-

entat. Sunt remedii și tehnici variate, sute de combinații și de 

Simțim în fiecare zi, sub o formă sau alta, povara 
existenței. Stresul, solicitarea, agitația generează 
oboseală, imunitate scăzută, îmbătrânire prema-
tură. Căutăm remedii, soluții... Cum reușește omul 
modern să fie activ profesional, să aibă succes și, 
în același timp, să își mențină sănătatea și condiția 
fizică, să fie frumos, în interior și exterior?
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produse. „Să nu ratez nimic, să văd rezultate imediate!”, iată 
gândul dominant. Specialistul Spa este cel care te va ghida 
în labirintul noilor experiențe. La care se adaugă voința per-
sonală de a urma tratamentele cu convingere și disciplină. 
Totul începe cu o minimă informare. Iată de ce, câteva re-
pere în privința terapiilor sunt binevenite, precum punctele 
cardinale ce marchează o hartă. 

Regenerarea pielii
Pentru întinerirea pielii, diminuarea ridurilor, redarea 

fermității mușchilor, un aspect tineresc al gâtului, decolteului 
și mâinilor există tehnici de masaj și tratamente îmbinate cu 
terapii holistice de relaxare, care pot fi aplicate atât publi-
cului feminin, cât și masculin. De altfel, există oferte și progra-
me cu efecte rapide, nu foarte complicate, cu buget mediu, 
oferite de cabinetele Spa. De exemplu, pentru primul pas 
spre sănătatea tenului ar fi un program startup, care include 
baie de abur și gomaj pe bază de enzime. Rezultate rapide și 
vizibile se obțin cu măști pe bază de produse marine, care 
includ alge, spirulină verde, oligoelemente, dar și cele pe 
bază de Aloe vera. Pentru persoanele cu ritm de viață alert, 
un tratament inovativ, de regenerare și energizare, este cel 

pe bază de ciocolată, care furnizează organismului feniletila-
mină și oligoelemente. Se elimină toxinele, iar celulita vizibilă 
este redusă cu circa 20%.

Masajul, în topul preferințelor
Masajul facial, cu efect anti-îmbătrânire, care înlătură rapid 

oboseala la nivelul feței, se realizează cu creme specifice, ule-
iuri esențiale, fiole multivitaminizate. Un exemplu este terapia 
facială shirodaru, pentru care se folosește pulberea de perle 
sau extractul de struguri. O terapie inedită este masajul cu 
scoici umplute cu alge marine și lavă vulcanică, urmat de 
un masaj cu uleiuri esențiale din sâmburi de struguri. Pe 
lângă efectul de înfrumusețare aproape instantaneu, apare și 
o acțiune de antioxidare și detoxifiere.
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Călăuză în tărâmuri de vis
Aromaterapia este cea care întregește clipele de relaxare 

și amplifică efectele tratamentelor aplicate. Cu infuzii de la-
vandă, lemongrass sau mandarin sălbatic, starea de bine 
și un plus de energie vin de la sine. Produsele gândite pen-
tru stimularea simțului olfactiv revigorează întregul organism. 
Astfel, uleiul esențial de Ylang Ylang, cu arome fermecătoa-
re, are și un efect antidepresiv. Atmosfera creată prin aro-
matizare cu ulei de citronella are efect de revigorare și sim-
plifică problemele digestive. Terapia cu sare de Hymalaya 
este recomandată în alergii și probleme respiratorii, iar aburii 
aromatici din mixurile de plante aromatizate te teleportează 
în poieni autohtone sau în grădini de serai, te desprind de 
traumatismele cotidiene.

Terapii pentru sezonul rece
Tratamentele de tip Wellness asigură eliminarea surplusu-

lui de grăsime și tonifierea organismului pe timp de iarnă. Te-
rapiile calde te ajută să ai o condiție fizică bună, înaintea unui 
eveniment solicitant. Pachetele oferite de saloanele speci-
alizate sunt concepute în mod personalizat, pentru fiecare 
solicitant. De aceea, o evaluare corporală (greutate, înălțime, 
procent de grăsime) este obligatorie. Tratamentul include, 
de obicei, aplicarea unui gel anticelulitic, împachetare cu 
alge, duș și masaj, însoțite de aromaterapie. În programul de 
iarnă pot fi incluse o baie cu cristale și alge, masaj cu balsam 
pe bază de unt de shea sau ceară de soia, o baie caldă la 
picioare și masajul tălpilor (sau manichiura și pedichiura Spa). 
Astfel de tratamente pot fi aplicate într-o pauză de birou, 
dar pot deveni și un deliciu de week-end.

