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Spa-ul care  
nu spune  
o poveste... 
Centrele Spa pe care le vizităm (și „tes-
tăm“ uneori...) reușesc să ne surprindă 
aproape de fiecare dată, de multe ori în 

mod plăcut. Poate și pentru că am făcut o selecție prealabilă, bazată 
pe informații de la cei care s-au implicat în execuție sau dotare, 
ei știind cel mai bine ce se află cu adevărat dincolo de finisaje sau 
marketing. Este un bun început să ai informații „din culise“. 

În același timp, considerăm că este o prejudecată ideea că „dacă ai 
văzut unul, le-ai văzut pe toate“, și așa trebuie să fie. Chiar dacă echi-
pamentele sunt oarecum standardizate, chiar dacă unele amenajări 
sunt modulare, Spa-ul nu trebuie să devină un loc comun, sau re-
petabil. El trebuie să spună totdeauna o poveste, de preferat una 
pe care nu o mai auzi în altă parte. Un Spa trimite către senzorial, iar 
nuanțele rămân mereu importante. Se pare că nu doar noi, românii, 
suntem atenți la aceste lucruri, pentru că mentalitățile s-au schimbat 
și în alte țări unde Spa-ul era privit din perspectiva eficienței și a 
funcționalității – germanicii sau nordicii, de exemplu; și în cazul lor, 
a celor care au inventat în fond Spa-ul modern, căutările continuă, 
apelându-se la istorie (uneori preistorie), exotism, natural, fascinația 
științei și așa mai departe. La noi se face deseori referire la trecut și 
la calitățile irepetabile ale unor factori naturali, ceea ce poate fi ade-
vărat și eficient. Dar nu totdeauna. Un sejur Spa nu trebuie să devină 
o lecție de istorie sau de chimie, este nevoie de un efort mai serios 
decât să citezi din clasici. Oaspetele unui Spa va asculta o poves-
te frumoasă despre locația respectivă, reală sau fictivă, dar el vrea 
ceva în plus: vrea o poveste cu și despre el însuși. De aceea un 
centru Spa, chiar dacă a devenit aproape obligatoriu într-o unitate 
de cazare, nu poate fi o destinație turistică în sine și nu este suficient 
pentru a ține ocupat și mulțumit un turist; se vine întotdeauna în 
tandem cu alte facilități – o drumeție, o vizită cu caracter cultu-
ral sau ecologic, un teren de tenis sau golf, plajă etc. De aici vin 
diferențele, aici se selectează categoriile de clienți, poate de aici ar 
trebui început, înainte de a proiecta acel Spa. Mulți l-au construit și 
nu au știut ce să facă mai departe, dându-și seama că ori l-au făcut 
prea mare, ori nu au spațiu pentru un nou echipament, care le-ar fi 
de un real folos, ori au greșit ca design, personal, eficiență energe-
tică, furnizori etc.

Și, pentru a câta oară, repetăm: Spa-ul este un consumator impor-
tant de resurse, putând deveni o povară dacă nu este utilizat. În 
momentul în care l-ai construit, nu mai poți renunța și cu greu îl poți 
adapta. Poate că ar fi bine să reflectăm la aceste lucruri atunci când 
încercăm să ne apropiem de client investind într-un Spa, eventual 
parafrazând o replică celebră dintr-un film: Spa-ul care nu spune o 
poveste... nu primește aprecierea clienților.

Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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IYASHI DÔME
În premieră, IAKI Spa a inclus în meniul său terapiile 

cu IYASHI DÔME, un concept care are la bază raze-
le infraroșii lungi de origine  organică, reprezentând 
modul cel mai eficient și satisfăcător de a optimiza 
și a echilibra starea de bine a organismului. IYASHI 
DÔME folosește o tehnologie revoluționară ce face 
posibilă PURIFICAREA, REGENERAREA ȘI SLĂBI-
REA prin echilibrarea organismului din interior. 

