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Avem o piață
pentru Spa.
Reală.
În al treilea an de existență, trecem într-o
nouă etapă a dezvoltării acestui proiect:
revista se distribuie și prin intermediul unei
importante rețele de distribuție a presei, Inmedio, astfel încât să poată
fi procurată și din mall-uri, gări, supermarket-uri, aeroporturi, pasaje etc.
Este un pas pe care nu îl facem întâmplător, căci semnalele din piață
sunt încurajatoare, arătând că lucrurile evoluează în direcții noi, oarecum previzibile, conectate la trendurile marilor țări consumatoare de
Spa. Apar tot mai multe resort-uri, sate de vacanță sau complexe
balneare de dimensiuni medii și mari, în care Spa-ul este un segment
tratat cu cea mai mare atenție. Produsele utilizate sunt tot mai des din
gama cu adevărat profesională, operatorii convingându-se în sfârșit
că orice compromis înseamnă o întârziere a obținerii rezultatului dorit. Se vorbește cu insistență despre rafinament, nișe, concepte,
brand‑uri Spa întâlnite în marile resort-uri ale lumii, ceea ce înseamnă
că s-a ajuns la o masă critică de consumatori care știu ce vor. Factorii de
decizie de la nivel guvernamental încep să vorbească „aceeași limbă“ cu
profesioniștii, aducând în discuție nu doar tradiția (pe care o avem, desigur, dar s-a demonstrat că nu este suficient), ci și noile sintagme ce caracterizează imensa piață mondială de turism Spa – Wellness – balnear.
Am considerat prin urmare că informațiile din această publicație trebuie să ajungă la cât mai mulți cititori, contribuind astfel la fixarea unor
repere, acelea pe care le-am identificat cu ajutoul colaboratorilor
noștri profesioniști. Este momentul să ne clarificăm lista cu priorități,
să ne definim standardele proprii de calitate, „actorii“ și rolurile lor,
așa cum o arată de altfel și reprezentanții asociațiilor profesionale cu
care suntem parteneri. Piața românească având și un specific local, profesionistul, beneficiarul și clientul final al unui produs Spa s-au format
împreună, iar rolul nostru este în continuare de a-i asculta și informa
pe toți cu aceeași grijă pentru calitatea informației oferite. Mai este important ca noi să facem această conexiune dintre arhitecți, executanți
și beneficiari, pe de o parte, și acele branduri ce garantează o lucrare
de calitate. Punem accent de asemenea pe consultanță, fără de care
nicio investiție nu își poate atinge scopul sută la sută. Insistăm asupra
aspectelor Eco, utilizării surselor regenerabile de energie, acelor elemente care păstrează și îmbunătățesc sănătatea consumatorilor de Spa,
pentru că... acesta este, în definitiv, ținta finală. Locațiile de succes, inaugurările de noi centre Spa, eforturile permanente ale operatorilor de
a-și optimiza serviciile ne confirmă că avem o piață reală, care a trecut
de faza curiozităților inocente sau snobismelor. Niciun hotel de succes
nu-și permite acum să nu țină cont de acest trend actual, care a devenit
o industrie în sine. Nu este omis nici domeniul balnear, pe care am
mizat încă de la lansarea revistei, bazându-ne pe o realitate: bogăția
de resurse naturale, un patrimoniu existent și o tradiție de cel puțin
un secol, dacă ne referim doar la balnearul modern. Cine, ce și cum a
făcut, vă lăsăm să descoperiți în continuare, într-o selecție despre care
ne face plăcere să credem că este semnificativă.
Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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Terapii

Iaki
Spa
& alchimia Wellness-ului
Beneficiile mării și terapiile Spa menite
să vă redea starea de bine reprezintă
tentațiile irezistibile pe care Iaki Spa
Mamaia vi le propune în această vară.
Veți experimenta răsfățul sublim
într-o călătorie pe tărâmul armoniei,
al echilibrului și al plenitudinii.
Noile tratamente Yon-Ka de îngrijire
pentru față, izvorâte din pasiunea pentru plante,
vă vor purta într-o lume a aromelor și senzațiilor
ce își extrag seva din natură și din savoire-faire-ul
unui laborator de vârf. Vă veți bucura de
experiențe unice revitalizante și anti-aging,
cu efecte binefăcătoare imediate și de durată.

Tratamentele Yon-Ka
la IAKI Spa
Acestea includ 8 tratamente faciale Essentials, care acoperă gamele Reference, Age Defense, Age Correction, Bien
Etre și Soins Decouverte, precum și 2 tratamente
concepute special pentru bărbați: Men Express și
Men Intensive. În continuare:
4
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Le Grand Classique
Curățare profundă, refacere și relaxare
(90 de minute)
Este un tratament de referință, compus din cinci pași
specifici tratamentelor Yon-Ka, pentru a obține o curățare
blândă, în profunzime, și se adresează tuturor oaspeților,
indiferent de tipul pielii, putând fi aplicat în ședințe regulate.

Hydralessence Face / Hydrasun
Vital Defense
Prevenirea îmbătrânirii, antioxidant și anti-poluare
(60 de minute)
Iată un tratament care previne apariția semnelor îmbătrânirii, cuprinzând două curățări cu argilă, două exfolieri
și două pulverizări. Este adresat cu precădere tenurilor
tinere (25 - 35 ani), pentru a preveni transformările cauzate de factorii de mediu și în același timp este raspunsul
pentru un ten fără vitalitate și strălucire.

Optimizer
Tratament pentru lifting facial și fermitate
(60 / 90 de minute)
Este un tratament anti-îmbătrânire în cadrul unei ședinte
Yon-Ka Optimizer, pentru care se folosesc tehnici de
stimulare și anti-rid. Unul dintre ingredientele cheie este
Masque Lift ce conține uleiuri esențiale de geranium, lavandă și rozmarin, într-o formulă exclusiv profesională. Se
adresează tuturor tipurilor de ten care nu au elasticitate,
sau după o pierdere considerabilă în greutate.

Hidratare de lungă durată
(60 de minute)
Beneficiați de un tratament facial foarte performant ce
catifelează și netezește tenul; include aplicarea a două
măști cu formule exclusiv profesionale pentru mai multă
hidratare, cuprinzând și un pas de hidratare rapidă a mâinilor. Se adresează tuturor celor care au un ten deshidratat și este recomandat înainte și după expunerea la soare
sau înaintea aplicării acasă a unui auto-bronzant (un tratament foarte folositor inclusiv la schimbarea anotimpurilor).

Eclat Cocoon
Hidratare intensă și relaxare cu pietre fierbinți
(60 de minute)
Pentru a obține un un ten luminos, relaxat și hidratat,
Eclat Cocoon cuprinde două masaje – manual și cu pietre fierbinți. Aromele fructate oferă o stare generală de
bine, în timp ce măștile vor lăsa tenul mătăsos. Este un
tratament care se adresează persoanelor care vor un tratament facial foarte relaxant, celor cu un ten deshidratat
și celor care apreciază eficiența unui tratament original.
spa
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Escale Beaute
Pauza de frumusețe
(30 de minute)
Aveți la dispoziție un tratament scurt dar complet, potrivit pentru un prim contact cu lumea Yon-Ka, dar se
poate adresa de asemenea femeilor care se grăbesc
sau celor care preferă un tratament redus ca durată.

Plaisir d’Aromes
Tratament aromatic pentru un ten luminos și relaxat
(60 de minute)
Este prin excelență un tratament foarte relaxant, puternic oxigenat, cu arome de rozmarin și fructe, răspunsul
pentru persoanele stresate sau care au nevoie de un
tratament facial capabil să redea strălucirea tenului.

Intermezzo
Întâlnire cu frumusețea oferită de plante
(15 minute)
Iată un tratament ce reprezintă o introducere în lumea
îngrijirii Yon-Ka. Poate fi potrivit celor care vor sa încerce experiența Yon-Ka, un tratament de curățare înaintea
aplicării machiajului sau un răsfăț în plus în timpul unui
tratament corporal.

Tratamente pentru bărbați

Men Express
Reducerea luminozității
(30 de minute)
În acest tratament accesibil și de scurtă durată, oaspeții
se bucură de un ten luminos și relaxat, fiind recomandat
și domnilor ezitanți în privința tratamentelor faciale.

Skin Fitness
Curățare în profunzime a porilor și relaxare
sau hidratare
(60 minute)
Iată un tratament ce reprezintă o introducere în lumea
îngrijirii Yon-Ka. Poate fi potrivit celor care vor sa încerce experiența Yon-Ka, un tratament de curățare înaintea
aplicării machiajului sau un răsfăț în plus în timpul unui
tratament corporal.

Iaki Spa
Tel.: 0241 / 931 192
E-mail: spa@iaki.ro
Web: www.iaki.ro
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Mochetă și Flotex pentru hoteluri

de la Forbo Flooring Systems

Dale de mochetă
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.

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

Flotex – o pardoseală textilă unică
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.
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Târgu Ocna

Complexul Turistic

Creangă

Situat în stațiunea balneo-climaterică Târgu Ocna,
la doi pași de binecunoscuta salină de aici, Complexul Turistic Creangă oferă oaspeților săi un prilej
deosebit de relaxare, asigurând cazare în spații
ample, generoase, mâncăruri pregătite tradițional și
servite cu grijă de un personal calificat, dispunând
în același timp de numeroase modalități de petrecere a timpului liber, precum și de un spectaculos
complex Spa, realizat la standarde superioare.
Principala atracție turistică din zonă este Salina Târgu
Ocna. Cel mai curat și sănătos aer terestru este aerul
salinelor, datorită proprietăților aseptice și bactericide;
prin inhalarea aerosolilor sărați se îmbunătățește activitatea căilor respiratorii, începând cu cavitatea nazală
și terminând cu ultima alveolă pulmonară. Numeroși
oaspeți trec pragul Complexului Turistic Creangă
pentru a fi cât mai aproape de salină, iar în timpul liber
pentru a se bucura de clipe de relaxare în cadrul centrului de agrement.

8
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Complexul Creangă folosește proprietățile acestui
„diamant brut” – sarea – și pune la dispoziția oaspeților
două piscine cu apă sărată: una în aer liber și una interioară. Aceste băi sunt un remediu excelent pentru persoanele care suferă de oboseală sau stres, iar
specialiștii afirmă că tratamentul dă roade și în cazul reumaticilor, respectiv în cel al vârstnicilor și pacienților cu
probleme musculare ori osoase.
Complexul turistic este alcătuit din 9 pensiuni de 3 și 4
stele, respectiv un ansamblu de căsuţe confortabile.

Astfel, se pot pune la dispoziţie 150 de locuri de
cazare, dar şi alte facilităţi, precum organizarea de
evenimente, având la dispoziție sala de conferințe
„Costache Negri“ de 100 locuri, sau practicarea a diferite activităţi de agrement: tenis de câmp şi minifotbal, locuri de joacă pentru copii, călărie pe ponei şi
cai, piscine exterioare și interioare cu apă dulce și apă
sărată etc.
Recent inagurate, pentru a oferi clienților modalități cât
mai diverse de a petrece timpul liber, au fost deschise în decembrie 2014 alte 2 unități: Bowling Bar – un
Pub destinat relaxării, cu numeroase jocuri (bowling, biliard, tenis de masă, airhockey, fotbal de masă, darts)
și Creangă Spa, o oază de liniște ce oferă o minunată
panoramă asupra Văii Trotușului.
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Situat la altitudine, Spa-ul oferă locul unic de relaxare
și „reîncărcare a bateriilor“, în contextul vieții moderne
stresante. Vă puteți răsfăța înotând în piscina interioară cu apă dulce, relaxându-vă în cele două jacuzzi,
prevenind sau tratându-vă diverse afecțiuni în bazinul
cu apă sărată. Puteți încerca cele 3 tipuri de saune (hammam, saună finlandeză și saună cu infraroșu),
special concepute pentru a îmbina sănătatea cu
frumusețea, sau puteți admira priveliștea Văii Trotușului
în camera de relaxare. Sala de fitness și recuperare
medicală este de asemenea pregătită pentru a vă oferi
o porție de sănătate, fiind dotată cu aparatură de ultimă
generație.

Beauty și remodelare – terapii:

Sănătate – proceduri:

• Presoterapie - drenaj limfatic;
• Remodelare corporală și facială cu aparatul
Mantis, unic în România, care poate reduce cu până
la 9 cm din talie și coapse în 14 ședințe;
• Dușuri Vichy - un răsfăț complet din punctul de
vedere al îngrijirii pielii;
• Băi de relaxare cu 60 de jeturi de apă și diverse
arome;
• Tratamente cosmetice pentru diverse afecțiuni
ale mai multor tipuri de ten, cu ajutorul produselor
Babor – brand internațional de cosmetice iubit în
întreaga lume și folosit în Spa-uri renumite precum
Hilton, Marriott sau Ritz Carlton;
• Masaje de relaxare / anticelulitice.

• Elongații cervicale și lombare • Aerosoli
• Împachetări cu parafină • Masaje terapeutice
• Băi individuale cu apă sărată • Băi cu 60 de jeturi
• Duș subacval • Ultrasunete, electroterapie, vacuum,
electrostimulare, laser • Gimnastică medicală,
Gimnastică medicală în apă • Presopunctură

10
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Complexul Turistic Creangă este amplasat la intrarea
în Tg. Ocna dinspre Bacău, la aproximativ 0,5 km de la
drumul naţional Bacău – Oneşti – Slănic Moldova.
Str. Galean nr. 33, Tg. Ocna, Jud. Bacău
Tel.: 0234.341.795; 0744.605.870
E-mail: casacreanga@yahoo.com
Web: casacreanga.ro
Facebook: Complex-turistic-Casa-Creanga

Piscine

ISWIM: Build your dreams
De-a lungul anilor, această
echipă de specialiști a realizat
proiecte deosebite prin design,
fiabilitate, funcționalitate și calitatea finisajelor, așa cum puteți
vedea în imaginile alăturate.
La concursul de piscine organizat anul trecut de asociația profesională de profil, am obținut 5
premii, demonstrând priceperea

noastră de a ne asculta clientul și
a veni cu cele mai potrivite soluții
tehnice, de a adapta un proiect la
ambianță și mediu, dar și de a face
față exigențelor estetice ale unor
profesioniști. Materialele, echipamentele și finisajele sunt oferite de
furnizori recunoscuți, care respectă
investiția în calitate. Împreună cu ei,
vă construim piscina visată!

Servicii
complete

pentru piscine
publice sau
private, centre
Spa sau Wellnes:

• Proiectare;
• Consultanță;
• Construcție;
• Mentenanță;
• Tratamente și produse
pentru întreținere.

ISWIM
Strada Vasile Toneanu nr. 14
031441, Sector 3 – București
Tel.: 0744 303 401; 0756 047 886
Tel./Fax: 0374 094 526
E-mail: office@iswim.ro
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Construcția și
întreținerea –

doar pentru profesioniști
Domnule Massimiliano
Lunari, care sunt cele
mai importante piețe
din perspectiva piscinelor
și Spa-urilor?

La mijlocul lunii aprilie, am avut
plăcerea de a sta de vorbă cu
unul dintre reprezentanții celui
mai mare distribuitor modial de
produse pentru piscine și Spa:
domnul Massimiliano Lunari,
Director de Vânzări la SCP
Italy, agenție din cadrul SCP
Europe. Interviul pe care vi-l
prezentăm în continuare a avut
loc, prin amabilitatea domnului
Bogdan Gheorghe, la sediul
3G Sport, partenerul principal
al SCP în România.

Fără îndoială, pe primul loc se
situează SUA, cu o cotă de circa
60%; în America de Nord contează de asemenea zona din sudul
Canadei. A doua piață mare este
cea europeană, cu o cotă de 30%,
dintre care țările cu cele mai importante cereri sunt Franța și Spania. Se fac investiții pe acest domeniu și în Anglia, dar mai mult pe
segmentul public și Spa. Pentru
moment, piața României este gestionată în cadrul grupului de către
divizia italiană – care, cu ajutorul
partenerului principal 3G SPORT,

are informații mai clare despre
clienții locali.