Dacă îți dorești, de mult timp, un tratament complex, cu 
rezultate spectaculoase, YonKa, cu gama largă de produse 
Spa și cosmetice, asociate cu tehnici specifice și selective 
de masaj facial și corporal, este soluția potrivită. Produse-
le cosmetice și fitoaromatice YonKa au apărut în Franța, 
în urmă cu 50 de ani, în laboratoarele Multaler. Astăzi, 
ele sunt cunoscute, prin reprezentanțele locale, în toate 
colțurile lumii. 

Bazate pe extracte din fructe și plante variate, fără 
conservanți și parabeni, produsele au efecte demons-
trate științific și sunt folosite pentru tratamente faciale și 
corporale. În ultimii ani, s-au dezvoltat seturi de cosmetice 
aromatizante și produse de îngrijire destinate unui anumit 
program Wellness – de exemplu, setul de produse și pro-
gramul de masaj specific care au ca scop menținerea unui 
nivel puternic și durabil de hidratare a țesuturilor. Cremele 
și măștile de hidratare din acest calup conțin ca ingredi-
ente active Aloe vera, semințe de struguri, ulei de alune, 
unt de shea, uleiuri esențiale de trandafir, iasomie, mușețel. 
Acidul hialuronic, vitaminele A, B, C și E asigură hidratarea 
și anti-îmbătrânirea epidermei. 

YonKa presupune asocierea produselor cosmetice și 
aromatizante cu protocoale de tratament și tehnici de apli-
care (masaj facial, de drenaj limfatic etc.), pe care specialiștii 
YonKa le aplică personalizat. Este de subliniat că, pentru 
maximă eficiență, tratamentele profesionale YonKa se vor 
aplica doar de personal specializat. Este nevoie de sfatul și 
asistența unui estetician YonKa, căci tehnicile de aplicare și 
dozajele potențează efectele produselor, fie ele de îngriji-
re a pielii, părului, de masaj sau aromaterapie.

Tânjesc după YonKA

Terapii
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Foarte actual este tratamentul de slăbire cu alge și argi-
lă marină Phyto-Marine. Cu durata de 75 de minute, are 
ca etape esențiale o compresă aromatică pentru picioare, 
masaj prin tehnica YonKa de subțiere localizată, o împache-
tare cu alge și argilă marină, duș tonifiant și aplicarea unei 
combinații de trei produse YonKa cu efect de hidratare și 
netezire. Se realizează reglarea circulației sanguine, detoxifie-
rea și oxigenarea țesuturilor, cât și subțierea siluetei. 

Pentru oamenii grăbiți și foarte ocupați, YonKa propune 
tratamentul numit Masage Velours, cu efect de relaxare, 
energizare, revitalizare. Tratamentul are trei etape, care cu-
prind masaj aromatizat pentru picioare, masaj relaxant cu 
produse YonKa și trezire cu prospețime aromatică. Se fo-
losesc aromatizante pe bază de portocal amar, levănțică și 
verbină. Prin mișcări specifice de masaj se înlătură stresul, 
oboseala, emoțiile. Poate fi aplicat ca un întăritor pentru or-
ganism, în orice pauză din programul zilnic.

Tratamentele YonKa fitoaromatice pentru față și corp sunt 
foarte direcționate, complexe și cu rezultate vizibile chiar de 
la prima ședință. Fiecare ansamblu de proceduri și produse 
folosite poartă un nume generic. Astfel, Alpha-Vital este 
un tratament de regenerare, cu efect de iluminare a tenului. 
De o mare tehnicitate, el permite, încă de la prima ședință, 
obținerea unui ten neted, proaspăt, luminos. După patru 
ședințe se constată estomparea ridurilor și dispariția riduri-
lor fine. Fiecare ședință, cu durata de 75 de minute, include 
compresă aromatică, pulverizare cu cinci uleiuri esențiale, 
gomaj vegetal, exfoliere cu acizi din fructe, masaj relaxant al 
feței, gâtului, decolteului, mască modelatoare, tratare cu aro-
matizante de împrospătare.

Un tratament aromatic de relaxare, Plaisir d’Arôme, du-
rează 50 de minute și cuprinde ca etape o compresă aro-
matică, masaj relaxant sub aburi, gomaj vegetal, pulverizare 
călduță cu cinci uleiuri esențiale, masaj relaxant, mască aro-
matică pentru față, gât, decolteu. Se folosesc arome de roz-
marin, levănțică, citrice și cimbru. Masajul cu mișcări specifice 
duce la destinderea trăsăturilor, iar efectele de hidratare, 
oxigenare și detoxifiere sunt vizibile imediat. 