Inspirată de o formă tradițională de detoxifiere din 
Japonia - Suna Ryoho, o ședință IYASHI DÔME de 
30 de minute produce o transpirație abundentă, echi-
valentă parcurgerii distanței de 20 de kilometri, însă 
fără efecte secundare nedorite: producerea excesi-
vă de endorfine, oxigen activ, riscuri cardiace, uzura 
permanentă a corpului. În timpul unei ședințe, corpul 
va elimina până la 1.200 mililitri de apă, iar această 
transpirație este atât de profundă, încât va elimina și 
metalele grele din organism. 

O ședință IYASHI DÔME asigură de asemenea 
arderea a până la 600 kilocalorii. În plus, căldura 
pătrunde până la 40 milimetri sub piele, stimulând 
circulația sângelui, care induce răspândirea căldurii 
în întregul organism. Pielea este astfel profund purifi-
cată și tonifiată.

Echilibrarea organismului din interior, 
acțiunea detensionantă asupra siste-
mului muscular, detoxifierea profundă 
și susținerea eficientă a metabolismului 
au făcut ca acest program să fie foarte 
apreciat și de către sportivi.

   IakI SpaTerapii noi la 

Începând din acest sezon, IAKI Spa, 
singurul centru complet de relaxare 
și întreținere din Constanța dedicat 
restabilirii frumuseții și echilibrului, 
propune oaspeților săi terapii 
revoluționare, ritualuri senzoriale 
și tratamente de ultimă generație 

într-o atmosferă intimă și fascinantă generată 
de aromele seducătoare ale uleiurilor orientale, 
lumina difuză și muzica inspirațională.

Terapii
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Pachetul include:
• 2 nopți de cazare cu mic dejun;
• Acces la IAKI Spa pentru: piscină interioară, sau-

nă, Jacuzzi, fitness, duș emoțional, duș cervical;
• Terapii Spa:

- O ședință IYASHI DÔME de 30 de minute, ce 
produce o transpirație abundentă echivalentă 
parcurgerii distanței de 20 de km, însă fără efec-
te secundare nedorite, în timpul unei ședințe cor-
pul eliminând până la 1.200 ml de apă;

- Un masaj de drenaj limfatic, ce asigură o curăţare 
și o regenerare profundă a organismului – de 
aceea, se recomandă în completarea regimurilor 
de detoxifiere, pentru un rezultat optim.

taRiF: 1.240 lei / 2 persoane / pachet

MențIunI:
- Oferta este valabilă în perioada 1.09 – 10.10.2015
- 10% reducere pentru rezervările realizate până la 

01.09.2015
- Supliment: vedere la mare - GRATuIT, în limita locurilor 

disponibile

taRiF: 1.140 lei / 2 persoane / pachet

Mențiuni:
- Oferta este valabilă în perioada 11.10 – 30.12.2015
- Supliment: vedere la mare - GRATuIT, în limita locurilor dis-

ponibile

Purify Your Body Dacă îți iubești corpul și ai grijă de el,  
alege pachetul de cazare Purify your Body!
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Tratament semnătură: 
VOYAGE D’HARMONIE

IakI Spa recomandă oaspeților săi un nou tra-
tament semnătură: Voyage d’Harmonie – un ritual 
complet, holistic, o combinație de masaj corporal cu 
mișcări „lomi lomi“, masajul tălpilor și masajul scal-
pului. Magia și căldura mâinilor terapeutului, lumina 
difuză, aromele divine crează o atmosferă intimă ce 
oferă un sentiment profund de pace lăuntrică și sta-
re de bine. Ritualul este efectuat cu ulei de migdale 
dulci, un ulei potrivit oricărui tip de piele ce are, pe 
lângă multitudinea de beneficii cunoscute, și rolul 
de a o catifela și hidrata în profunzime; acesta este 
îmbogățit cu uleiuri de iasomie, trandafir sau vani-
lie, renumite pentru proprietățile lor antidepresive, 
calmante, destresante și neurotonice, de prevenire 
a migrenelor. O experiență desăvârșită a simțurilor, 
o călătorie senzorială ce are ca destinație finală un 
organism relaxat, răsfățat, detensionat și armonizat. 
durata este de 90 de minute.