De ce preferă specialiștii
să cumpere prin SCP?

Mizăm pe produsele inovative,
foarte variate, selecționate de la
cele mai bune branduri, care pot fi
oferite distribuitorului local, executantului și clientului final la prețuri
uneori mai bune decât cele oferite
direct de producător. Dar cred că
ceea ce ne identifică este și activitatea noastră legată de „after-sales“
și apropierea de client. Avem criterii clare pentru selectarea celor
care ne devin distribuitori: nu este
suficient ca aceștia doar să vândă, ci trebuie și să cunoască bine
produsele și să ofere know-how.

Massimiliano Lunari și Bogdan Gheorghe la sediul 3GSport
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Am venit în România, la domnul
Bogdan Gheorghe, unul dintre
co
l aboratorii noștri importanți,
tocmai ca să promovăm și să explicăm mai bine programele noastre dedicate clienților. În particular,
distribuitorii și operatorii trebuie să
învețe cum să folosească corect
chimicalele pentru piscine, pentru
fiecare produs în parte, accentuând importanța oricărui aspect
privind calitatea apei. Astfel arătăm cum aducem plusvaloare pe
fiecare produs pentru clientul final și evităm discuțiile tehnice în
contradictoriu, care pot apărea în
mod firesc.

Cu ce gânduri ați venit
în România?

Vrem să susținem și să ajutăm
activitatea 3G SPORT ca partener
principal, prin mărirea numărului
de distribuitori profesioniști în România. Important este să identificăm profesionalismul celor care
distribuie produsele chimice, în
contextul în care SCP nu lucrează
niciodată cu clientul final. Este o
piață în creștere, în care realitățile
se schimbă rapid, cu o mentalitate un pic diferită de cea italiană.
Având o experiență de colaborare care ajunge la aproape 10 ani,
alături de 3G Sport, multe dintre

SCP (acronimul de la South Central Pools) este o companie din
cadrul PoolCorp, cel mai mare distribuitor mondial de produse și
accesorii pentru piscine și Spa, care a înregistrat în 2014 o cifră
de afaceri de 2,1 miliarde de dolari. SCP a deschis primul sediu în 1980 în SUA
(Luisiana), pentru ca în prezent să aibă 290 de centre proprii de distribuție amplasate
în America de Nord (SUA, Canada, Mexic) și Europa. Pe continentul nostru a ajuns
în 1998, prin deschiderea unei filiale în Marea Britanie, iar acum compania este
prezentă în 7 țări europene, având 13 sedii și vânzări anuale de 90 de milioane de
euro. Portofoliul de circa 100.000 de produse, aparținând unor branduri externe sau
proprii, cuprinde materiale și echipamente pentru piscine și Spa-uri, soluții pentru
tratarea apei și întreținerea piscinei. Cu un
sediu de 14.000 mp în nordul Italiei, lângă
Torino, SCP Italy este o agenție din cadrul
SCP Europe deosebit de activă, care
acoperă dezvoltarea SCP inclusiv pe piața
românească.
Mărci proprii ale SCP:
ACTI, ACTI SPA, CLEAR CHOICE,
GARDEN PAC, SUPERPOOL, ZENIT

produsele noastre sunt deja cunoscute aici, dar dorința noastră
este să deschidem cât mai multe
colaborări pe game de produse, pentru a fi cât mai prezenți pe
verticală. Cred că poate funcționa
ca principiu creșterea gradului de
cunoaștere și înțelegere a clientului
final evidențiind această plusvaloare adusă produsului. Piețele pot fi
diferite, dar rezultatul calitativ trebuie să fie același.
De asemenea, vrem să le vorbim distribuitorilor români despre
proiectul dedicat produselor Acti,
marcă proprie SCP, un software

care gestionează dozajul corect și
în timp real al chimicalelor pentru
piscine. Acestea trebuie vândute
doar dacă distribuitorul cunoaște
produsele, are informații despre
piscina respectivă și este capabil
să gestioneze calitatea apei pe un
caz concret. Este de fapt un mod
de a ajuta distribuitorii, care pot
ajunge la rezultate pozitive și își vor
consolida relația cu clientul final, ferindu-l de probleme. Codul pentru
accesarea acestui soft va fi furnizat
odată cu încheierea contractului de
distribuție cu partenerul nostru oficial 3G SPORT.
spa
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Totuși, ce mesaj credeți
că trebuie să ajungă la
clientul final, prin inter
mediul distribuitorului?

Din experința noastră, chiar dacă
între Italia și România sunt ceva
diferențe de mentalitate, mesajul trebuie să se axeze pe gradul
de noutate al produsului, de fapt
pe concordanța dintre produse și
practicile sau tendințele actuale. Ca
să luăm un exemplu: când distribuim produsele Pentair (pompe, automatizări, filtre, lumini etc.) trebuie să
scoatem în evidență economia de
energie realizată cu ajutorul acestor
echipamente. Mai mult, vorbim nu
doar de economisirea punctuală, ci
de economisirea resurselor pe întregul sistem de gestionare; vorbim
nu doar despre calitate, ci și despre
avantaje economice cuantificabile,
cu o concepție solidă referitoare
la eco-sustenabilitate. Iar pentru a
ajunge să beneficiem de avantajele
respective, este nevoie desigur de
un training detaliat.

Cum vă influențează
standardele europene?

Standardele europene sunt uneori o frână în calea vânzării, deoarece impun reguli mai greu de implementat în producție. Dacă vorbim de piscina publică, avem aici
foarte multe normative pe componente și fiecare țară în parte are
standarde naționale care aduc un
exces de reglementare, cu efecte
asupra vânzărilor. În același timp
însă, standardele ajută distribuitorii
mari pentru că le permit să pună
la punct niște înțelegeri cu producătorii în privința unei calități superioare. Azi o colaborare cu SCP
înseamnă posibilitatea de a alege
dintr-o serie mare de oferte, pe mai
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multe paliere, toate cu respectarea
standardelor și normativelor.

Revenind la softul
pentru Acti, ce facilități
oferă acesta?

Este un instrument pe care îl punem la dispoziția operatorului, care
cu o tabletă obișnuită are acces
la o serie de informații utile pentru
întreținerea piscinei, mai ales că
vor exista în Uniunea Europeană
normative și pentru piscine private.
Este un aspect important, deoarece
produsele chimice reprezintă mare
parte a cheltuielilor pentru piscină
după construcție și cele mai importante vânzări pentru un distribuitor.
În primul rând, există un site unde
apar toate indicațiile, fișele tehnice,
tot ce are nevoie clientul pentru a
folosi în siguranță piscina din pespectiva chimicalelor. El își poate
gestiona calitatea apei din piscină
cu ajutorul SCP, nu neapărat cu
ajutorul distribuitorului, care poate
nu are capacitatea logistică necesară. De asemenea, specialistul,
care cunoaște deja fișele tehnice,
poate folosi acest instrument care
include un soft gratuit ce gestionează informațiile pentru fiecare cli-

ent. Având acces la un calculator,
introduce informațiile de la piscină,
obținute cu un fotometru, și cu un
click generează o analiză a apei
din piscină în timp real, pe diverși
parametri. Pentru liniștea clientului
și fidelizarea lui, se arată chimicalele ce trebuie folosite, agrementele
acestor produse, se explică motivele pentru care se procedează
într-un anume fel. Se folosesc doar
produse controlate, certificate conform ordinului 119 emis de Ministerul Sănătății din România, ecologice – pe scurt, este o metodă
modernă, digitalizată de asistență
în întreținerea piscinei. Un avantaj
foarte important este că se obține
un istoric al întreținerii, cu toate
analizele și intervențiile, pe care
operatorul poate nu le-a înregistrat
sistematic. La piscina publică este
util în cazul controalelor, putânduse verifica respectarea normelor
de igienă. Nu există ceva similar pe
piață, este o investiție a grupului pe
care o promovăm în România, în cel
mai scurt timp fiind prevăzută și o
variantă în limba română a site-ului.
Catalogul produselor chimice îl
puteți solicita la www.3gsport.ro.

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Forbo Flooring Systems

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.

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

Eternal sand

Pardoseli vinilice
pentru hotel,
restaurant,
centru Spa
Special pentru centre Spa și alte spații umede
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.

Consultanță

Selectarea
& îndrumarea

personalului Spa

Problematica managementului
Succesul unui Spa depinde în mare parte de personal
și aceasta este una dintre provocările cele mai mari cu
care se confruntă investitorul. Lipsa profesioniștilor și a
experienței își spune cuvântul și în ceea ce privește managerii. În acest moment nu există o școală care să pregătească viitori manageri de Spa, iar cursurile de câteva
zile sunt mult prea generale pentru a certifica o persoană
că poate să ocupe, imediat după finalizarea cursurilor, o
poziție de manageriat cu responsabilitățile aferente.

Lăcrămioara Moroianu,
Consultant SPA:
„Dacă partea de construcție a unui centru Spa poate da
uneori bătăi de cap, abia după ce investiția este gata încep
marile provocări, iar una dintre ele este selectarea personalului și formarea echipei. Ajunși în acest punct, majoritatea investitorilor recunosc că s-au confruntat cu dificultăți
în ceea ce privește găsirea și alegerea unui personal educat,
calificat și cu o experiență de măcar câțiva ani în domeniu.“
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Nu de puține ori investitorul este forțat să folosească sau
să promoveze persoane din poziția de recepționer Spa, terapeut sau asistent manager pe o funcție de junior manager.
Astfel, noii promovați sunt expuși unei serii de erori, erori
care se fac în detrimentul unui business fie aflat la început
de drum, când are nevoie de o strategie și o poziționare
sigură pe piața de profil, fie este deja o afacere în derulare
și, astfel, tânărul manager merge „odată cu valul“ și își consolidează poziția și cunoștințele odată cu derularea afacerii.
Din experiența de lucru cu acest segment de management, încercând să promovez persoane pe funcția de Spa
manager, pot spune că de cele mai multe ori m-am confruntat cu aceeași situație: imediat ce s-au văzut promovați
pe poziția de manager și-au imaginat că dețin și confirmarea calităților necesare. Mulți nu înțeleg că noul statut
este doar o șansă, iar confirmarea calităților de manager
trebuie să vină zilnic prin modul în care se impun ca lideri,
prin felul în care își conduc echipa și reușesc să gestioneze
situații de criză, prin găsirea de soluții la diverse probleme operaționale, prin felul în care pot face față stresului și
abordării multitask.
Junior managerii nu se gândesc că nu e suficient să aibă o
carte de vizită pe care să scrie „manager“, că trebuie, ime
diat ce și-au însușit acest rol, să facă dovada unor cunoștințe
și abilități ce țin de managementul echipei: delegare, mo-

tivarea echipei, măsurarea performanței, comunicare
eficientă, identificarea și soluționarea problemelor generate uneori chiar de angajați, capacitatea de a-și impune punctul de vedere, însă pe baza cunoștințelor și a
experienței pe care le deține etc. Experiența de lucru și
cunoștințele acumulate oferă managerului posibilitatea de
a răspunde prompt și la obiect problemelor ridicate de
clienți. În lipsa noțiunilor de bază referitoare la management și activitatea operațională, începătorul ori se izolează
într-o încăpere denumită „birou“, ori se aruncă „în valuri“,
spa
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neștiind să înoate, alegând să se descurce singur – și de
cele mai multe ori gestionând greșit situația, cu impact negativ asupra clienților, business-ului sau echipei.
O provocare importantă cu care se confruntă managerii la început de carieră este priceperea și curajul de a
delega responsabilitățile. Din practică vă pot spune că,
pe măsură ce am căpătat experiență în management, cu
atât am avut mai mult curajul de a investi în oameni, de
a le delega din ce în ce mai mult, expunându-i la diferite
provocări profesionale. Am realizat cât de important este
să dai încredere oamenilor din jurul tău, să investești în ei
cunoștințe și experiențe noi, cât de important este pentru
ei să știe că sunt parte integrantă din viziunea ta ca manager și ce rol important au în performanța afacerii. Din
contră, junior managerul tinde să delege extrem de puțin
pentru că pornește de la premisa că nimeni nu se poate
descurca și face mai bine decât el. Nu are încredere și nu
dă șansa angajaților săi de a fi în postura în care vor greși
și vor învăța din propriile greșeli. De reținut este faptul
că niciun manager nu-și poate construi cariera fără să
greșească. Până la urmă, cu toții avem temeri, nesiguranțe,
ambiții și ni se întâmplă să mai și greșim.
Ca manageri trebuie să admitem că suntem într-un proces permanent de învățare, trebuie doar să fim deschiși,
să înțelegem că avem de învățat chiar și de la cei inferiori
ierarhic nouă, că o strategie se face și se aplică împreună
cu toți membrii echipei, că un manager și un leader de
succes datorează succesul său în mare parte colaboratorilor și echipei sale, celor care contribuie prin efortul lor la
succesul implementării și dezvoltării planului de afaceri, a
unei viziuni și misiuni cu obiective clare și accesibile.

Terapeutul Spa
• Terapeutul Spa trebuie să posede cunoștințe vaste
despre fiziologia și anatomia corpului uman, la fel
ca și mecanismele de funcționare ale acestuia.
• De asemenea, trebuie să fie doritor să învețe tratamente Spa specifice pentru față, masaje, tratamente corporale și tratamente medicale.
• Terapeutul trebuie să posede abilități excelente de
comunicare și să fie capabil să ofere cât mai multe
detalii despre toate serviciile, terapiile și produsele din
Spa, pentru a răspunde cât mai mult așteptărilor și nevoilor oaspeților.
• Pentru succesul unui Spa este important ca personalul să cunoască, să împărtășească și să păstreze viziunea unică și misiunea Spa-ului.