Tratamentul de curățare profundă a tenului (Le Grand 
Classique), cu durata de 75 de minute, este deosebit de 
complex, menit să obțină un ten curat, luminos, echilibrat. Re-
comandat pentru orice vârstă, constă în cinci faze succesive 
de masaj blând, însoțite de comprese aromatice, pulverizări 
cu cinci uleiuri esențiale, gomaj vegetal (fără granule abrazi-
ve), mască cu argile purificatoare. Masajul se aplică și pe gât, 
decolteu, în zona ochilor.

Pentru tenul aspru, deshidratat, cu riduri fine, se aplică un 
tratament de hidratare intensă (YonKa Hydralessence), 
care durează 60 de minute. Sunt aplicate extracte de alge și 
fructe, două tipuri de măști hidratante, cu masaj sub brumă 
aromatică. În timpul tratamentului, pe mâini se aplică un go-
maj cu extracte citrice. 

Un tratament tensor, cu efect de fermitate (YonKa Opti-
mizer), care durează 75 de minute are ca scop reconstrucția 
pielii, estomparea ridurilor, efect de lifting facial. Compresa 
aromatică este urmată de un gomaj vegetal cu perii, trata-
ment cu cinci uleiuri esențiale, stimulare aromatică, aplicarea 
unei măști cu efect de lifting. În timpul tratamentului se reali-
zează un masaj relaxant al feței, gâtului și decolteului.
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Tendințe

Spa
Wellness
Balnear: 
vârf de lance 
în turismul 
actual 

Marile firme de management și 
consultanță, care consiliază compa-
niile reprezentative din turism și os-
pitalitate la nivel mondial, sunt într-o 
permanentă căutare a tendințelor, a 
nișelor ce pot deveni avantaje com-
petitive. Suntem încântați să vă spu-
nem că în acești ani asistăm la o dez-
voltare spectaculoasă a domeniului 
Spa – Wellness - Balnear, probabil cel 
mai important trend alături de digi-
talizare și tehnologiile wireless. Iată 
de ce vom începe un serial dedicat 
acelor nișe care atrag cei mai mulți 
consumatori – aceasta la nivel global, 
fiind conștienți că ele se vor dezvolta 
în timp și în România, așa cum se în-
tâmplă deja pe anumite segmente.

Statistici
Conform statisticilor, pe plan mondi-
al industria Spa este într-o creștere 
continuă, de la circa 60 de miliarde 
de dolari în 2007 la 94 de miliarde 
de dolari în 2013, înregistrând o 
creștere anuală de aproape 8 %. 
Vorbim strict de Spa, într-un con-
text mai amplu, cu circa 500 de 
miliarde în domeniul turismului de 
wellness și 50 de miliarde în dome-
niul apelor termale și minerale. Cel 
mai important segment Spa este 
cel al facilităților propriu-zise, restul 
de o cincime fiind reprezentată de 
capitalul investit și de o serie de 
piețe aferente: de media, asociații, 
evenimente, consultanță, educație 
etc.. Acestea 5 din urmă sunt con-
siderate ca foarte importante pentru 

domeniu, drept pentru care aici se 
cheltuiesc aproape 1 miliard de do-
lari anual. În prezent, există în lume 
peste 100.000 de locații specializa-
te în Spa, în care lucrează aproa-
pe 2 milioane de angajați. Cea mai 
mare piață (ca volum) este cea eu-
ropeană, cu peste 32.000 de Spa-
uri. Cel mai mare număr de locații 
este totuși în zona asiatică, unde 
costurile și prețurile sunt mai mici 
(aproape 33.000 de unități). Cele 
peste 26.000 de locații ale Ame-
ricii de Nord sunt în proporție de 
aproape 90% în Statele Unite. Zone 
foarte dinamice (pornind totuși de la 
niveluri diferite) sunt cele din Orien-
tul Apropiat și Africa (subsahariană 
și nordică). 
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Este vorba despre ceea ce a devenit deja un termen 
cunoscut în zonele educate ale societății occidentale, 
„mindfulness“, care reflectă abilitatea de a conștientiza, 
de a înțelege, de a deschide larg ochii (proprii sau ai 
minții, observându-ți gândurile și sentimentele). Rădăci-
nile moderne ale acestui deziderat, de proveniență ex-
trem orientală, nu sunt noi în culturile occidentale, iar ul-
timele tehnologii, care fac parte din viața de zi cu zi, pot 
fi integrate fără probleme. Nu contează dacă se ajunge 
la o stare de plenitudine printr-o aplicație smartphone 
sau într-o sală de yoga, ori acasă, în cadrul unui exercițiu 
personal. „O minte sănătoasă este adevărata cheie a 
fericirii“, a spus însuși Dalai Lama în cadrul unui summit 
internațional al Wellness-ului de la New Delhi, desfășurat 
anul trecut. „Consumăm atât de multă energie pentru 
sănătatea fizică și igienă, dar avem nevoie să con-
sumăm și mai multă pentru igiena mentală și cea a 
emoției“ – a mai adăugat acesta.