IAKI SPA 
Tel.: 0241 831 192 
E-mail: spa@iaki.ro
Web: www.iaki.ro 
 www.iakispa.ro

Terapii
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Dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

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

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

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems
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Eveniment

Manifestarea ajunsă la ediția a XIII-a este organizată, 
ca în fiecare an, de Ordinul Arhitecților din România – 
Filiala Teritorială București, cu evenimente (seminarii, 
conferințe, expoziții, vizionări de filme etc.) amplasa-
te în diverse puncte ale Capitalei, având centrul de 
greutate la Casa Universitarilor, respectiv grădina 
acestei locații unde au fost expuse pentru publicul 
larg și proiectele nominalizate pentru premiere. 

Anuala de Arhitectură
București 2015

Accentul s-a pus, conform tematicii, pe comunitățile 
din cartierele bucureștene și pe relația acestora cu 
autoritățile locale, confirmând noua strategie a OAR 
București de a se implica mai mult în proiectele concrete 
din București care influențează viața oamenilor și, de ase-
menea, de a-i implica mai mult pe membrii comunităților 
în aceste acțiuni. Astfel au fost urmărite proiecte inițiate 
de arhitecți, urbaniști, voluntari, diverse organizații și 
entități culturale în cartierele bucureștene: Cotroceni, 
Tineretului, Timpuri Noi, Bucureștii Noi, Dămăroaia, 
Drumul Taberei, Giurgiului, Giulești, Ghencea, Centrul 
Vechi. În ideea că, așa cum arăta și domnul Șerban Sturd-
za, președintele OAR București, eforturile tuturor trebu-
ie unificate și concertate, arhitecții tind să fie un liant al 
acestor acțiuni, venind cu propuneri concrete, cu impact 
real asupra vieții bucureștenilor. 

Începută pe 23 mai, cu o conferință dedicată arhitec-
tului G.M. Cantacuzino, de la nașterea căruia s-au îm-
plinit 116 ani, Anuala de Arhitectură se va încheia pe 3 
decembrie 2015, când se va redacta un document final 

Anuala de Arhitectură București, cea mai 
amplă manifestare de profil din România,  

a avut anul acesta o temă generoasă,  
care inspiră apropierea de oameni, 
de colectivități, de nevoile lor reale: 

„ConstRuind ComunitAteA”.  
Am urmărit și urmărim îndeaproape această 

manifestare care a început în luna mai și va 
avea evenimente până la sfârșitul anului, cu o 

atenție deosebită acordată acelor elemente ce 
fac referire la amenajările de hoteluri, centre 

wellness, piscine publice și private. Revista 
noastră a fost distribuită gratuit în cadrul 

acestor evenimente, inclusiv la festivitatea 
de premiere a celor mai bune lucrări de 

arhitectură, care a avut loc pe 1 iulie 2015.
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al manifestării, „Raport pentru București”, ce va fi trimis 
autorităților și mediatizat, pentru a atrage atenția asupra 
necesității unor politici publice orientate către comunități. 
Între diversele evenimente organizate sub egida Anualei, 
merită menționată seria de cursuri destinate pregătirii 
profesionale continue a arhitecților OAR București, un 
program pilot în cadrul au fost abordate teme precum 
„Pardoseli din mozaic și tratamente pentru suprafețe din 
beton aparent”, „Structuri de lemn” sau „Curs despre teh-
nici de marketing pentru arhitecți”. 

Momentul cel mai important de până acum al Anualei a 
fost, așa cum era de așteptat, premierea lucrărilor înscrise 

în competiția de arhitectură, care s-a defășurat în Grădina 
Casei Universitarilor. S-au înscris, la cele 14 secțiuni, 247 
de proiecte, cel mai mare număr înregistrat până acum, 
fapt care arată apetitul crescut al beneficiarilor pentru 
concepte, încrederea în viziunea unui arhitect sau desig-
ner. Nu au fost însă creșteri pe zona de restaurare, ceea ce 
arată, așa cum sublinia arh. Emil Ivănescu, vice-președinte 
OAR București și organizatorul Anualei de Arhitectură, 
faptul că restaurările presupun eforturi suplimentare atât 
din partea arhitecților, cât și a beneficiarilor, ca să nu mai 
vorbim despre problematica încă nesoluționată complet 
a proprietății.