Cum alegem echipa
În privința personalului care formează echipa (terapeuții,
maseurii, recepționerii Spa etc.) trebuie căutați aceia
care dețin importante calități „naturale“: grijă și dragoste față de semeni, pasiune, dăruire, înțelegere și răbdare. Fără aceste calități, doar cu pregătire tehnică nu reușim
să creăm acea experiență 360° la care se așteaptă orice
consumator de Spa.
Crearea unei „culturi“ unice, proprii centrului Spa din care
facem parte, este un punct foarte important în dezvoltarea
afacerii. Stabilirea de valori comune, a unei misiuni, trasarea
unor obiective atât pentru membrii echipei, cât și pentru
business. Angajații trebuie să conștientizeze ce se cere de
la ei, care sunt obiectivele de atins, dar și importanța și rolul
fiecărui membru în atingerea acestor obiective.
18
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Profesionalism

Compasiune

VALORI

Dragoste

De preferat este ca stabilirea obiectivelor și a valorilor
să se facă având la bază cunoașterea misiunii și a descrierilor din fișa postului. Majoritatea angajaților își doresc
să se ridice la înălțimea așteptărilor, astfel că, știind ce se
așteaptă de la ei, va crește probabilitatea de a atinge mai
repede obiectivele propuse. La momentul angajărilor,
managerul trebuie să țină cont că alegerile personalului
se fac în funcție de misiunea afacerii, în funcție de valorile și scopul acesteia.
Există multiple niveluri de comunicare interumană, de
la atingere, comunicare verbală, non-verbală, relațională,
imaginativă, intuitivă și simbolică, până la o simplă ridicare
de sprânceană. În sens metaforic, fiecare serviciu Spa sau
tratament este o experiență de comunicare multidimensională care trebuie abordată și transmisă cu căldură, bunătate și profesionalism.
Orice persoană angajată în domeniul Spa trebuie să lucreze cu entuziasm, optimism și bună dispoziție, să aibă aptitudini excelente de „customer service“. Esența unui bun
„customer service“, care este sufletul, forța motrice a oricărui
business, stă în crearea unei relații cu clientul, convingându-l
să revină. Un bun „customer service“ trimite acasă un client fericit, într-atât încât acesta este bucuros să povestească despre
experiența sa și să o împărtășească și altora, determinându-i
să-și dorească și ei să experimenteze beneficiile terapiilor.
Personalul Spa trebuie să cunoască și să dețină informații
referitoare la toate produsele cu care lucrează, inclusiv
beneficiile produsului și avantajele folosirii acelui produs.
Informația pe care o transmite consumatorului Spa trebuie să conțină o explicație simplificată a produsului și cum

Dedicare

Pasiune

acționează acesta, o descriere a ingredientelor și cum (sau
prin ce) diferă de alte produse de pe piață. Terapeuții sunt
văzuți ca fiind experți în domeniu, iar oaspeții se așteaptă
la o recomandare și la un sfat competent. Nu este suficient
să recomande un produs sau o terapie pentru vânzare, terapeutul trebuie să știe să explice care sunt ingredientele
active (minim 3) și efectul produsului sau al terapiei recomandate. Cunoașterea produsulului/terapiei în detaliu îi
permite să ofere un serviciu personalizat și memorabil, să
contribuie astfel la satisfacția și revenirea ospeților.
Nu în ultimul rând, personalul angajat trebuie să aibă
o înfățișare sănătoasă, bine întreținută, cu o atitudine
potrivită tot timpul, să fie un vizionar în ce privește sănătatea și domeniul wellness.
Ca ambasador wellness (al stării de bine) este imperativ necesar ca terapeutul să caute în permanență să-și
îmbunătățească tehnica de lucru, cunoștințele și să fie la
zi cu trendurile din domeniu. Este important ca fiecare
terapeut să nu se mulțumească doar cu cunoștințele din
momentul start-up-ului, ci să fie dornic să se dezvolte ca
persoană și ca profesionist. Avantajul educației aduce
de la sine recunoaștere profesională și financiară. Un profesionist Spa trebuie să fie dedicat meseriei, pasionat de
munca lui și tot ceea ce oferă să fie cu dragoste, compasiune pentru cei din jur și profesionalism.
Pentru consultanță și informații suplimentare:
Tel.: 0722 215 909
E-mail: lara.spaconsulting@yahoo.com
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Arhitectură

Proiecte de piscine și Spa

premiate la concursuri internaționale
La Expoconferința de
Arhitectură GIS 2015,
desfășurată în zilele de 7
și 8 aprilie la Radisson Blu
Hotel din București, am
putut vedea proiectele
unor arhitecți din 12 țări,
premiate în cadrul concursurilor internaționale de design interior. Printre
lucrările prezentate au fost și unele destinate hotelurilor, respectiv zonelor de piscină – Spa, precum
cea pe care v-o descriem în continuare.

Una dintre cele mai importante lucrări prezentate în cadrul
GIS 2015 a fost zona de piscină și Spa a Hotelului Castell del Hams din insula Mallorca, realizată după un proiect al arhitectului spaniol Cristian Santandreu Utermark.
A fost singurul proiect european premiat în 2014 de către
International Interior Design Association (IIDA) din SUA, în
cadrul celei mai importante competiţii internaţionale dedicate arhitecţilor şi designerilor de interior.
Hotelul a fost construit în 1967 și a parcurs în timp o serie
de extinderi și îmbunătățiri, ultima dintre ele fiind o celebrare a luminii și o reconfigurare a legăturii cu natura mediteraneeană, transformând locația în ceva mai mult decât o sim-
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plă destinație de vacanță. Lucrarea a constat în refacerea
piscinei interioare încălzite, aferente hotelului, respectiv
crearea unei zone Spa adiacente care să vină ca o completare a serviciilor. Incinta a căpătat o serie de deschideri
rectangulare în pereți și plafoane, care să aducă o baie de
lumină în interior, inclusiv la suprafața apei. S-a urmărit utilizarea cât mai eficientă a spațiului, dar mai ales folosirea
luminii naturale căzute pe fațada cea mai expusă la soare.
Clădirea a fost modernizată și înscrisă în curentul Eco inclusiv
prin realizarea unui acoperiș verde.
De asemenea, centrul Spa destinat tratamentelor și relaxării a dobândit cele mai bune perspective asupra peisajului
exterior, care merita pus în valoare pentru oaspeții hotelului, fiecare cameră beneficiind de lumină naturală. Zona de
piscină și zona de Spa sunt conectate și interdependente,
ceea ce crește valoarea funcțională a întregului spațiu.
Studioul de arhitectură A2Arquitectos, care a proiectat
lucrarea sub coordonarea arhitectului Cristian Santandreu
Utermark, a câștigat astfel cea de-a 41-a ediție IIDA,
desfășurată la Chicago, ca și alte premii internaționale: Premiul Juriului și Premiul Publicului la A+ Architizer Awards
desfășurat la New York (la categoria „Facilități pentru Sănătate“), premiul International Asprima-Sima de la Madrid
(categoria „Clădiri Non-rezidențiale“) și premiul pentru
design interior de Spa, sănătate și facilități leisure la European Hotel Design Awards de la Londra.

Concepte

Vitality Wellness Club – Ramada Plaza

4 decenii de excelență în SPA:

Premier Spa – Premier Palace

Stejarii Country Club

Wellness Laghetto este o
companie multinațională italiană,
care activează în domeniul
piscinelor și al centrelor wellness
de la începutul anilor 1970,
devenind renumită în întreaga
lume ca lider în domeniu.
În cei 40 de ani de activitate,
compania a dobândit o experiență
specifică în domeniul consultanței,
proiectării și realizării structurilor
pentru wellness (piscine, Spa, terme, centre de relaxare și beauty
farm). În lucrările marca Wellness
Laghetto se regăsesc designul și
stilul rafinat, tipic italian, care generează de fiecare dată experiențe
senzoriale memorabile.
Abordarea personalizată, exclusivistă și elitistă a produsului specific
italian, pe care Wellness Laghetto
îl creează în propriile ateliere, pune
întotdeauna la bază viitoarea ges-

tionare 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:

Produse și servicii:
• Consultanță;
• Spa concept;
• Plan de afaceri;
• Design interior;
• Proiect de execuție;
• Producție și instalare de:
piscine, echipamente Spa,
fitness, mobilier și o gamă
variată de instalații tehnice;
• Proiect de management;
• Anteprenoriat general;
• Spa management & training.

Wellness Laghetto proiectează
și realizează: saune, bio-saune, cabine de aburi, hammam-uri, cabine
de sare, dușuri emoționale, trasee
wellness, cabine thunder, cabine
de gheață, băi romane, caldarium,
frigidarium, thalasso, kneipp, grote de piatră, cameră de relaxare,
pisci
ne rezidențiale, whirlpools,
piscine de relaxare, piscine de înot,
inclusiv piscine olimpice pentru
concursuri sportive, piscine terapeutice pentru reabilitare, piscine
de cristal și șezlonguri de relaxare.

Wellness Laghetto
Str. Drumul Osiei nr. 53-55, București
Tel.:+40.21.493.40.78
Fax: +40.21.493.40.79
Email: info@piscinelaghetto.com.ro
Web: www.piscinelaghetto.com.ro
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Noi locații

Un omagiu adus hidroterapiei:

Wellness Center Hotel Bucium
Cel mai recent proiect al companiei
Wellness Laghetto a cuprins proiectarea
și realizarea unui centru wellness în incinta
Motelului Bucium, amplasat la ieșirea din
Iași spre Vaslui, la kilometrul 12.
Pe lângă cele 60 de camere (dintre care 3 apartamente
cu câte un dormitor, 9 camere cu pat matrimonial și 48
camere cu câte două paturi individuale) dotate la cele
mai înalte standarde, conducerea motelului a decis să
completeze paleta de servicii prin înființarea unui centru
de relaxare care poartă semnătura Laghetto.
Însăși istoria amplasamentului este strâns legată de celebra formulă SPA („sanitas per aquam”), întrucât, în jurul
anului 1885, pe locul actual al Motelului Bucium era inaugurat „Primul Stabiliment de Hidroterapie”, transformat
ulterior într-un sediu balnear – „Rapidea”. Însă și centrul
SPA al motelului actual omagiază efectele terapeutice
ale apei. Drept dovadă stă ansamblul de echipamente
și servicii marca Laghetto care gravitează în jurul acestui
element esențial pentru sănătatea noastră: apa.
22
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Piscina interioară reprezintă unul dintre principalele
puncte de atracție ale SPA-ului și a fost realizată cu o tehnologie overflow și cu o structură din beton armat. Este
acoperită cu mozaic și chit epoxidic. Apa este clorinată
cu sare și tratată cu raze UV. Șezlongurile încălzite din
jurul piscinei sunt ideale pentru relaxare în orice sezon.
Sauna umedă îmbină utilitatea cu modernitatea designului italian. Forma și poziția luminilor creează o atmosferă deosebită și propice relaxării.
Sauna finlandeză este realizată din lemn natural provenind din pădurile nordice.
Dușul emoțional are la bază terapia cu apă rece și caldă, menită să stimuleze circulația sangvină. Efectul cromoterapeutic accentuează senzația de relaxare, iar uleiurile esențiale aromatice folosite în timpul dușului tropical
completează experiența senzorială la nivel olfactiv.
Printre facilitățile implementate de Wellness Laghetto
pentru Motel Bucium se numără și cabina de gheață (Frigidarium).

Un element inedit este bazinul de hidromasaj, care
oferă o priveliște deosebită asupra pădurii din preajma
motelului și devine astfel un punct de interes în orice perioadă a anului.
Centrul SPA din cadrul Motelului Bucium este un proiect autohton îndrăzneț, prin care Motel Bucium si compania Wellness Laghetto demonstrează că relaxarea la
cele mai înalte standarde poate fi integrată cu succes și
în spații cu dimensiuni medii.
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Energii regenerabile

Gemini EC –

sistemul de dezumidificare „All in One“
Controlul ambianței în piscină
cu recuperarea energiei
• Eficiență energetică de top
• Echipament dotat cu două pompe de
căldură
• Aer proaspăt, introdus din exterior,
încălzit
• Tehnologie cu schimbător de căldură
„Direct Contact“
• „Auto fan“ – sistem inteligent digital
pentru managementul ventilației
• Reciclarea activă a căldurii aerului din
încăpere și din apă prin intermediul
dezumidificării
• Asigurarea necesarului de căldură pentru
apa din piscină și pentru mediul ambiant
• Realizat în concordanță cu Directiva „EcoDesign“ (ERP) 2015

Economisește cu Heatstar!
24
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Cheltuielile considerabile pe care le impune funcționarea
în condiții optime de confort a unei piscine moderne
pot fi reduse drastic prin utilizarea unui sistem eficient
de gestionare a temperaturii apei din piscină și din incinta piscinei, respectiv prin dezumidificarea aerului.
Combinația în aceeași unitate dintre tehnologiile pompei de căldură și cea digitală de ventilare cu consum redus, ca metode de utilizare a surselor de energie regenerabile, poate fi întâlnită la Gemini EC, sistem realizat
de cunoscutul producător britanic Heatstar.
Este un echipament care își generează singur
căldura necesară încălzirii aerului din încăpere sau
a apei din piscină. Acest lucru este posibil datorită
pompei de căldură integrate, prevăzută în secțiunea
aerului proaspăt, folosită ca metodă primară de încălzire. A doua pompă de căldură cu care este dotat
sistemul Gemini este montată în secțiunea de recirculare a aerului din încăpere și asigură extragerea
eficientă a energiei latente conținută în aerul umed.
Tehnologia ”Direct-contact” asigură o eficiență superioară și implicit costuri scăzute de exploatare,
în comparație cu o pompă de căldură externă care

Heatstar Gemini EC
Schița de instalare

① Admisie de aer din încăperea piscinei
② Alimentare cu aer în sala piscinei (prin pereți sau pardoseală)
③ Cazan de încălzire cu combustibil sau pompă de căldură
④ Pompă pentru apa din piscină

poate furniza indirect căldura, prin intermediul unui
tanc de stocare. Nu în ultimul rând, Gemini asigură
o calitate excelentă a aerului din încăpere, datorită
aportului de aer proaspăt introdus din exterior.
Gemini EC este practic o unitate de control al mediului
ambiant din încăpere și a temperaturii apei din piscină,
care prin tehnologiile încorporate aduce la minimum
consumul de energie suplimentară (gaz, combustibil
solid, energie electrică etc.), recirculând între 1.000 și
12.000 mc de aer pe oră. Pompa de căldură extrage
energia din aerul interior și o folosește atât pentru încălzirea apei din piscină, cât și pentru încălzirea aerului proaspăt reintrodus în încăpere. Spre deosebire de
o locuință, piscina trebuie climatizată tot timpul în care
este utilizată, ceea ce face ca aerul introdus din exterior să aibă temperaturi diferite în funcție de sezon, care
trebuie modificate – acest lucru se poate face mult mai
eficient profitând de temperatura deja existentă a aerului
interior. Astfel, piscina va avea permanent o ambianță
plăcută, conform dorințelor operatorului, fără a irosi prea
mult timp pentru supravegherea și controlul parametrilor
de funcționare, sistemele fiind complet automatizate.
Dincolo de eficiența energetică de excepție, Gemini
este un echipament realizat în Marea Britanie cu ajutorul celor mai performante materiale și componente,
pentru a rezista condițiilor dure de exploatare, inclusiv
în medii corozive. Pentru o maximă rezistență și du-

⑤ Filtru pentru apa din piscină
⑥ Dozare chimicale
⑦ Pompă pentru apa din cazan
⑧ Atenuator (unde este cazul)

rabilitate, unitățile sunt construite pe o structură din
aluminiu anodizat cu grosimea de 50 mm, toate panourile exterioare sunt fabricate din oțel galvanizat, cu
o acoperire din PVC dur pentru a preveni coroziunea,
iar serpentinele schimbătorului de căldură beneficiază
de acoperiri epoxidice de înaltă durabilitate. Prin utilizarea agenților de refrigerare care nu afectează stratul de
ozon și etanșeitatea perfectă împotriva scurgerilor, s-a
ajuns la un produs care poate fi inclus fără rezerve pe
lista surselor ecologice de energie.

Heatstar! Confort de top,
costuri de exploatare scăzute!
Reprezentant autorizat Heatstar pentru România:

PREMIUM EXCLUSIV GROUP –
esenţa dezumidificării!

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
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Leida

Rafinament și inovație
în amenajarea piscinelor,
teraselor și centrelor Spa

Detaliile
fac diferența!
În amenajarea piscinelor, a teraselor
și zonelor de relaxare sau lobby din
centrele Spa, este nevoie permanent
de o reinventare prin intermediul
mobilierului, al decorațiunilor și accesoriilor. Leida a pregătit pentru următorul sezon o ofertă îmbogățită cu noi
propuneri de design, în care clasicul,
modernul, familiarul și inovația surprinzătoare se îmbină în mod fericit.