Se poate spune că este una dintre cele mai ample 
mișcări pe care le-a înregistrat industria wellness-ului, de 
când există aceasta: oamenii simt nevoia și dorința de a-și 
„reseta“ creierul, de a apela la un „masaj“ al acestuia, pen-
tru a deveni mai puțin anxios, mai fericit, mai concentrat și 
chiar mai creativ. Tehnicile mindfulness oferă instrumente-
le necesare pentru a ne concentra pe ceea ce este impor-
tant în viața noastră, la locul de muncă și acasă.

Trendul pornește din mișcările hippie sau New Age și a 
avut un parcurs de succes în Silicon Valley și lumea digita-
lă, în cadrul marilor companii care au încurajat concentra-
rea asupra prezentului, asupra lucrului bine făcut, practica 
meditației și a unor elemente din budismul Zen. S-a de-
monstrat că orele de yoga reduc nivelul de stres și costuri-
le de asistență medicală, iar practicile de mindfulness au ca 

rezultat un somn îmbunătățit, stabilitate emoțională, funcții 
cognitive și o eficiență superioare. Beneficiile fizice și men-
tale ale acestor activități au fost împrumutate în zonele 
Spa și wellness, cu susținerea angajatorilor care au inclus 
aceste servicii pentru creșterea performanței angajaților. 

Ca tendință generală, se conturează 
tot mai mult dorința de a trăi în timp 
real, conștient, atent la detaliile rele-
vante ale prezentului, evitând dezordi-
nea mentală alimentată de o realitate 
înconjurătoare care devine agresivă 
prin multitudinea de stimuli. 

FocuS pe mental 
și emoțional
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Tendințe

Hotelul în sine, ca locație preferată pentru dezvol-
tarea unor proiecte Spa, nu mai este ce a fost odată. 
Timp de un secol și mai bine, el a fost asimilat cu petrece-
rile, mondenitatea, chiar excesele de tot felul (consum de 
alimente și băuturi, spectacole etc.). Trecând peste rolul 

lui funcțional, de găzduire și tranzit, în prezent hotelul are 
o altă percepție, mai apropiată de wellness, răspunzând 
la o serie de nevoi ale omului modern. Au apărut tot mai 
multe locații care promovează viața sănătoasă, trecând 
prin procese ample de rebranding, respectiv au fost ex-
perimentate o mulțime de elemente noi, care să persona-
lizeze acel hotel în piață. Unul dintre cele mai importante 
aspecte este ospitalitatea „vernaculară“, un termen fo-
losit tot mai des (mai ales în arhitectură), care mizează pe 
materiile prime și tradițiile locale, lucru apreciat de majori-
tatea turiștilor care călătoresc tocmai în acest scop. 

Astfel a apărut conceptul de „Healthy Hotels“, care 
intră în categoria turismului de wellness ce reprezintă o 
industrie de circa 2.000 de miliarde de dolari la nivel 
global, fiind în plină dezvoltare. Turismul de wellness re-
prezintă deja 14% din cheltuielile turistice mondiale, fiind 
prevăzută o creștere anuală de circa 9 procente în urmă-
torii 3 ani. De regulă, și sumele cheltuite de consumatori 
în acest tip de turism sunt în medie cu 130% mai mari 
ca în turismul clasic, fiind destinat în cea mai mare parte 
membrilor comunității oamenilor de afaceri și angajaților 
cu responsabilități și calificare superioare. Mizele sunt în 
general tratamentele anti-aging și întreținerea sănătății, în 
țări unde asigurările medicale devin tot mai scumpe, iar 
concediile se mențin la un nivel redus de zile (unele servi-
cii sunt consumate în timpul călătoriilor de afaceri). 