Vizionând proiectele propuse, atât cele nominalizate sau 
premiate, cât și celelalte incluse în concurs, am observat încă 
o dată preocuparea pentru concept în zona Horeca (hote-
luri, restaurante, baruri etc.), dorința de individualizare și de 
a transmite un mesaj prin intermdiul arhitecturii, a designu-
lui interior. De asemenea, proiectele de locuințe au început 
să includă tot mai des piscine și/sau zone de wellness, atât 
la locuințele individuale, cât și la ansamblurile rezidențiale 
cu case pe pământ (de pildă o proprietate din ansamblul  
Amber Gardens, la care a fost inclusă o piscină exteri-
oară cu un design adaptat arhitecturii moderniste a casei 
propriu-zise; tot aici, a fost luat în calcul numitorul comun 
al ansamblului rezidențial: standarde pentru case pasive, 
ținându-se cont de aspecte precum orientarea față de 
punctele cardinale, direcția vântului sau vegetația din jur).Amber Gardens
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Stejarii Country Club, o lucrare proiectată de West 
Group Architecture (arhitecții Adrian Cristescu și Sorin 
Ciomârtan), a primit premiul la categoria ”Arhitectură so-
cio-culturală” – am scris despre ea în diverse etape de 
execuție și după, considerând-o una dintre cele mai im-
portante investiții autohtone în domeniu, având o compo-
nentă Spa autentică și inovatoare, adăugată altor servicii 
wellness și de recreere.

Tot la această secțiune mai putem menționa Delta Bo-
utique & Carmen Silva Resort din județul Tulcea, pro-
iect nominalizat de juriu pentru premiere. Piscina a fost 
construită începând de la nivelul solului, astfel încât se 
ajunge la ea de la terasa primului etaj.

Un proiect interesant a fost și Dinner in the Sand, pre-
zentat la secțiunea „Arhitectură temporară”, reprezentând 
o terasă amenajată pe plajă cu ocazia unui singur eveni-
ment. Este o idee originală, gestionată de arhitecții de la 
Re-Act Now, axat pe naturalețe și eleganță în același timp.

În zona noastră de interes s-a aflat și amenajarea clinicii 
de kinetoterapie și fizioterapie Kinetic Sport & Medi-
cine, nominalizată la secţiunea „Arhitectura spaţiului in-
terior”. Într-un spațiu deschis, necompartimentat, au fost 
amplasate echipamente și facilități care să ofere intimitate 
și vizibilitate în același timp, respectând o cerință de bază: 
eficiența fluxurilor. S-a mizat pe mult lemn, material care, 
prin felul în care a fost folosit, reușește să confere dina-
mism și complexitate, ceea ce este demn de notat. 

În încheiere, menționăm două elemente în premieră ale 
galei: acordarea unui premiu pentru ”Cea mai   sustena-
bilă clădire de birouri”, prin care se dorește încurajarea 
apetitului dezvoltatorilor pentru clădiri eficiente energe-
tic (dar care să aibă și o arhitectură de calitate), respectiv 
acordarea unui premiu destinat unui... beneficiar, care a 
fost doamna Alexandra Bogatu, proprietara Casei Turn, 
un proiect realizat de biroul STARH prezentat și la Anuala 
din 2013. 

Stejarii Country Club

Delta Boutique & Carmen Silva Resort

Dinner in the Sand

Kinetic Sport & Medicine

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

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

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

Forbo Flooring Systems

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Eternal sand

Pardoseli vinilice
pentru hotel,
restaurant, 
centru Spa
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by Leida

Echipamentul Salve-in-Terra poate fi montat în centrul 
Spa, ba chiar și în una sau două camere ale hotelului, 
pentru a fi pus la dispoziția oaspeților. Eficiența 
energetică, sistemul de autospălare a cabinei, zarul 
muzical pus la dispoziție și, desigur, senzațiile trăite, fac 
din Salve-in-Terra unul dintre cele mai dorite facilități 
pentru hotelurile de lux. 