Mobilier modern,
iluminat din interior
Mobilierul prezentat aici impresionează prin formele inspirate din diverse culturi: egipteană, sud-americană, filipineză, tailandeză, arabă, africană, a plajelor
din Florida, Caraibe, Hawai sau Mexic. Unele parcă ne
transpun în ritmuri braziliene de bossa nova, sau în sunetele unei șansonete franțuzești. Cu ajutorul formei și
culorii, călătorim de asemenea în spațiul interiorizat al
designului modern, trăind un déjà vu specific minimalismului, dincolo de rolul practic al mobilierului: fotolii,
baruri, șezlonguri, lada de zestre, cu perne, „a bunicii“ (care pot fi așezate pe canapele și fotolii), vase
pentru flori, suporturi pentru aceste vase și multe
26
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altele. Inedite nu sunt doar liniile aduse la esență, ci și
iluminarea din interior, care ne schimbă radical optica
asupra acestor obiecte, realizate din materiale polimerice termorezistente. Desigur, întâlnim în această gamă
inclusiv lampadare de interior și exterior, care atrag
atenția prin volum, luând formă de coloană grecească,
cub sau paralelipiped, ori se prezintă ca niște pahare
de vin, cocktail și șampanie. Mesele au tije reglabile,
iar partea superioară poate fi din sticlă transparentă,
fumurie sau opacă.
Masivitatea lor parcă le transformă în elemente de
rezistență a arhitecturii spațiului, iar lumina care vine
din interior le dă conotații magice. Pot constitui piese
esențiale pentru amenajarea unei terase de piscină, care
odată cu venirea serii, la aprinderea luminilor cu LED,

devine cu totul altceva (poate locul perfect pentru o
seară de cocktail?). Din colecție fac parte și niște sfere
de grădină ca niște perle enorme, ori piese sub formă
de piatră care emană o lumină calmă, uniformă.
Materialul obținut din polimeri de înaltă calitate, translucid sau opac, poate fi nu doar alb, ci și în nuanțe la
modă: antracit, verde fistic, roșu căpșună, albastru coacăză, portocaliu, gri turturea.
Sunt obiecte practice, pe care nu trebuie să le protejezi
de șocuri, rezistente atât la căldură (+80°C) și raze UV, cât
și la îngheț (-60°C), ale căror culori rămân neschimbate
indiferent de expunerea la intemperii. Pot fi curățate cu
detergenți uzuali și au un foarte bun comportament la
foc. În anumite variante, sunt realizate din materiale igni
fugate, care fac parte din clasa de siguranță la foc V2.
spa
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Protecții solare
rezistente și elegante
Sistemele de umbrire devin extrem de importante în
sezonul cald, însorit, pe măsură ce terasele și piscinele
exterioare încep să fie folosite. Este însă o adevărată
artă să faci dintr-un obiect de protecție solară un element de mobilier care să fie în același timp elegant,
suplu, dar și rezistent, care să inspire încredere atât în
timpul zilelor toride de vară, cât și al ploilor torențiale
sau rafalelor de vânt.
Trebuie să cădem de acord asupra faptului sistemele
de umbrire pentru terase sau piscine întâlnite în magazinele clasice de produse pentru amenajări exterioare
nu sunt totdeauna de cea mai bună calitate, durata de
viață a multora dintre ele fiind de maximum un sezon sau
două. Însă materialele și finisajele umbrelelor și sistemelor de protecție solară oferite de Leida sunt din gama
profesională, proiectate să reziste inclusiv în condiții ex-

treme sau medii corozive, precum aerul sărat de la mare.
Materialele acrilice impermeabile, impregnate cu pulbere de aluminiu pentru optimizarea proprietăților, lemnul
natural tratat și finisat cu atenție, structura metalică rezistentă din aluminiu sau inox stau la baza unor produse
special gândite pentru utilizarea pe termen lung, fără
necesitatea unei întrețineri frecvente, cu posibilitatea de
a obține oricând piese de schimb.
În același timp, este vorba despre o investiție în design,
formele și finisajele sistemelor de umbrire fiind clasice
sau inovative, precum modelele inspirate de velele unei
corăbii sau de ineditul cort african. Structura din metal
și lemn ia forme ergonomice, spectaculoase ca arhitectură, asigurând flexibilitate, retractabilitate simplă și
elemente de siguranță foarte stabile. Umbrelele pot
fi reorientate fără a fi nevoie să schimbi amplasamentul, prin simpla reconfigurare a structurii. Un alt secret
al protecțiilor solare este să obții procentul dorit de
retenție a luminii, astfel încât umbrirea să mențină o atmosferă plăcută, estivală. Materialul textil din acril și poliester, impermeabil, tratat împotriva mucegaiului, poate
fi solicitat în mai multe culori, în funcție de gradul de
umbrire dorit și de designul terasei. Opțional, pentru
utilizarea pe timpul nopții, umbrelele pot fi dotate cu
sisteme de iluminare pe bază de LED-uri.

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
www.spaleidavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7
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Poți fi unul dintre cei care
le oferă o mână de ajutor!
Un procent de 2% din impozitul pe venituri
permite Fundației Romanian Angel Appeal
să ajute copiii și tinerii afectați de autism
sau tuberculoză să aibă o viață normală.

1

• Dacă anul trecut
ai avut venituri doar
din salariu, descarcă și
tipărește formularul 230*.

• Dacă anul trecut ai avut venituri din salariu
și alte surse, sau doar din alte surse
(ex.: cedarea folosinței bunurilor, drepturi de autor
etc.), descarcă și tipărește formularul 200*.
* Formularele pot fi descărcate de pe pagina de internet
a Fundației Romanian Angel Appeal: www.raa.ro

2

Completează unul dintre cele
două formulare cu datele de
identificare ale Fundației RAA
și depune-l până pe data de
25 mai la Agenția Națională de
Administrare Fiscală (ANAF)
a localității de domiciliu, direct
sau îl poți trimite prin poștă, cu
confirmare de primire.

• Denumire entitate nonprofit / unitate de
cult: Fundatia Romanian Angel Appeal
• Codul de identificare fiscală al entității
nonprofit / unității de cult: 7274690
• Cont bancar (IBAN) al entității
nonprofit / unității de cult:
RO27BRDE441SV31762724410

Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați: Oana Pășălan, telefon: 0751 211 665

Singura reviStă Specializată
din domeniul pardoSelilor

Toate tipurile de pardoseli
n Produse profesionale
n Tehnici și tehnologii
n Design
n Noutăți

n Legislație
n Sfaturile specialiștilor
n Lucrări de referință
n Montatori specializați

redactie@pardoselimagazin.ro
+4 0723 641 488
www.pardoselimagazin.ro

Procurați-o de la cel mai apropiat magazin
de distribuție a presei Inmedio sau
Abonați-vă pentru doar 30 de lei pe an (4 ediții)
redactie@pardoselimagazin.ro
+4 0723 641 488
www.pardoselimagazin.ro

SISTEME SIKA DE PLACĂRI
CERAMICE PENTRU PISCINE
www.sika.ro

Instalarea plăcilor ceramice în piscine a fost întotdeauna considerată o operaţiune critică, iar expertiza soluţiilor Sika este demonstrată în acest domeniu în variate proiecte.

Aplicarea plăcilor ceramice se face cu un adeziv pe bază de ciment cu
modul de elasticitate redus și înaltă flexibilitate, capabil să preia socurile termice și să reziste la imersie permanentă în mediu alcalin.

Stratul suport este reparat cu un mortar de reparaţii corespunzator, iar apoi nivelat cu un mortar de egalizare a suprafeţelor.
Sika oferă ca soluţie de impermeabilizare, un mortar tixotropic
bicomponent pe bază de ciment modificat cu polimeri, aplicabil în
două straturi, care asigură și garantează pe termen lung impermeabilizarea stratului suport.

Pentru chituirea plăcilor ceramice se poate opta pentru un chit de
rosturi pigmentat, flexibil și impermeabil, care este preparat cu un
latex special care conferă proprietăţi mecanice, de rezistenţă la
abraziune și impermeabilitate deosebite.
La final, toate rosturile dinamice sunt sigilate cu un silicon de înaltă
calitate, neutru, flexibil și rezistent la agenti chimici.

Plăci ceramice sau mozaic
SikaCeram®-255 StarFlex

4

Sika® MonoTop®

SikaCeram® CleanGrout
cu SikaCeram® LatexGrout

5

Sistemul Sikadur-Combifl ex SG
SikaCeram-255 StarFlex white
Profil fund de rost
Sikalastic®-152
Sikasil®-Pool
primul (1) strat și

2
1

al doilea (2) strat

3
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PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

IMPERMEBILIZARE

IMPERMEBILIZARE

1

2

3

Sika MonoTop®
Mortare de reparaţii şi egalizare cimentoase
monocomponente, modificate cu polimeri
pentru obţinerea (în caz de necesar a) unui
strat suport sănătos şi uniform pentru lucrările
de impermeabilizare şi placări ceramice.

Sikalastic®-152
Mortar de impermeabilizare bicomponent
elastic, aplicabil cu bidineaua sau gletiera.

Sikadur® Combiflex®
Sistem impermeabil de sigilare elastică, de
înaltă performanţă, pentru tratarea diferitelor
străpungeri, racorduri, fisuri, rosturi de
turnare şi rosturi de dilataţie.

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

MORTAR PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

4

5

6

SikaCeram®-255 StarFlex
Adeziv pe bază de ciment pentru toate tipurile
de plăci ceramice de dimensiuni medii şi mari
(C2TE S1)

SikaCeram®-255 StarFlex White
Adeziv pe bază de ciment pentru toate tipurile
de plăci ceramice de dimensiuni medii şi mari
(C2TE S1)

SikaCeram® CleanGrout
Mortar pe bază de ciment pentru plăci, pentru
rosturi 1-8 mm lăţime (CG2WA)

SIGILANT

7
Sikasil®-Pool
Sigilant siliconic neutru
pentru piscine şi zone
permanent umede

7
6
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Hidroterapia

Puterile
vindecătoare
ale apei
Prin deschiderea numeroaselor centre Spa din ultima
perioadă, poate apărea ideea că acestea sunt doar
modalități de recreere sau socializare. Sunt aspecte
care nu pot fi omise, dar trebuie să fim conștienți permanent că apa are efecte puternice asupra sănătății
omului, asupra modului de funcționare a organismului,
așa cum ne-o arată istoria unei discipline vechi, numite
”hidroterapie”, cu o tradiție consistentă și la noi. Considerăm că este necesar să stabilim câteva jaloane în
abordarea acestui domeniu, măcar pentru a ne clarifica
obiectivele și așteptările, indiferent din ce perspectivă:
ca operator al unui asemenea centru, sau ca beneficiar
al serviciilor lui. De fapt, lucrurile pot merge mult mai
departe, așa cum vom vedea în continuare.

Ca metodă alternativă
Hidroterapia poate fi considerată de fapt o parte a medicinei, cu efecte din perspectiva naturopatiei, terapiei
ocupaționale și fizioterapiei, care utilizează apa pentru
tratament și ameliorarea durerilor. Sunt incluse o gamă largă
de abordări și metode terapeutice alternative, care pun în
valoare proprietățile fizice ale apei, precum temperatura și
presiunea, stimulând astfel circulația sângelui și având efec32
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te asupra simptomelor anumitor boli, dar și pentru a calma anumite stări de disconfort și a induce starea de bine fizic
și psihic. În acest scop, se folosesc jeturile de apă, masajul
subacval și băile minerale, băile Kneipp, jacuzzi, Hot Tub,
dușurile scoțiene sau cu hidromasaj, talasoterapia, băile
romane, turcești, rusești și așa mai departe. Apa se utilizează sub diferite forme de agregare, la diverse temperaturi (lichidă – caldă sau rece, abur, gheață). Hidroterapia este po-

trivită deci nu doar pentru curățarea pielii, care rămâne un
aspect important al acestei discipline, ci și în scop terapeutic.
Se știe că poate calma durerile de mușchi și articulații, poate
reabilita membrele rănite, scade febra redusă, calmează durerile de cap, are efecte în tratarea arsurilor, degerăturilor,
a unor probleme dermatologice. Temperatura apei utilizate influențează proprietățile terapeutice ale tratamentului. Apa caldă relaxează și stimulează sistemul imunitar, apa
călduță poate fi folosită pentru reducerea stresului, și poate
fi deosebit de relaxantă în sezonul cald. Apa rece este potrivită pentru reducerea inflamațiilor, iar alternanța de apă
caldă – apă rece stimulează sistemul circulator și imunitatea.
Adăugarea de plante medicinale, săruri și uleiuri esențiale
sporește valoarea terapeutică. Aburul este frecvent folosit
ca purtător de uleiuri esențiale, care sunt inhalate pentru a
trata diverse afecțiuni respiratorii.
Trebuie spus că, pentru a obține beneficii reale, pentru
a putea gestiona echipamentele (uneori destul de complexe), dar și pentru a ține sub control efectele apei asupra organismului, este de preferat ca hidroterapia să fie
practicată sub supravegherea unui cadru medical, într-o
locație care să dispună și de asistență tehnică. Excepție
fac doar băile simple sau aromate, inhalările de aburi sau
compresele, care pot fi utilizate într-adevăr la domiciliu.

Repere istorice
Arheologia a descoperit băi care datau de acum 6500
de ani, realizate în actualul Pakistan, dar acestea au devenit
mai elaborate și mai frecventate în cultura greco-romană,
unde au fost elemente esențiale de civilizație. Medicul Hipocrate, în Grecia Antică, recomanda încă din secolul al
IV‑lea î.Hh. folosirea apelor minerale și a izvoarelor termale pentru îmbăiere și consum, cu efecte terapeutice sensispa
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bile. Spartanii aveau chiar o lege care obliga toţi cetăţenii
să facă frecvent băi reci. Romanii au dezvoltat conceptul
de băi comune, mai ales acolo unde se aflau izvoare termale și minerale. Medicii romani Galen și Celsus au scris
despre tratarea pacienților lor cu băi calde și reci, în scopul
de a preveni anumite boli. Aproape toate așezările romane
urbane aveau una sau mai multe terme, care făceau parte
din viața de zi cu zi a cetățeanului roman. Practic, majoritatea civilizațiilor antice avansate foloseau apele de izvor, minerale sau termale cu acest scop, iar efectele se văd și astăzi,
în diversele moduri de abordare a hidroterapiei.
După o lungă perioadă din Evul Mediu, în care băile
erau considerate în Europa chiar dăunătoare, acestea au
revenit în atenția oamenilor în secolele XVII – XVIII. Pe la
1750 au apărut primele băi publice și în Lumea Nouă, în
America de Nord. Este recunoscut faptul că un rol important în hidroterapia modernă l-a avut în secolul al XIX-lea
Sebastien Kneipp, un cleric bavarez care susținea că s-a
vindecat de tuberculoză cu ajutorul unor metode proprii
ce includeau băile reci, și care a popularizat aceste practici în rândul enoriașilor săi. A scris pe această temă și a
deschis o serie de clinici care îi poartă numele, unele în
funcțiune și în zilele noastre. Concomitent, în Austria, fermierul Vincenz Priessnitz (considerat de asemenea un părinte al hidroterapiei moderne) a demarat practici similare
cu băi, împachetări și dușuri cu apă rece de izvor, deschizând și un centru de tratament în care au fost tratați în primul an de funcționare nu mai puțin de 1500 de pacienți,
devenind un model pentru ceea ce va constitui domeniul
balnear cunoscut azi. Un alt pas important a fost apariția
în anii ’60 ai secolului trecut a hidromasajului prin intermediul căzilor jacuzzi. În 1968, Candido Jacuzzi, un american
de origine italiană, a început să producă aceste căzi, după
o invenție proprie pusă la punct pentru a-și ajuta fiul care
suferea de artrită reumatoidă.

Cele mai frecvente utilizări
Apa poate fi utilizată terapeutic în mai multe moduri, iar
formele cele mai cunoscute sunt următoarele:
Hidromasaj, inclusiv jacuzzi – aceste căzi folosesc
jeturi de apă care masează, fiind frecvent utilizate de
către terapeuți pentru a ajuta pacienții răniți să își recapete forța musculară și pentru a calma durerile articulare și musculare; unii terapeuți recomandă hidromasajul
și pentru calmarea durerilor provocare de activitatea
zilnică, la muncă.
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Începutul
erei Jacuzzi

Inițial concepută de Candido
Jacuzzi cu scopul de a trata
acasă simptomele artritei reumatoide a fiului său, prima
pompă portabilă de hidroterapie a căpătat mai apoi formă comercială și denumirea
„J-300”, fiind vândută spi
talelor și școlilor.
Mai târziu, cei șapte frați Jacuzzi (pasionați de inginerie,
hidraulică și termodinamica fluidelor) au dus ideea mai
departe, proiectând cada cu pompă și sistem de jeturi
integrate. Un amestec de 50% aer și 50% apă producea o experiență nemaiîntâlnită până atunci.