Lanțurile de hoteluri au luat deja decizii importante 
în privința rebrandingului, oferind pachete care includ 
alimentație sănătoasă, programe de fittness cu echipa-
mente modernizate și echipament gratuit, cursuri de 
yoga, tratamente Spa incluse, drumeții locale. Trendul a 
căpătat o asemenea amploare, încât marile aeroporturi 
(Singapore, San Francisco, Hong Kong) au deja zone unde 
călătorii se pot relaxa, pot face o baie în piscină sau chiar 
pot juca golf.

Trecând peste rolul lui funcțional, de 
găzduire și tranzit, în prezent hotelul 
are o altă percepție, mai apropiată de 
wellness, răspunzând la o serie de ne-
voi ale omului modern. 

Un alT Tip 
de hotel



Se pare că nu a existat niciodată o asemenea efuzi-
une pe această nișă, cu atât de multe persoane care 
caută această experiență, la prețuri accesibile, cu rol 
medical și social. În foarte multe locuri din lume au fost 
deschise obiective balneare noi, cu ajutorul investițiilor 
guvernamentale și private, care au evoluții demne de luat 
în considerare. În paralel, sunt efectuate studii științifice 
care demonstrează permanent efectele acestor ape asu-
pra sănătății oamenilor (unele sondaje duc către 100% 
procent de ameliorare a durerilor sau afecțiunilor).  

În zona occidentală, se vorbește chiar de o evoluție cul-
turală, pe baza creșterii semnificative a numărului de utili-
zatori ai apelor termale și minerale, ei căutând experiențe 
sociale noi, peisaje spectaculoase, relaxarea împreună 
cu prietenii sau familia. Fiind accesate de o gamă lar-
gă de turiști, au devenit o afacere profitabilă și există o 
concurență destul de mare, ape termale existând practic 
pe toate continentele și în toate regiunile lumii. Unele sta-
tistici susțin că sumele cheltuite în acest tip de turism se 
apropie de cele din domeniul Spa.

Există mai multe utilizări ale apelor termale și minerale: 
pentru băut, înot, terapie, în scop medical, spiritual, religi-
os etc.. Axate pe menținerea sănătății, practicile balneare 
au un puternic specific cultural local, care totuși tinde să se 
estompeze. Astfel, în Asia se pune accent pe relaxarea și 
legătura cu mediul natural, în Europa se mizează pe trata-
mente medicale și de sănătate, iar în India și alte culturi in-
digene pe conexiuni spirituale și religioase. Noutatea cea 
mare constă însă în faptul că balnearul ocupă un rol tot 
mai important în Spa-ul de lux.

Pentru a oferi experiențe mai complexe, se merge pe 
ideea alăturării turismului balnear și a celui istoric, așa cum 
se poate vedea în Italia, Anglia, Franța, Bulgaria, Ungaria, 
Republica Cehă, Germania, Elveția și Austria, ceea ce a di-
namizat creșterea turismului în orașele istorice cu facilități 

balneare (creșterea este aproape dublă față de turismul is-
toric). De asemenea se promovează turismul balnear com-
binat cu cel de eveniment (corporate sau privat). Obiecti-
ve turistice importante au mai fost dezvoltate în ultimii ani 
în SUA, Japonia, China, Malaezia, Turcia, Noua Zeelandă, 
Iordania și chiar Africa (Kenya). Au fost centralizate din lu-
mea întreagă aproape 27.000 de locații care folosesc ape 
minerale și termale, majoritatea (circa 20.000) fără servicii 
Spa, ceea ce poate fi un dezavantaj, piața de balnear – Spa 
având încasări duble față de celelalte, deși concentrează o 
cincime din numărul locațiilor. Cele mai multe sunt în Asia-
Pacific (peste 20.000) și Europa (peste 5.000). Cele mai 
importante piețe din perspectiva consumului sunt China 
(cu încasări de circa 14 miliarde de dolari), Japonia (11 mi-
liarde), Germania (7,5 miliarde), Rusia (3,5 miliarde) și Italia 
(1,7 miliarde). În anumite clasamente, România se află pe 
locul 20, cu încasări ce însumează aproape 300 milioane 
de dolari, mai puțin decât țări precum Ungaria, Portugalia, 
Slovenia sau Slovacia, deși dispune de resurse importante.

(Va urma)

izvoarele termale sunt cele mai vechi 
„Spa“-uri din lume și au devenit una 
dintre pricipalele tendințe ale acestei 
perioade. 

apele termale 
și minerale
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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