Haslauer - Kurland
Terapii de la

salve-in-Terra: terapia 
de cuplu care stimulează 
„hormonul fericirii“

Cu Salve-in-Terra, oaspeții pornesc într-o călătorie în lumea 
simțurilor. Legănarea ușoară și acoperirea cu un strat cald, cre-
mos, fac din atingere o adevărată ceremonie. Este o experiență 
de neuitat, senzuală, de care oaspetele se poate bucura din 
plin, împreună cu partenerul sau partenera. Ei pot alege mu-
zica preferată cu ajutorul unui zar, și o pot schimba din cabi-
nă, după preferințe. Își pot alege aroma care îi definește și se 
așează pe banchetă, acoperiți de crema fină și caldă. Un abur 
plăcut învăluie cabina și călătoria începe, în timp ce balansoarul 

Speranță Legănare Uniune Legănare 
în apă & ulei

OXITOCINĂ

CORTIZOL

Creștere

Scădere

Salve-in-terra®

Apropiere
Perioadă 
de repaus

se leagănă ușor. Cuplurile cer ca jumătățile 
băncii să se apropie, devenind o midie în-
tredeschisă. Dincolo de arome și muzică, 
un sistem modern de lumini, înnobilat cu 
cele mai bune cristale Swarovski, aduc un 
răsfăț și pentru privire. La finalul ceremoniei, vine o ploaie tro-
picală, ușoară și caldă, care curăță corpul, sau un fior răcoros 
de ploaie cu gheață. Beneficiile medicale ale acestei proceduri 
sunt numeroase, dar cel mai important este creșterea nivelului 
de oxitocină, cunoscut ca „hormonul fericirii“, definitoriu pen-
tru o relație de cuplu, datorat legănării și atingerilor. În același 
timp, conform studiilor medicale, scade nivelul de cortizol 
(hormon al stresului), aducând o stare de liniște și bine. 

Natural, sănătos,  
senzual, confortabil

Terapii



spa Magazin    13

Aparatul Permanent Contour are 
dimensiuni reduse, poate fi fix 
sau mobil, iar înainte de fiecare 
tratament se igienizează automat. 

Permanent Contour soft-Pack-system
Permanent Contour® este un echipament de producere 

a aburului, cu flux constant, ce poate seta exact temperatura 
tratamentului aplicat cu ajutorul unor paduri cu care se ma-
sează ușor prin mișcări circulare. Datorită aburului cald care 
trece uniform prin padul cu plante uscate natural, datorită 
frecării și cristalelor de sare care au proprietatea de a absor-
bi ingredientele esențiale din plante, agenții nutritivi deveniți 
activi penetrează pielea mult mai ușor și în profunzime. Îna-
inte de începerea tratamentului, se aplică pe piele un ulei de 
bază. Padurile cu plante sunt ideale pentru masaje terapeuti-
ce, masaje de relaxare sau de înfrumusețare; pentru masajele 
faciale padurile au dimensiune mică și pot conține trandafir, 
lavandă, gălbenele etc., iar pentru masaje corporale padurile 
au dimensiune mare și pot conține nămol, bere, cristale de 
sare, drojdie de vin etc. Terapia completează beneficiile ma-
sajului Pantai Luar, asigurând o continuitate a temperaturii de 
37°C pe tot parcursul utilizării. 

Soft-Pack-System® este un pat cu apă caldă pe care te re-
laxezi profund, în stare de „imponderabilitate”, în timp ce po-
rii deschiși de la căldură se „hrănesc” cu principiile active din 
produsele aplicate pe piele înainte de împachetare. Este o 
invenţie a lui Paul Haslauer care a dat o nouă dimensiune tra-
tamentelor Spa: plutești pe apă fără să te uzi, învelit conforta-
bil la căldură, iar corpul este „împachetat” în uleiuri nutritive 
aromate, ierburi, nămoluri, alge sau petale de flori. O mem-
brană impermeabilă, moale și foarte rezistentă se umple cu 
apă caldă, la o tempera-
tură potrivită, învelind 
corpul care absoarbe 
agenţii activi din pro-
dusele Kurland, natu-
rale, lipsite de adaosuri 
dăunătoare. Creșterea 
graduală a temperatu-
rii sporește relaxarea și 
efectele terapeutice ale 
produselor aplicate. 