Piscinele și rezervoarele Hubbard – aici pot fi prescrise exerciții subacvatice ca metodă de a reface puterea
musculară a pacienților cu traumatisme; flotabilitatea în
timpul imersiunii în apă calmează durerile asociate unor
afecțiuni precum artrita.
Băi – cele călduțe reduc febra, fiind de fapt una dintre cele
mai vechi metode de relaxare cunoscute; aromoterapeuții
recomandă deseori adăugarea de uleiuri esențiale de lavandă, pentru a reduce stresul; adăugarea unor săruri Epsom (sulfat de magneziu) sau de la Marea Moartă au un
efect suplimentar în acest sens: relaxare și calmare.
Dușurile – sunt prescrise pentru a stimula circulația; jeturi de apă cu efect de masaj sunt, de asemenea, folosite
pentru reducerea durerilor musculare.
Compresele umede: cele reci reduc inflamațiile și umflăturile (de pildă cauzate de traumatisme), dar sunt folositoare și pentru a reduce febra și a calma o durere de
cap; compresele calde sunt utile pentru a liniști durerile
musculare și a trata abcesele.
Tratamentele cu aburi și saunele sunt recomandate
pentru a deschide porii pielii și a curăța organismul de toxine, iar inhalarea aburului este prescrisă pentru tratamentul infecțiilor respiratorii, efectele crescând atunci când
sunt adăugate anumite plante.
Hidroterapia internă – există susținători ai beneficiilor
unor practici precum irigarea colonului, despre care spun
că tratează anumite afecțiuni digestive, cu sau fără adăugarea unor ingrediente sau medicamente.
Va urma
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Pădurea Baciu – Poiana cerbului

SunGarden

Golf & Spa Resort
Cluj-Napoca, unul dintre marile centre urbane ale
țării, avea nevoie de acest „resort“ care să îmbine
turismul de golf și cel de Spa într-un concept dus
la nivel super-premium din perspectiva dotărilor
și serviciilor. Amplasat în pădurea Baciu, la câțiva
kilometri de oraș, într-o zonă naturală perfectă
pentru relaxare, SunGarden Golf & Spa Resort
a ridicat decisiv ștacheta pentru ospitalitatea autohtonă inaugurând în decembrie anul trecut un
nou centru Spa. Despre acesta, desigur, pot vorbi
fotografiile, dar lucrurile se văd și se simt cel mai
bine mergând aici și bucurându-vă de binefacerile
acestui colț de paradis din Poiana Cerbului.
SunGarden Golf & Spa Resort este fără îndoială
unul dintre cele mai impresionante resort-uri din Romania, amplasat într-o locație care, beneficiind de proximitatea celui de-al doilea mare oraș al țării, poate oferi în
același timp și bucuria panoramei asupra unui superb
peisaj colinar, perfect pentru relaxare în mijlocul naturii.
Pe o suprafață care însumează nu mai puțin de 40 ha,
pot fi întâlnite toate facilitățile necesare unui sejur magic,
de neuitat, inclusiv un ofertant teren de golf, pe care
pasionații îl consideră drept unul dintre cele mai bune
din țară. Terenul de golf are 9 parcursuri, dar anul acesta este prevăzut să ajungă la 18, datorită cererii dar și
din dorința de a atrage aici jucători cât mai performanți.
În plus, există și alte amenajări pentru activități sportive în aer liber – beach volleyball, fotbal, tenis, tir cu
arcul, tiroliană, lacuri de pescuit și altele, într-un spațiu
în care libertatea de mișcare are cu totul alte sensuri
decât cele familiare citadinilor. Camerele mobilate în stil
clasic, restaurantele, sălile de conferințe, un „Vitamin
Bar“, piscinele (la interior și exterior), serviciile curente
sau personalizate completează o imagine de ansamblu

atractivă pentru orice tip de sejur, întâlnire de afaceri sau
eveniment, cu condiția respectării unor minime condiții
de etichetă, obligatorii acestui tip de ospitalitate.
Una dintre atracțiile principale ale resort-ului este însă
recent inaugurata zonă de Wellness & Spa, premiată
anul acesta de IFWSA (International Fitness Wellness
& Spa Association), în colaborare cu Federația Română de Fitness, Wellness și Spa, cu premiul l la Gala
Excellence Awards Romania 2014, categoria „Luxury
Golf Fitness Wellness & Spa Resort”.
spaspa
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SunGarden Wellness & Spa oferă astfel oaspeților
cel mai complex circuit Spa din țară. Aqua Experience
și Amedeea Paradise, cu o suprafață cumulată de
peste 1.500 mp, sunt cele două zone din cadrul SunGarden Wellness & Spa care răsfață prin diversitatea
de saune, bazine și spații de relaxare, într-o ambianță
spectaculoasă, nemaiîntâlnită până acum în România. Traseele prin centrul Spa devin parcă o călăto‑
rie într‑un trecut imemorial, pentru care punctul de
pornire este civilizația stresantă de azi, iar ținta vo‑
iajului este atingerea stării primordiale, a omului aflat
în perfectă armonie cu natura, cu formele, materiile și
manifestările ei elementare: piatră, lemn, pământ, apă,
foc, vegetație etc.
Oaspeții se pot deconecta într-un bazin generos cu
fotolii cu hidromasaj și gheizere, urmând apoi o baie
turcească cu aburi, respectiv o zonă unde se poate sta
la căldura unei vetre tradiționale.
Se mai poate opta pentru diverse tipuri de saune:
Aroma Sauna – din lemn aromat de cedru, eleganta
Bio Saună, Sauna Sărată, Sauna Finlandeză cu temperaturi de până la 100°C, impresionantul Hammam și
multe alte surprize.
Zona de relaxare se îmbină cu minunate spații de
distracție și relaționare, având diverse jocuri de societate la dispoziție. De la un bazin în stâncă, cu jacuzzi și
cascadă, se poate merge în zone de liniște totală, dedicate somnului sau meditației, pe paturi suspendate, sau
în thepidarium-ul cu șezlonguri ergonomice încălzite,
cromoterapie și aromoterapie.
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Paleta de tratamente corporale cuprinde terapii și ritualuri renumite din toate colțurile lumii: îmbăieri, exfolieri,
împachetări, masaje, totul pus în practică de terapeuți
profesioniști, într-o atmosferă unică creată de designul
individualizat al fiecărui cabinet.
Paleta de tratamente faciale cuprinde masaje, tratamente Anti-Aging, Hidra Derm, Lift Up și altele, iar
pentru a ajuta într-adevăr la adoptarea unui stil de viață
sănătos și corect, sunt prevăzute a fi demarate în viitorul imediat programe complete de detoxifiere, nutriție și
îngrijire corporală.
Așa cum susțin reprezentanții resort-ului, gradul de
personalizare poate fi destul de ridicat în privința tratamentelor și terapiilor, în funcție de nevoile fiecăruia. Sunt
plăceri și răsfățuri pe care cei din zona Clujului le pot
obține cu ajutorul unor abonamente (anuale, bianuale
sau lunare), iar cei care nu pot ajunge atât de des aici
le pot încerca în cadrul unor pachete personalizate, de
mai multe zile, prin care oaspetele poate să obțină cât
mai mult din ceea ce își dorește.
SunGarden Golf & Spa Resort
Tel.: +40 735 888.000 (Recepție); +40 735 888.001 (Spa)
E-mail: spa@sungardenresort.ro
office@sungardenresort.ro
Web: www.sungardenresort.ro
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Băile
Herculane,
din nou în prim-plan:

Hotelurile

Afrodita
și Diana

Hotelurile Afrodita și Diana au adus stațiunii Băile
Herculane, multă vreme intrată într-un con de umbră,
un suflu de înnoire și modernizare, atrăgând cu fiecare sezon un număr tot mai mare de turiști datorită
investițiilor făcute aici. Prin aceste locații, turismul capătă și o importantă componentă Spa/Wellness, pe
lângă faimoasele tratamente cu ape minerale și termale utilizate încă din perioada
administrației romane în Dacia.
Am cerut câteva detalii unui reprezentant al grupului Bacolux,
din care fac parte cele două hoteluri: Cosmina Răescu, Marketing Manager.
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Care este profilul clientului pentru hotelurile Afodita și
Diana?
Profilul clientului nostru tipic este legat în fond de tratament, cu tendință semnificativă spre relaxare în centrele Wellness & Spa. În general, în Europa turiștii accesează
destinaţiile balneoclimaterice nu doar de nevoie, atunci
când sunt trimişi în mod special de medici – mulţi înţeleg
că este mult mai bine să previi decât să tratezi. În România,
abia acum se înregistrează un număr de turişti care vin și
pentru relaxarea care este extrem de importantă în vieţile
noastre cotidiene extrem de agitate. La Băile Herculane,
aerul curat, apele miraculoase, bazele Spa şi Wellness pot
transforma un concediu într-o rezervă de energie.
Ce servicii și facilități puteți asigura pentru evenimentele corporate (teambuilding, conferințe etc.), inclusiv pe
partea de entertainment?
Bacolux Hotels deține două hoteluri în Băile Herculane,
fiecare cu o capacitate mare de cazare (220 de camere),
motiv pentru care sunt frecvent solicitate pentru evenimente corporate și, drept urmare, știm cât de importantă
este partea de entertainment în astfel de situații. Am inclus
servicii dintre cele mai complexe, de la organizarea de seri
tematice, seri cu foc de tabără, grătare și proțap, DJ, excursii
pe trasee montane cu diferite grade de dificultate, excursii
pe Dunăre, plimbări tematice pentru prezentarea istorică
a stațiunii, seri de karaoke, billiard, petreceri la piscină. Mai
putem pune la dispoziție echipamente pentru rafting pe
Cerna, paintball, airsoft etc., dar suntem deschiși și altor
propuneri. Pentru oricare dintre serviciile menționate garantăm personal specializat și, ca urmare, astfel de evenimente corporate sunt garantate prin excelență.

Hotel Afrodita

Dar pentru turismul de sănătate?
Apele din Băile Herculane sunt recunoscute pentru puterile miraculoase pe care le au asupra sănătății încă de
acum 2.000 de ani. Și acum le oferim clienților, prin intermediul celor mai moderne aparaturi, proceduri de tratament
ce pot vindeca boli ale sistemului locomotor (reumatism
inflamator, reumatism degenerativ, afecțiuni degenerative
ale coloanei, afecțiuni post-traumatice), boli ale sistemului
nervos (afecțiuni neurologice funcționale, afecțiuni neurologice centrale de funcționare, vicii de atitudine la copii și
tineri etc.). Bineînțeles, printre afecțiunile tratate se numără
și cele respiratorii, metabolice și de nutriție, afecțiuni digestive, afecțiuni ginecologice, dermatologice etc. Așadar,
oferta de sănătate este una cu siguranță vastă și de calitate.
Care sunt facilitățile Spa de care dispuneți și care dintre
ele sunt mai apreciate?
Centrul Wellness & Spa Afrodita are o multitudine de
facilități, printre care piscina de agrement, cele 3 jacuzziuri cu tehnologii și temperaturi ale apei diferite, dar și sauna finlandeză. De acestea se bucură fiecare client care ne
calcă pragul. Pe lângă acestea, se numără diferite tipuri de
masaje, de la masajul general, la masaj cu bețe de bambus,

Hotel Diana

masaj cu roci vulcanice, masajul Pindas sau vestitul masaj
Afrodita, care de altfel ne recomandă. Băile revitalizante
sunt adesea solicitate, fiind atât de eficiente împotriva
stresului cotidian. Și aici putem enumera Baia Împărătesei Sissi, vizitatoare renumită a stațiunii, care prefera să se
scalde în băi cu uleiuri esențiale și petale de trandafiri,
servindu-i-se în timpul băii un pahar de vin sau un ciorchine de strugure. În acest mod ne întâmpinăm și noi clienții
astăzi. Din categoria băilor revitalizante mai fac parte Baia
revitalizantă Afrodita și Baia Cleopatrei, pe bază de lapte
și miere. Tratamentele de cosmetică facială sunt efectuate
într-un cadru intim și plăcut, cu produse profesionale și
cu importante efecte încă de la prima ședință, tratamente
efectuate de personal calificat. Tratamentele sunt specifice fiecărei probleme: acnee, riduri, pete etc. Cele mai
apreciate facilități sunt bineînțeles tratamentele faciale antirid, cu efecte spectaculoase, masajul cu pietre vulcanice
și Baia Împărătesei Sisi.
Pe de altă parte, Centrul Wellness din cadrul Hotelului Diana este ideal pentru relaxare, pentru tratamente de
întreținere și anti-îmbătrânire, apa termală având un efect
extrem de benefic asupra pielii și fiind recomandată de
medicii dermatologi pentru multiple afecțiuni. În moderspa
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nul Centru Spa & Wellness, dotat la standarde europene,
funcționează o piscină interioară, saună, jacuzzi, o sală de
fitness, săli de masaj și săli de terapie.
S-a investit foarte mult aici în design, finisaje și mobilier.
Apreciază turiștii aceste investiții?
Investițiile sunt cu siguranță semnificative și ca urmare
sunt apreciate de turiști, calitatea acestora neputând fi
pusă la îndoială. Până la urmă, aceste investiții au fost făcute pentru confortul și relaxarea clienților noștri. Ne‑am
gândit de două ori și am studiat foarte mult înainte să alegem culoarea unei încăperi în funcție de destinația acesteia și de rezultatul pe care clientul, odată intrat, voia să-l
obțină. Mai mult decât investițiile materiale, în tot ce le
oferim clienților, s-a investit și se investește suflet și asta se
simte mai mult decât orice.
Ce facilități moderne ați adus în cadrul renovărilor?
Renovările… pentru noi acestea sunt la ordinea zilei.
În permanență ne gândim cum putem îmbunătăți anumite servicii și ca urmare… renovăm. Printre schimbările
de impact aduse se numără lifturile spectaculoase ca design, silențioase și spațioase. Categoric, schimbarea care
a adus cea mai mare satisfacție în rândul clienților a fost
extinderea zonei de agrement, modernizarea acesteia și
implementarea a încă două jacuzzi-uri, printre care unul
cu sistem blowair. Aceste îmbunătățiri și extinderi nu au
ajuns nicidecum la final, așa că ne vom surprinde clienții,
sperăm cât de curând, cu noi servicii.
Ce diferențe credeți că există în turismul balnear de astăzi și cel din perioada „de glorie“ din anii 1960-1970?
Ce tendințe urmează turistul, dar și hotelierul?
Cele mai mari comori ale staţiunii Băile Herculane
sunt apele, la care se adaugă şi aerul acesta unic în ţara
noastră şi pe care îl mai regăsim într-o singură staţiune

din Europa, în Cehia. Aceste ape care au fost numite
de-a lungul timpului „Miracolul zeilor pentru sănătate“,
nu numai că au făcut istorie, au făcut și mult bine, au
tratat foarte mulţi oameni. Diferența între prezent și
perioada anilor 1960-1970 este legată de organizarea
curelor de tratament pe întreaga perioadă a anului și
de faptul că sejurul de sănătate dura atunci peste 10
zile, termen foarte important în resimțirea efectelor curative la întreaga lor valoare. În prezent suntem încă departe de acea perioadă de glorie, având în vedere că
turistul a renunțat în ultimii ani să aibă grijă de propria-i
sănătate. Din fericire, tendințele sunt promițătoare,
turiștii preocupându-se tot mai mult de ceea ce ține
de frumusețe, sănătate, relaxare.
Cum vă selecționați și pregătiți personalul?
Pentru noi, întregul proces, atât de selecționare, cât și cel
de pregătire a personalului, este unul complex. Ne dorim
oameni pregătiți, calificați și, mai mult decât orice, oameni
care să-și facă meseria cu plăcere și devotament. În acest
sens punem mare preț pe motivarea implicării acestora și
pe calitatea serviciilor pe care le prestează. La urma urmei,
cel mai important este respectul pe care îl avem față de
client. De aceea, hotelul nostru susține programe perma-
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nente de pregătire și instruire a personalului în vederea
dezvoltării calității serviciilor oferite.
Ce așteaptă turistul român când vine într-o stațiune,
care sunt exigențele lui?
Exigențele turiștilor au evoluat odată cu modernizarea și
tehnologiile aduse în domeniul hotelier. Așa sunt și turiștii
români, tot mai informați și cu exigențe demne de luat în
calcul. Turistul așteaptă să găsească servicii de cazare de
bună calitate, baze de tratament în incinta hotelului în
care sunt cazați, aparatură de ultimă generație și servicii
de masă extraordinare. De asemenea, este foarte importantă partea de petrecere a timpului liber și activitățile pe
care le pot desfășura. De aceea, ținem ca oaspeții noștri
să dispună, pe lângă serviciile respective, și de consultanță
în ceea ce privește împrejurimile, traseele montane, evenimentele care se desfășoară.
Ce se poate face pentru atragerea turiștilor străini în
Băile Herculane?
Străinii pun mare accent pe sănătate și relaxare, iar ca
urmare numărul celor care vin la noi este în creștere. Colaborăm cu agenții de turism din străinătate, însă până în
momentul de față turiștii de acolo sunt mai mult în tranzit.

Sperăm ca pachetele ce au fost create special pentru ei
să ducă la creșterea numărului lor și, mai ales, al numărului
de zile petrecute. De asemenea, este evident că turiștii în
general, străini sau români, vor servicii de calitate și stațiuni
cu o infrastructură bine pusă a punct. Deci acestea sunt
soluțiile pentru a deveni atractivi: infrastructură, personal calificat și cunoscător a cel puțin două limbi străine
de circulație internațională și pachete special configurate
pentru fiecare tip de turist.
Practic reprezentați un grup hotelier. În ce măsură poate deveni această activitate profitabilă? Ce le transmiteți
colegilor dumneavoastră de breaslă?
Așa cum spuneam mai devreme, implicarea și devotamentul, dragostea pe care o manifestăm în meseria noastră
sunt cele mai importante. Clientul, mai presus decât orice,
trebuie respectat. Respectul este cel care poate face din
această afacere una profitabilă. Bineînțeles, serviciile oferite și calitatea acestora sunt la fel de importante, ca de altfel
și modernizările aduse în domeniul hotelier. Investiția este
„mama profitului“, și asta trebuie să fie literă de lege în orice domeniu, indiferent că vorbim de investițiile materiale
sau cele sufletești.
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Cosmeticele –

ingrediente controversate
AZARD
l BIOH
ia
ț
n
e
pot

ie
Atenț

42

spa

Magazin

Centrele Spa/Wellness folosesc din plin produse
cosmetice în cadrul diverselor procedee și tratamente. Deseori, centrele respective includ și servicii
de înfrumusețare, argument în plus pentru a ne opri
un pic asupra unui aspect: cât de sigure sunt aceste
cosmetice, care pot fi consecințele negative asupra
sănătății, în contextul în care, pe lângă efectele benefice, ele pot conține și o serie de substanțe chimice
cel puțin controversate. Este și motivul pentru care
alegerea gamei de cosmetice se face în strânsă legătură cu conceptul locației, iar calitatea serviciilor (reflectată în preț) este în strânsă legătură cu calitatea
cosmeticelor utilizate. Din aceeași perspectivă merită să evaluăm și multiplele activități legate de igiena
corporală și aromele ambientale. Date fiind numeroasele dezbateri pe această temă, puțini operatori
Spa din liga superioară omit să specifice că folosesc
cosmetice naturale, Bio, organice, Eco, „recomandate
de medicii dermatologi“ și așa mai departe, dar... ar
fi bine să citim și etichetele.

Știați că...
• ... Organismul uman absoarbe aproape 60% din
substanțele aplicate pe piele?
• ... Pielea copiilor are o capacitate de absorbție cu
40-50% mai mare decât pielea adulților?
• ... După numai 26 de secunde de la aplicarea pe
piele a produsului cosmetic, substanțele chimice din
compoziția acestuia ajung în fluxul sanguin?
Derm
Epiderm

Hipoderm
Vase sanguine

Când vorbim de cosmetice într-un centru Spa/wellness ne referim deci nu doar la cele din centrul de
înfrumusețare, ci și la uleiuri de masaj, creme, măști de
corp sau săruri de baie, săpunuri, șampoane și geluri de
duș, chiar arome pentru ambient, majoritatea conținând
substanțe volatile cu miros plăcut. Se apreciază că produsele cosmetice de calitate acceptabilă, utilizate zilnic de
către femei, conțin mai bine de 500 de ingrediente, dintre care câteva sunt cu siguranță controversate. Fiind folosite curent și în cantități mari, cosmeticele respective aduc
în organism anual, prin intermediul pielii care le absoarbe,
circa 2,3 kg de substanțe toxice.
Imensa piață a cosmeticelor este marcată atât de falsi
ficarea unor produse cunoscute ca sigure, cât și de un
marketing scăpat uneori de sub control, având la bază o
legislație ambiguă, care se modifică permanent. Miza este
deosebit de importantă, daunele pe care le pot provoca
sănătății intrând în atenția diverselor organizații – în SUA,
chiar FBI‑ul este implicat în combaterea acestui fenomen
care s-a dezvoltat foarte mult pe segmentul on-line. Ast-

fel au fost depistate produse care conțin, pe lângă cantități
ridicate de bacterii nocive, substanțe periculoase precum
arsenic, beriliu sau cadmiu. Prin urmare, în niciun caz aceste produse nu trebuie achiziționate de la comercianți
greu de urmărit precum cei ambulanți, din piețe sau
chioșcuri obscure. Trebuie să ne dea de gândit un ambalaj diferit de cel cunoscut (chiar dacă scrie pe el că este
un produs în serie limitată), prețul mai mic, consistența și
textura care trădează produsele contrafăcute.
Dificultățile depășesc însă zona „gri/neagră“ a pieței. O
problemă controversată a acestui domeniu este faptul că
furnizorul unui produs cosmetic poate fi exceptat de la
obligativitatea inscripționării tuturor ingredientelor pe etichetă, în virtutea păstrării secretului comercial. Totuși,
există anumite substanțe chimice (de conservare, parfumare, aromatizare, uleiuri esențiale) care, atunci când sunt
incluse în produsul cosmetic în anumite procente, trebuie
menționate obligatoriu.
România, ca țară membră UE, a preluat normele acestei organizații, renunțând la legislația anterioară. Ministerul
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Sănătate

Sănătății are atribuții privind reglementarea și administrarea
bazelor de date în domeniul produselor cosmetice, supravegherea, inspecția și controlul pe piață al produselor cosmetice, informarea populației, înregistrarea cazurilor semnalate privind efectele adverse asupra populației cauzate de
produsele cosmetice, transmiterea de informații și raportări
Comisiei Europene. Este un aspect care denotă faptul că
putem transpune în practică imediat rezoluțiile apărute în
urma ultimelor cercetări. Totuși, zona aceasta rămâne una
a controverselor inițiate de cercetări private sau ale unor
organizații independente, de care oficialitățile țin cont sau
nu. Unele substanțe au fost declarate ca dăunătoare, altele sunt doar „suspecte“, prin urmărirea unor statistici. Este
greu de delimitat unde se oprește cercetarea temeinică și
unde începe „folclorul“, așa cum este dificil de stabilit cât
de naturale mai rămân unele produse, care au într-adevăr
multe ingrediente naturale, dar sunt bine aditivate. În orice
caz, o serie de organizații consideră că unele substanțe din
produsele cosmetice au efecte asupra activității hormonale
a organismului, produc reacţii alergice sau declanșează cancerul de piele, atunci când sunt utilizate în cantități mari.
Lista substanțelor potențial dăunătoare nu se oprește
la cele descrise aici, pentru că, așa cum am spus, produsele cosmetice au devenit tot mai complexe. Mai pot fi
menționate Dioxanul, acidul retinoic (întâlnit în cremele
de protecție solară), Methylisothiazolinone, dietanolamina (DEA) sau trietanolamina (TEA) – ca să le enumerăm pe
cele mai frecvente, fiecare cu problematica lui.

9

dintre cele mai
periculoase
substanțe toxice ce
pot intra în compoziția
produselor cometice
Parabenii. Folosiți drept conservanți sintetici în săpunuri,
șampoane, creme și loțiuni pentru corp și de îngrijire a părului sau deodorante, parabenii pot fi identificați pe etichete
direct, având denumiri din gama „metilparaben, butilparaben, ethylparaben, propylparaben“ etc. Se absorb rapid
prin piele și sunt eliminați parțial, o anumită cantitate rămânând însă în organism. Date fiind numeroasele discuții
privind nocivitatea, unii producători trec pe etichetă doar
prima parte a denumirii, nu și extensia „paraben“. Meritul lor
este că împiedică dezvoltarea bacteriilor și fungilor în produsele cosmetice, prelungindu-le termenul de valabilitate
până la ani de zile. Totuși, există studii care arată că parabenii, mai ales cei așa-numiți „cu lanț lung“ (propylparaben,
isopropylparaben, butylparaben sau isobutylparaben) au
legătură cu dezvoltarea cancerului la sân, prin stimularea
estrogenului. În ultimii ani, numeroase companii producătoare au renunțat la acești conservanți și și-au promovat
cosmeticele cu mențiunea „nu conțin parabeni“.

Ftalații. Având terminația „phthalate“ (dietilhexilphtalate) în

Curentul preparării cremelor și produselor de tratament cosmetic „la fața locului“, sau cel puțin renunțarea la
niște termene de valabilitate îndelungate, deseori inutile,
se bucură de succes, ca și preparatele cu aspect natural,
fără o prezentare comercială prea elaborată. Un produs este natural, Eco etc. începând cu ingredientele
naturale și încheind cu ambalajul biodegradabil.
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denumirile în engleză, sau o variantă prescurtată (DEHP)
aceștia se găsesc în deodorante, parfumuri, fixative, rujuri,
lacuri de unghii, având rolul de a crește persistența parfumurilor. Uneori, se găsesc și în ambalaje, diverse materiale
plastice, electronice sau jucării. Cercetătorii au descoperit
câteva afecțiuni asociate acestor chimicale, respectiv diabetul și dereglările hormonale (în special scăderea nivelului
de testosteron la bebeluși, cu efecte asupra dezvoltării organelor genitale, respectiv instalarea precoce a pubertății
la fete). De asemenea, au
fost constatate incidența
grăsimii abdominale în exces și un anumit grad de
intoxicare a ficatului.

Probleme de sănătate provocate de prezența acestor substanțe toxice în organism:

Alergii
cutanate

Cancer

infertilitate

Formaldehidele. În reacția cu apa, anumite ingrediente din cosmetice (șampoane, balsamuri, spumant
de baie etc.) eliberează formaldehide, substanțe care
împiedică formarea mucegaiului şi bacteriilor în produsele respective. Iată câteva denumiri: DMDM hydantoin,
imidazolidinyl urea, diazolidinyl urea, quaternium-15.
Întâlnite la o bună parte din cosmeticele produse la nivel
mondial până în urmă cu câția ani, când marii producători au renunțat la ele, formaldehidele sunt recunoscute
ca substanțe alergice și cu potențial cancerigen, conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
Sodium Lauryl Sulfate (SLS). Având capacitatea de
a modifica tensiunea superficială a lichidelor pentru a intra mai bine în contact cu pielea sau părul și a pătrunde
în ele, acesta se găseşte în șampoane, săpunuri, spume
de baie, demachiante, ca şi în produsele de curăţat. Pătrunzând ușor în piele, este una dintre substanțele suspectate că ar stimula dezvoltarea celulelor canceroase.

malformații
congenitale

dereglări
hormonale

îmbătrânire
precoce

Uleiurile minerale. Acestea, împreună cu derivatele
lor (denumite în engleză „mineral oil, paraffin, petrolatum, vaselina“) sunt obținute din petrol și se folosesc
în formularea unor creme, machiaje sau balsamuri ca
emoliente, având și rolul de a bloca porii pielii. Vaselina
se pare că este foarte în vogă la Hollywood, de exemplu. Problemele care pot apărea sunt îmbătrânirea pielii,
tulburările hormonale și chiar cancerul.

Glicol propilena. Este unul dintre cele mai întâlnite
Triclosanul. Este o substanţă care distruge bacteriile,
întâlnită în săpunuri lichide şi geluri antibacteriene,
șervețele umede, produse de igienă a gurii, creme autobronzante, farduri, deodorante sau creme de ras. Fiind
constatate situații în care au fost afectate funcționarea
glandei tiroide și activitatea hormonilor sexuali, sunt
considerate nesigure pentru consum.

ingrediente din industriile cosmetice, farmaceutice și
chiar alimentare. La nivelul pielii, unde poate ajunge
prin intermediul cremelor, loțiunilor sau machiajelor,
facilitează pătrunderea substanțelor toxice, modificând
structura țesuturilor – este totuși una dintre substanțele
„benigne“, în sine.

Coloranți sintetici. Sunt folosiți în foarte multe produTriclocarbanul. Triclocarbanul este ingredient activ în
unele săpunuri solide antibacteriene, la care o serie de
mari producători au renunțat din cauza studiilor care au
arătat că aduc modificări hormonale și, în plus, au un
efect rapid și de durată asupra mediului.

se cosmetice și pot fi recunoscuți prin denumirea „FD&C
colours“ (Food, Drugs & Cosmetics colours), sau doar
„D&C“ urmat de o culoare anume. Efectele lor pot fi
iritațiile și reacțiile alergice, ca și cele provocate de parfumurile sintetice, care în plus pot provoca amețeli.
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Pardoseli

pentru piscine, Spa-uri & zone Wellness
Alegerea pardoselilor pentru o piscină, zonă Spa
sau Wellness este o temă importantă de gândire,
indiferent de amploarea proiectului. Deși plaja de
materiale este astăzi foarte variată, opțiunile trebuie cântărite în funcție de destinația fiecărui spațiu,
trafic, aderența necesară, frecvența întreținerii, vârsta utilizatorilor, confortul dorit, preferințe estetice
personale și multe alte aspecte ce trebuie discutate
în detaliu cu specialiștii implicați – designeri, arhitecți,
executanți. Practic, în prezent nu vorbim doar de stratul final, de uzură, ci de sisteme complexe compuse
din straturi diverse, fiecare la fel de important pentru
fiabilitatea acoperirii. Vă prezentăm în continuare cele
mai importante variante, expuse oarecum în ordinea
apariției lor în timp, alături de câteva considerațiuni
privind domeniul de utilizare, avantaje, dezavantaje
și sfaturi oferite de specialiștii în pardoseli.
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Materiale

Pardoselile „RECI“
În această categorie putem include o mare varietate de
materiale: piatră naturală sau marmură, klinker, compozite
pe bază de roci (granit, marmură, calcar etc. având ca liant
rășinile), beton (eventual beton amprentat), plăci ceramice sau diverse tipuri de mozaic, având la bază materiale
din cele mai diverse, inclusiv metale și sticlă. Sunt materiale care pot fi aplicate atât la interior, cât și la exterior,
unele dintre ele demonstrându-și viabilitatea de-a lungul
secolelor în care au fost principalele variante de pardoseli pentru spațiile umede. Atuurile lor importante sunt
rezistența mecanică și rezistența chimică la substanțele
agresive, permițând o întreținere frecventă și simplă. O
problemă a acestora rămâne totuși inerția termică mică
și capacitatea mare de transfer termic, care ne face să
le percepem fierbinți atunci când sunt expuse la soare și
reci atunci când ieșim din piscina acoperită. Este și motivul
pentru care, atunci când sunt folosite pentru interioare,
sunt însoțite de un sistem de încălzire prin pardoseală, care
să le asigure atât o temperatură confortabilă pentru picior,
cât și o uscare rapidă, care altfel nu poate fi obținută, indiferent de temperatura ambientului. La exterior sunt preferate nuanțele deschise, care să nu atragă razele de soare,
iar la interior este bine să fie alese culori care să nu scoată
în evidență urmele de săruri sau minerale.