În octombrie 2015, cunoscutul brand Kurland își 
desemnează „ambasadorii” în România, atent selecționați 
pentru a li se împărtăși secretele unor terapii cu o 
tradiție îndelungată, originare în practicile călugărilor 
din mănăstirile occidentale. Deveniți unul dintre acești 
ambasadori, aderând la valorile producătorului de 
echipamente și produse Spa Haslauer – Germania! 
 Aflați detalii sunând la tel. 0722.23.55.77.

Daniela Ciurescu – Leida impex

Produsele furnizate pe piața româ-
nească de Leida s-au identificat de-a 
lungul timpului prin relația strânsă 
și eficientă cu unele dintre cele mai 
importante branduri Spa din Europa 

și din întreaga lume. Astfel, hotelierii și centrele wellness 
au putut face surprize plăcute oaspeților care au regăsit în 
România senzații europene și exotice, fiind la același nivel al 

serviciilor cu locații de top de pe alte meridiane. În prezent, 
Spavision by Leida este un nume cunoscut în lumea dotări-
lor wellness, având capacitatea de a veni cu proiecte și do-
tări la cheie, de la amenajarea spațiilor și construcții de pis-
cine, până la cosmetice, consumabile și suport operațional. 
Dar, dincolo de a fi un furnizor, Leida propune concepte, pe 
care le poate susține cu ajutorul unei oferte variate, inter-
venind prompt la cererea oricărui operator din ospitalitate. 
Iată, în continuare, câteva exemple cu ceea ce am considerat 
că v-ați dori să oferiți oaspeților dumneavoastră.



14    spa Magazin

De aproape 40 de ani, Living Earth Crafts  
își construiește reputația de 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, obținute prin metode sustenabile, ne-
dăunătoare utilizatorilor, aceste echipamente se gă-
sesc acum în locații high-end din peste 100 de țări: 
The Ritz Carlton, Four Seasons, Mandarin Oriental, 
ESPA, Fairmont, Auberge Resorts și multe altele. 
Mesele și paturile de masaj de la Living Earth Crafts 
reunesc tehnologii de ultimă generație, cu design realizat 
manual, uneori la comandă. La fabrica din Vista (California – 
SUA), angajații își dedică timpul pasiunii de a crea nu doar 
un echipament de încredere, ci și artă, frumos, cu plăcerea 
de a oferi produse de excepție, până la ultimul accesoriu. 

Cu ajutorul inovațiilor de ultimă oră, a designului și fini-
sajelor, confortul utilizatorului nu se aseamănă cu nimic alt-
ceva din gama de echipamente Spa. Multifuncționalitatea, 
flexibilitatea, eficiența energetică, posibilitatea de încălzire, 
comenzile simple, cromoterapia și sonorizarea incluse, toa-
te aceste caracteristici și „gadget“-uri le fac deosebit de uti-
le într-un centru Spa, stând la baza a nenumărate terapii și 
proceduri care pot fi oferite oaspeților.

living earTH CrafTs

Terapii

echipamente exclusiviste de la

Prin Leida Impex, puteți procura produsele de excepție 
Living Earth Crafts:
• Paturi electrice și hidraulice pentru centre Spa și saloane 

cosmetice
• Scaune pentru pedichiură
• Paturi și șezlonguri de relaxare, cu diferite grade de 

complexitate
• Mese și scaune pentru masaj, fixe sau portabile
• Mobilier, saltele și învelitori pentru echipamente
• O serie largă de accesorii pentru centre Spa și saloane 

cosmetice
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sPa BouTique by leida®

Aici puteți găsi și cele mai noi produse pentru terapii, 
alese după principii naturiste, unice în România:
• paduri pentru Permanent Contour de diverse tipuri, 

cu sare de Atlantic, plante (ghimbir, mentă, iederă, 
southernwood, lavandă, aloe vera, susan, gălbenele etc.), 
drojdii de vin, argilă, tărâțe de grâu;

• uleiuri, ierburi, nămoluri și accesorii pentru Soft-Pack-System
• linia Kurland pe bază de lapte de capră – unele dintre 

cele mai apreciate produse ale momentului (lapte 
pentru baie, creme, loțiuni, geluri)

• creme de corp cu uree pură, pentru efect hidratant 
• noua gamă Kurland Rotuli Sensation®