De asemenea, în toate aceste cazuri contează enorm
sistemul de montaj compus din adezivi și chituri (mai ales
la exterior) și sistemul termo-hidroizolant folosit în substrat (la interior). Desigur, la exterior se poate accepta și
o placare fără pretenții mari, dar se pierde mult la capitole precum igiena sau siguranța traficului (murdărie,
margini ieșite în afară), ca să nu mai vorbim de estetică.
O pardoseală murdară are efecte neplăcute când vorbim de întreținerea piscinei pe care o înconjoară, cu costuri simțitor mai mari – filtre și soluții. Un alt aspect este
aderența, mai ales în prezența apei, domeniu în care doar
anumite tipuri de rocă pot fi considerate relativ sigure.
Totuși, pentru orice tip de pardoseală rece există metode
specifice de tratare care conferă aderență – soluții fizicochimice care fac suprafața rugoasă, cu o durată de viață
limitată, de regulă câteva luni.
Mai trebuie spus că pardoselile reci, dure, nu sunt recomandate pentru zonele fitness, nefiind potrivite pentru
protecția articulațiilor corpului uman – aici pardoselile
trebuie să aibă o anumită elasticitate, conform normelor
specifice domeniului sportiv. Pot fi acceptate în schimb în
săli de proceduri și tratamente, cu mențiunea că aici se
aplică reguli similare spațiilor medicale: nu sunt permise
rosturile în care se poate aduna murdărie, iar ridicarea
la perete să fie curbă, fără unghiuri drepte.
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Materiale

Deck-ul: lemn, compozite și alte materiale
Când vorbim de lemn în cazul piscinelor și spațiilor Spa,
ne referim cu precădere la deck. Pentru zone fitness și
wellness, unde incidența apei este mai scăzută, se poate
opta fără probleme pentru parchet, dușumea, parchet
stratificat sau laminat. Totuși, și aici există o problemă:
variația dimensională a lemnului în funcție de umiditatea ambientală, iar beneficiarii trebuie să supravegheze
acest aspect și să ia măsuri de umidificare/dezumidificare,
în funcție de necesitate.
Termenul „deck“, preluat de noi din limba engleză, avea
inițial la bază verbul germanei vechi „deckken“, cu sensul
de „a acoperi“. În timp, el a fost folosit curent cu sensul de
suprafață pe care se poate călca – platformă, pardoseală,
chiar balcon sau verandă, iar în domeniul ambarcațiunilor
a căpătat sensul de punte a vasului. Nu pot fi negate
influențele coloniale, multe dintre aceste prime construcții
fiind realizate din esențe exotice, considerate ca fiind mai
rezistente la soare și umiditate. Ținta principală a fost utilizarea unor materiale cu o inerție termică mare, astfel încât
pardoseala să nu frigă la picioare atunci când se află în
plin soare (motiv pentru care întâlnim tot mai des deck-ul
în jurul piscinelor exterioare), iar iarna să nu se simtă rece.
Aceleași necesități sunt valabile și la piscinele de interior,
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unde se apelează de asemenea la lemn sau un material
compozit cu un coeficient de transfer termic optim. O altă
problemă a fost aderența, iar lemnul, chiar și umed, este
totuși mai sigur din această perspectivă decât o piatră
șlefuită sau o placă ceramică. Rămânem în zona aceasta a
siguranței și menționăm pericolul de accidentare în cazul căderii – desigur, o pardoseală din lemn este oricând
de preferat. Nu în ultimul rând, s-a rezolvat problema ventilării, interstițiile fiind lăsate libere.
Provocarea cea mai mare pentru lemn a fost în
permananță prelungirea duratei de viață, în contextul în
care se știe că lemnul este cel mai vulnerabil în zona de
contact cu solul. De aceea, deck-ul are totdeauna o substructură solidă și rezistentă la umiditate și la atacul diverselor insecte sau microorganisme de la acest nivel (se recomandă beton, metal, plastic). Substructura facilitează de
asemenea drenajul apei care se scurge printre lamelele.
Inițial, deci, platformele tip deck au fost realizate doar din
lemn (diverse calități, de la cherestea simplă la lamele profilate, pentru o aderență și un aspect superioare), posibilitate care există și în ziua de azi, în varianta îmbunătățită, cu
diverse metode de tratare a lemnului. În ceea ce privește
esențele exotice, acestea sunt mai scumpe deoarece în ultimii ani se practică o exploatare rațională și durabilă a pădurilor tropicale din America de Sud și Asia de Sud-Est.
În a doua jumătate a secolului trecut au apărut primele
compozite WPC, obținute din mase plastice și făină de
lemn (de multe ori reciclată), care în prezent au ajuns la variante performante, potrivite pentru utilizarea la exterior.
În plus, pot fi luate în calcul și alte materiale: PVC, polietilenă, polistiren, aluminiu, compozite din lemn și diverși polimeri în proporții variate. Toate aceste variante moderne,
ca și cele clasice, trebuie să facă față unei solicitări importante, pe care nu am menționat-o până acum: caracterul
ignifug. Legislația europeană impune această proprietate
pentru deck, inclusiv pentru cel din lemn natur.

Pentru spațiile interioare, sunt tot mai folosite pardoselile elastice și cele sintetice: PVC, linoleum, chiar plută
tratată corespunzător, poliuretanul și alte rășini obținute
datorită inovațiilor din industria chimică. Avantajele țin de
continuitatea acoperirii (pot fi obținute suprafețe continue, fără rosturi), simplitatea întreținerii, adaptabilitatea la
orice tip de suprafață, caracteristicile acustice superioare – fără zgomot la pășire. De asemenea, aceste materiale
pot fi aplicate inclusiv pe suprafețe curbe, cu ridicare
la perete, ceea ce se urmărește în saloanele de tratamente. Potrivite pentru sălile de sport, pot fi folosite și pentru
sălile fitness, având elasticitatea necesară obținută datorită
substraturilor incluse în sisteme. Acestea mai au însă o proprietate specifică: pot fi tratate împotriva bacteriilor, fungilor sau factorilor alergeni. O notă deosebită este adusă
de linoleum-ul autentic, integral natural dacă se urmează
„rețeta“ tradițională, perfect încadrat în trendul Eco.

© Forbo Flooring

© Forbo Flooring

În trend:
Pardoselile ELASTICE

© Forbo Flooring

Rezistența la alunecare
• Alunecarea este o problemă serioasă, puțin tratată la noi și, după cum
susțin unii specialiști, detaliată insuficient și de normativele europene. În
anumite cazuri, se pune un panou cu
atenționarea că pardoseala este alunecoasă, pe principiul „Eu v-am zis!”, ceea ce nu este
nici util și nici acoperit de lege.
• Dacă pe plan european nu există o normă clară, pe
domenii, care să prevadă rezistențele la alunecare,
avem însă normativul german care ne poate ajuta,
inclusiv în ceea ce privește tipul de încălțăminte. Testele specifice sunt în fond de două tipuri, pentru picior
încălțat și descălțat, fiind luate în calcul și spațiile umede
precum dușurile sau piscinele. Așadar, conform reglementărilor germane referitoare la siguranța la locul de
muncă și potrivit prescripțiilor pentru prevenirea accidentelor, pardoselile trebuie să fie plane, ușor de curățat
și, nu în ultimul rând, antiderapante.
• În cazul prezenței apei, noroiului, uleiului, grăsimii sau a
altor tipuri de reziduuri care constituie pericol de alunecare, se impun măsuri particulare în ceea ce privește
alegerea materialelor pentru pardoseli. Punctele critice
sunt în special zonele în pantă, neutilizarea încălțămintei
adecvate și prezența uleiului pe pardoseală, situația
optimă fiind o suprafață plană, rugoasă sau profilată. Suprafețele profilate au o capacitate mai bună de
drenare a apei sau altor lichide care intervin în utilizarea
piscinelor sau la spălarea pardoselilor și, în același
timp, rețin aceste lichide între planul de călcare și cel
de drenare, având o anumită capacitate de absorbție și
permițând o călcare mai sigură, fără acvaplanare. Există
în acest sens mai multe clase care exprimă volumul
de refulare pe o anumită suprafață de pardoseală profilată. Astfel, există clasele V4, V6, V8, V10 care indică 4,
6, 8 și respectiv 10 cm cubi de lichid reținut /dm pătrat
de pardoseală.

Evenimente

Ediția de primăvară, cu numărul 33, a Târgului de Turism al României a avut loc anul acesta între 12 și 15 martie,
în cadrul Complexului Expozițional Romexpo. O prezență notabilă a fost cea a stațiunilor balneare românești,
reunite sub umbrela Organizației Patronale a Turismului Balnear din România, partener al organizatorului manifestării alături de ANAT, FPTR și ANTREC.

târgul de turism
al româniei
Tonul evenimentului și zonele de interes ale turismului românesc actual au fost punctate de conferința de presă ce
a precedat târgul, la care au participat au participat Cătălin
Trifu – Director General Romexpo S.A., Alin Burcea – Prim
Vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România (ANAT), Rodica Pencea, Secretar General
al Organizației Patronale a Turismului Balnear din România
(OPTBR) şi Dragoș Răducan – Vicepreședinte al Federației
Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR). Temele originale ale ediției de anul acesta a TTR au fost: „Turismul 2.0 și
aplicații web în domeniul turismului“, „Oferte pentru turismul
de aventură“, „România are potențial turistic – oferte pe piața
locală (Băile 1 Mai, Covasna, Maramureș)“ și Saloanele „Romanian Nautic Expo“ și „Expo Sport și Agrement“, cu organizarea
de concursuri de ciclism mountain bike. De asemenea, au fost
organizate tombole care au avut ca premii vacanțe gratuite și,
tot în premieră, o bursă de turism pentru cei care au dorit să
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încheie contracte și parteneriate. Manifestarea a reunit pe cei
aproape 12.000 mp dedicați circa 260 de firme, participarea
străină reprezentând 35 % (din 14 țări), cu 7 % mai mult decât anul trecut. Operatorii expozanți au venit cu propuneri
interesante pentru amatorii de pachete turistice, reducerile
variind între 10 și 30%, chiar 50% în unele cazuri.
În privința turismului balnear, doamna Rodica Pencea
(OPTBR) a vorbit despre cele mai spectaculoase investiții
recente, prezentate şi în cadrul târgului – investiții pe care leam anunțat și noi în edițiile anterioare ale revistei: reconversia
de la 2 la 5 stele a hotelului Lotus de la Băile Felix (cu aqua
parc și 14 bazine pentru ape termale), reconversia de la 2
la 4 stele a hotelului Brădet din Sovata (cu extinderea zonei
de tratament și a celei de restaurant), renovarea și extinderea
bazelor de tratament Călimăneşti-Căciulata S.A., care vor fi
date în folosință în curând. De asemenea, se conturează o
colaborare tot mai stabilă dintre obiectivele balneare și brandurile tradiționale românești de tratament, precum Gerovital
și Aslavital. Nu în ultimul rând, s-a anunțat cooptarea României, alături de alte 8 țări, în cadrul programului european „Pe
urmele romanilor“, iniţiativă care promovează apele termale
utilizate încă de pe vremea romanilor.
Tot în cadrul Târgului de Turism, OPTBR a anunțat prelungirea campaniei de oferte speciale pentru programele balneare de la 30 aprilie până la 30 iunie, venind în întâmpinarea
celor care doresc să beneficieze de tratamente într-un cadru
profesionist, să se relaxeze în centrele Spa ale noilor hoteluri
modernizate din stațiunile românești, să facă mișcare, să beneficieze de piscinele cu ape termale și minerale.

În perioada 26 - 29 martie s-a desfășurat la Romexpo târgul internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și materiale pentru construcții Construct Expo, în paralel desfășurându-se și târgurile Ambient Expo,
Romtherm, Expo Flowers & Garden și Antique Market.

Ambient Expo

romtherm

În cadrul Ambient Expo am remarcat prezența companiei Piscine Laghetto East, unul dintre puținii furnizori pe segmentul de piscine/Spa dedicați segmentului
profesional. Decorul standului a fost îmbogățit cu imagini
ale ultimelor proiecte și obiective realizate, la standarde
agreate atât de marile lanțuri hoteliere, cât și de operatorii independenți care doresc să aibă în dotare un centru
Spa garantat pentru utilizare intensă, pe termen lung.

Premium Exclusiv Group, distribuitor în România
al sistemelor inteligente de dezumidificare a piscinelor
Heatstar – Marea Britanie, a expus în cadrul Romtherm
sistemul pentru dezumidificare Andromeda, echipat cu
opțiunile pentru aer proaspăt, încălzire aer/apă, ventilatoare EC (eco) și sistem de management al ventilației.
Echipamentul care funcționează pe principiul pompelor
de căldură, destinat piscinelor private, este ultra-eficient
din punct de vedere energetic, având costuri scăzute de
exploatare.
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Convenția

APPW 2015
Ediția a IV-a

Piscina în România
n

Șerban Moroianu, Președintele Asociației Patronale pentru Piscine și Wellness

La începutul lunii martie, asociația noastră a organizat,
după cum deja ne-am obişnuit, o nouă ediţie a Convenţiei
de Afaceri pentru Piscine şi Wellness. Anul acesta am dorit
să-i dăm noi valenţe şi spunem noi că am şi reuşit. Am mers
cu un pas mai departe faţă de ediţiile anterioare şi am
combinat secţiunea de business-to-business cu o secţiune
de conferinţă. Tema conferinţei a fost una generală: „Pisci
na în România“, iar prin prezentările făcute de speaker-ii
noştri am abordat varii aspecte din acest domeniu.
În completarea unor subiecte strict legate de produsele furnizate de fiecare dintre producătorii europeni prezenţi, am adus în atenţia publicului participant viziunea
asupra apei şi a integrării conceptului din punct de vedere arhitectural, noţiunea complexă de centru Spa şi care
este locul unei piscine în acest tot, legislaţia în domeniu
şi schimbări propuse de APPW, argumentarea avantajelor
în favoarea cărora se înclină balanţa cost-beneficii într-un
proiect de tip aqua-park.
Conferinţa a vizat să creeze o platformă interactivă
de comunicare între specialiştii implicaţi în domeniul
nostru, adresându-se, prin subiectele abordate, unei
game largi de participanţi. Am dorit să oferim tuturor celor ce activează în acest sector special oportunitatea de a
52
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se întâlni, de a afla informaţii importante, de a-și împărtăşi
preocupările, de a face schimb de păreri, de a găsi soluţii.
Ne-au făcut plăcerea să răspundă pozitiv invitaţiei
noastre de a împărtăşi din experienţa sau cunoştinţele
dumnealor Dna Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun – Prodecan la Facultatea de Urbanism din cadrul Universităţii
de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, un colaborator
mai vechi al proiectelor noastre şi Dna Liliana Paraipan,
consultant şi operator Spa&Wellness, SpaBusiness.ro&
Mondo Spa Consulting.

În ceea ce priveşte secţiunea business-to-business,
acesta este motorul principal al iniţiativei noastre. Întrucât pe piaţa românească toate produsele – elementele
de piscină, echipamentele necesare funcţionării, echipamentele şi produsele folosite în tratarea şi întreţinerea
apei – se importă, asociaţia a creat această platformă de
întâlnire a specialiştilor interni şi externi din domeniul piscinelor şi Wellness-ului, un loc de dezvoltare a unor noi
parteneriate.
În primul rând, manifestarea a dat ocazia unor producători străini să ia contact cu firme româneşti interesate
să le cunoască mai îndeaproape produsele şi să stabilească noi relaţii comerciale. În plus, a oferit o oportunitate şi
membrilor APPW de a-şi prezenta produsele şi serviciile
către alte firme din sectorul nostru de activitate, interesate de colaborare.
Prin astfel de manifestări APPW doreşte să trezească cât
mai multor firme constructoare de piscine interesul de a
comunica într-un cadru special şi să cristalizeze în jurul ei
o breaslă care ar trebui să acţioneze la unison în vederea
eliminării neprofesionalismului de pe piaţa românească.
Este nevoie de mai mult decât de a aştepta ca „furnizorii
de non-calitate“ să se cearnă de la sine.

APPW

Asociația Patronală pentru Piscine și Wellness a fost constituită în
septembrie 2009 și reunește companii cu activităţi
din domeniul proiectării, construirii, comercializării şi producerii de piscine, saune, căzi/aparate de
hidromasaj, Spa, Wellness, împreună cu instalaţiile
aferente. Scopul asociației este de a sprijini interesele membrilor săi în relația cu autoritățile statului,
de a informa despre legislația din domeniu și de a
implementa standardele europene. Începând cu
2013, APPW este membru cu drepturi depline în
EUSA – Asociația Europeană de Piscine și Wellness,
organizație care participă la întocmirea standardelor de piscine și Spa-uri la nivel european.

Asociația Patronală
Piscine și Wellness

Tel.: 021 323 43 40; 0733 415 300
Email: office@appw.ro
www.appw.ro
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Wellness – Fitness:

impact asupra omului actual
În cadrul paginilor dedicate identificării tendințelor
în domeniul Spa – Wellness – Balnear, am vorbit în
ediția precedentă despre mindfullness, dezvoltarea segmentului balnear și modificarea conceptului de hotel în funcție de domeniul Spa. Urmează
să trecem în revistă câteva tendințe din Wellness,
respectiv din zona „sportivă” a acestui domeniu –
fitness și activități în aer liber. Granițele dintre
aceste discipline devin tot mai transparente, dar
ele împreună influențează – prin adoptarea în stilul de viață al omului modern și concepția despre
turism, vacanță, petrecerea timpului liber – chiar
gestionarea timpului de lucru. Sala de antrenament a devenit un loc comun al multor oameni din
medii puternic urbanizate, constituind un adevărat fenomen social.
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Antrenamente de mare intensitate

Cunoscute și popularizate sub numele de „High-Intensity
Interval Training (HIIT)“ sau „Express Workout“, aceste
practici presupun perioade de exercițiu intens, la sală sau
în aer liber, urmate de perioade scurte de relaxare. Metoda a fost preluată din experiențele echipelor sportive de
performanță, cum ar fi olimpicii japonezi. Este poate tendința
cea mai puternică din anul trecut, care se va menține și în
2015, fiind influențată de modul de viață al omului activ, care
nu are foarte mult timp la dispoziție. Aceste episoade pot fi
programate inclusiv în timpul orelor de lucru, nedepășind
20 - 30 de minute, dar fiind foarte intense și benefice.
Lucrurile merg un pic mai departe printre practicanții
pasionați, semiprofesioniști, care fac din fitness o provocare,
ducându-l la ceea ce se numește „Ferocious Fitness”. Aici
sunt forțate limitele, se urmăresc performanțe personale și
chiar se creează competiții neoficiale, susținute deseori prin
mediul on-line. Principalele discipline sunt alergările (chiar

de tip maraton), traseele de biciclete, drumețiile, exercițiile
la sală, înotul, diverse probe de rezistență și adaptare în medii sălbatice (promovate și în emisiunile de tip reality show),
unele duse la extrem. Nu sunt de neglijat în acest context
nici campaniile umanitare, prin care se strâng fonduri pentru
diverse cauze.
Se mai organizează acțiuni ample, cu sute de participanți
campați în tabere dedicate, unde vin pasionați din întreaga
lume; uneori, aceste tabere sunt create în stil cazon („fitness
boot camps”), cu program militar și personal pregătit ca atare.
Unitățile au fost create în general de foști soldați de carieră,
care au atras prin adăugarea termenului „fitness” în titulatura
acestor tabere, inaugurate în spațiul anglo-saxon (SUA, Marea Britanie, Australia), dar și în locații exotice – Thailanda,
Tanzania etc. Apărute în țările dezvoltate, aceste discipline
vor fi adoptate și în țările emergente, unde alimentația defectuoasă adăugată unei vieți sedentare vor duce la creșterea
incidenței obezității – consideră cei mai mulți specialiști.

Programe pentru persoane în vârstă
Numărul de persoane care depășesc vârsta de 65 ani
este în creștere în țările dezvoltate, ceea ce s-a reflectat întro cerere mai mare de programe și regimuri fitness adaptate
pentru acestea. În mod obișnuit, exercițiile sunt concepute
pentru tineri activi, iubitori de sport, dar durata de viață mai
lungă și obezitatea au modelat profund felul de a vedea
aceste practici. Astfel, se pot face exerciții de dificultate și
intensitate reduse, dar nu mai puțin benefice, care iau în
calcul diferitele obiceiuri de viață ale persoanelor practicante. Multe săli de sport/fitness au fost modificate în acest sens
și promovate ca atare, s-au creat trasee pentru biciclete în
mediul urban și extraurban, cu facilități și servicii specifice
de-a lungul acestor trasee.

Antrenorul personal
Găsirea și menținerea motivației, o structură personalizată a antrenamentului pe termen lung – iată ce provocări
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urmăresc cei împătimiți de fitness. Formatorii personali
au fost recunoscuți drept cea mai eficientă soluție pentru
această problemă comună tuturor practicanților, devenită
foarte populară în ultimii ani. Ceea ce trebuie urmărit, mai
ales de către cineva care operează un centru fitness, este
ca acești antrenori să vină cu o bună cunoaștere a domeniului, cu experiență (o activitate sportivă de performanță
anterioară este de dorit), precum și cu o certificare și un
concept asupra programelor propuse practicanților. Nu
exagerăm dacă spunem că unele centre fitness sunt adaptate conceptului propus de instructor, așa cum există restaurante create special pentru un chef bucătar de top.
Ei sunt capabili să propună programe personalizate, cu
rezultate vizibile și care să îl stimuleze pe practicant să își
atingă scopurile, determinându-l să își depășească propriile bariere și comodități.

Arte Marțiale
Exercițiile fizice pot aduce o anumită monotonie, de aceea
este necesară menținerea interesului, motiv pentru care se
recurge uneori la combinarea lor cu artele marțiale. Acestea
aduc cu sine o angajare suplimentară, mai multă disciplină și
concentrare mentală, având în același timp un obiectiv clar,
56
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dezirabil: capacitatea de autoapărare. Există o mare varietate de arte marțiale, dintre care se poate opta în funcție de
vârstă, capacități fizice și nivelul de experiență.

Experiența plutirii
S-a constatat că oamenii au o dorință psihică și fizică de a
se sustrage contactului cu pământul, de a „pluti”, lucru evident când stăm pe o saltea care plutește pe apă. Astfel au
fost gândite și paturile de masaj cu saltele de apă, fotoliile de
relaxare tip păstaie, diverse concepte de design futuriste.
Fitnessul nu a scăpat nici el din vedere acest lucru, suspendarea gravitațională fiind o tendință în creștere, legată de
exercițiile yoga. Au apărut o mulțime de procedee bazate
pe această idee, cu diverse poziții, mișcări și „alergări”, în suspensie cu ajutorul unor benzi rezistente. Au fost construite chiar concepte întregi de centre Spa, în care se plutește
în aer și în/pe apă, sub sloganul „zero gravitație” (ceea ce
nu este însă tocmai corect din punct de vedere științific,
pentru aceasta fiind necesară ieșirea în spațiu, dincolo de
gravitația Pământului). În orice caz, efectele sunt benefice,
deoarece corpul uman suferă degradări în timp din cauza
propriei greutăți – comprimarea coloanei, picioare umflate
și varice, dureri articulare etc. O schimbare a punctelor de
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Întreținerea piscinelor
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interviuri

susținere, a direcției forței de gravitație asupra corpului, disiparea acestei forțe prin imersia în apă, toate produc ameliorări ale afecțiunilor respective, dau o stare de bine, ridică
starea de spirit. S-au constatat efecte benefice precum scăderea tensiunii arteriale, evitarea depresiilor și insomniilor,
îmbunătățirea creativității. Camerele de plutire cu apă sărată
ale anilor 1970, create în cadrul modei hippie, au un succes
răsunător abia acum, multe centre Spa integrându-le în concepte de lux, desigur fără adaos de stimulente psihedelice.
Utilizatorul este închis într-o capsulă perfect izolată fonic și
climatizată, care conține o soluție cu un anumit raport de
apă/sare (cam 75/25). Se creează o lumină ambientală difuză,
se pune o muzică specifică (sau nu, în cabinele clasice urechile fiind sub apă), iar efectele sunt deosebite, de relaxare
completă, chiar de revelație pentru unii.

Impactul tehnologic

În wellness-ul actual, ideea de a fi conectat la o tehnologie,
de orice fel, exclude firele și cablurile, în majoritatea cazurilor
mizându-se pe wireless (deși fenomenul este cunoscut ca „wired wellness”). Toți suntem dependenți de telefoane mobile,
calculatoare și tablete, în cele mai multe momente ale stării
noastre de veghe – ceea ce a stârnit și reacții firești ale unor
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specialiști, de respingere ale acestora în cadrul procesului de
relaxare, deconectare, re-energizare. Totuși, nu mai poate fi
negată sau suprimată această realitate, a nevoii continue de
informație, de conectare la rețelele de socializare, la diferitele
forme de multimedia, la instituțiile și colaboratorii de care omul
modern este dependent (antrenor personal de fitness, bancă,
asigurator, plata impozitelor, medic, avocat etc.). Oamenii au un
anumit sentiment de siguranță când sunt conectați și, în plus,
aceste tehnologii sunt încurajate de angajatorii care vor să
ofere angajaților perioade de relaxare menținând totuși permanent contactul cu ei. Astfel, acești angajați sunt disponibili
oricând pentru a răspunde la o întrebare, a reflecta la o sarcină
de serviciu sau a reacționa prompt la noi sarcini, chiar în același
timp cu programul de relaxare. Programul lor este mai flexibil
și acea limită dintre timpul de lucru și cel de relaxare, sau chiar
concediu, este mult mai permisivă; nu este foarte clar care vor
fi efectele pe termen lung ale acestui tip de relație, dar pentru
moment se consideră că sunt reduse semnificativ costurile asigurărilor de sănătate, se minimizează absenteismul iar eficiența
muncii crește simțitor. În marile companii din țările dezvoltate,
programele wellness sunt integrate în programul de lucru, în
paralel cu elemente motivaționale și atenția pentru relațiile sociale ale echipelor, în special ale celor din middle management.
Bineînțeles, rămâne valabilă întrebarea gravă a acestor ani privitoare la cine are acces la toate informațiile despre obiceiurile
de viață și consum ale individului respectiv, dar acest aspect
controversat al lumii moderne se va rezolva în timp, cu efecte și
în domeniul wellness. Oricum, o consecință imediată a acestui
mod de a trăi a fost faptul că, în afara cazurilor când se dorește
o deconectare totală de la acești stimuli, s-a renunțat la amplasarea saloanelor wellness în subsoluri sau spații unde semnalul
de telecomunicații nu are acoperire satisfăcătoare.
Tehnologiile de comunicații sunt utilizate pentru diverse
servicii, începând cu rezervarea online a unui loc la sala de
fitness, yoga sau masaj, ceea ce reprezintă un pas înainte în
58
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utilizarea eficientă a timpului pentru clienți și o gestionare
mai bună a locațiilor wellness. Este și motivul pentru care
operatorii au dezvoltat platforme performante de rezervări online și au investit în marketingul de acest tip, prin
optimizarea pentru motoarele de căutare (SEO).
În al doilea rând, sunt prevăzute o multitudine de dispozitive de monitorizare a activităților desfășurate, respectiv
a efectelor acestora asupra organismului (câți kilometri s-au
parcurs, câte calorii s-au ars, ritmul cardiac, obiectivele care
trebuie atinse). Vânzările de echipamente mobile de monitorizare au ajuns de ordinul sutelor de milioane de unități,
ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că este un nou trend nu
doar în wellness, ci în marele domeniu al sănătății, unde se
pun astfel bazele unei digitalizări pe scară largă. Este foarte
important de urmărit acest trend, deoarece sunt de așteptat
și reacții adverse, de plictiseală sau de apariția stresului – în
principiu pentru că obiectivele propuse nu sunt atinse mereu și apar frustrări, iar în plus monitorizarea afectează plăcerea activității sportive. Prin urmare, vom avea de văzut cât
este vorba de fascinația pentru o nouă „jucărie” și în ce măsură aceste echipamente vor fi apreciate ca utile. De asemenea, au apărut foarte multe aplicații digitale mobile specializate care „condimentează” procedeele fitness (s-a depășit
numărul de 100.000, iar unele dintre ele sunt gratuite), din
care vor rămâne probabil doar câteva viabile, capabile să
răspundă unei piețe care se va stabiliza doar pe anumite
proceduri, stimulând imaginația și motivația utilizatorior. Se
bucură de succes așa-numitul „social fitness”, în care sunt
implicați prieteni sau parteneri de pe rețelele de socializare,
cluburi virtuale care stimulează competiția, dar și spiritul de
echipă. Datorită telecomunicațiilor și tehnologiilor wireless,
activitățile acestea se pot desfășura oriunde, într-o sală de
fitness, o pădure sau un parc, conferind un grad ridicat de
autonomie utilizatorilor.

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

ÎN ROMÂNIA, PRIN LEIDA IMPEX

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.

Pat de relaxare

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

Pat cu saltea specială pentru femeile însărcinate

• 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

Bd. Nicolae Titulescu, nr. 163, Sector 1, București, România

Tel./Fax: +40 21 210 20 07, Mobil: + 40 0722 235 577

Fotoliu pentru pedichiură

E-mail: ofﬁce@leida.ro, www.spaLEIDAvision.ro

www.sika.ro

SISTEME SIKA DE PLACĂRI
CERAMICE PENTRU PISCINE
Instalarea plăcilor ceramice în piscine a fost întotdeauna
considerată o operaţiune critică, iar expertiza soluţiilor Sika este
demonstrată în acest domeniu în variate proiecte.
Stratul suport este reparat cu un mortar de reparaţii
corespunzator, iar apoi nivelat cu un mortar de egalizare
a suprafeţelor.
Sika oferă ca soluţie de impermeabilizare, un mortar
tixotropic bicomponent pe bază de ciment modificat cu
polimeri, aplicabil în două straturi, care asigură și garantează
pe termen lung impermeabilizarea stratului suport.

SEDIU CENTRAL
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45

SEDIU ADMINISTRATIV
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

Aplicarea plăcilor ceramice se face cu un adeziv pe bază de
ciment cu modul de elasticitate redus și înaltă flexibilitate,
capabil să preia socurile termice și să reziste la imersie
permanentă în mediu alcalin.
Pentru chituirea plăcilor ceramice se poate opta pentru un
chit de rosturi pigmentat, flexibil și impermeabil, care este
preparat cu un latex special care conferă proprietăţi mecanice,
de rezistenţă la abraziune și impermeabilitate deosebite.
La final, toate rosturile dinamice sunt sigilate cu un silicon de
înaltă calitate, neutru, flexibil și rezistent la agenti chimici.