Comandați on-line pe www.spaleidavision.ro o gamă 
variată de consumabile și produse Spa&Wellness: 
• uleiuri de bază, uleiuri esențiale, mixuri, creme, formule 

speciale
• produse cu celule stem
• nămoluri, pietre, alge și sare de mare
• plante, fructe, fân, flori de munte
• Pantai Luar 
• produse pentru baie și exfolieri
• echipamente Nilo pentru încălzirea pietrelor și prosoapelor
• consumabile, accesorii

www.spaleidavision.ro

livrare în 5 zile orice produs, 
satisfacție 100%! 

E-mail: office@leida.ro
Tel.: 0722.235.577
www.spaLEIDAvision.ro

Vreau să fiu Ambasador
Haslauer - Kurland (terapii naturiste)
în România
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Înconjurat din trei părți de apă, New Hotel Egreta se 
învecinează cu locuri încărcate de istorie precum Cetatea 
Halmyris sau Pădurea Letea. Totodată, există în zonă ne-
numărate posibilități de petrecere a timpului liber, astfel 
încât destinația devine ideală pentru vizitatorii de toate 
tipurile: familii în căutare de vacanțe active, cupluri care își 
doresc un week-end liniștit sau grupuri care vor să lucreze 
sau să se relaxeze într-un mediu plăcut.

Oaspeților le stau la dispoziție 62 de camere dotate 
cu sistem de climatizare centralizat, Smart TV, seif și Wi-
Fi gratuit. Hotelul este, așadar, o oază de confort urban 
în inima unui peisaj sălbatic. Finisajele de lux, mobilierul 
din fibră naturală, încălzirea în pardoseală, saltelele ultra-
comode sau vesela fină… toate acestea contribuie la starea 
de bine a tuturor celor care ajung sub aripa Egretei. Există 
mai multe opțiuni pentru cazare, în funcție de nevoile 
fiecărui musafir: camere duble și executive pentru două, 
respectiv trei persoane sau apartamente junior și senior 
potrivite în special familiilor cu copii. Persoanele în căutarea 
unei experiențe cu adevărat memorabile ar trebui să aleagă 

La finalul anului 2014, 
Wellness Laghetto  
și-a îmbogățit portofoliul  
cu un proiect deosebit:  

New Hotel Egreta. Acesta din urmă se 
situează la granița dintre dinamismul 
urban și tihna oferită de întoarcerea în 
natură, un contrast care contribuie cu 
siguranță la farmecul Deltei Dunării. 
Hotelul se află în punctul cel mai 
îndepărtat la care se poate ajunge cu 
mașina, turiștii având nevoie de barcă 
doar pentru excursiile opționale. 

Lucrări de referință

Facilități de lux  
în sălbăticia 
fermecătoare  
a Deltei

New Hotel Egreta



apartamentul „Coroana Egretei”, care oferă o panoramă 
fantastică asupra domeniului, dar și facilități de relaxare 
(cromoterapie și hidromasaj). Pe lângă toate acestea, există 
și camere gândite pentru persoanele cu nevoi speciale. 

Deși peisajul însuși este o întruchipare a relaxării, 
investitorii de la New Hotel Egreta au mers mai departe 
și au hotărât să pună la dispoziția vizitatorilor și un centru 
SPA, unde clienții să se poată destindă în adevăratul sens 
al cuvântului. Wellness Laghetto a creat și de această 
dată o paletă diversă de facilități în baza unui pachet 
full-service. De la consultanță, design, proiectare și până 
la producție, compania a asigurat predarea la cheie a 
unui SPA de referință pentru zona Deltei Dunării. Centrul 
de relaxare integrat include piscină interioară încălzită 
cu 40 de locuri, hammam, saună finlandeză, dușuri 
emoționale, fântână de gheață și camere de tratament 
în care se efectuează masaje de relaxare – single sau 
de cuplu. Există și o piscină exterioară cu pool bar și 60 
de șezlonguri în jurul ei, care s-a transformat în vedeta 
incontestabilă a verii. Concurează totuși strâns cu „Grădina 

Egretei Călătoare”, un loc care adună laolaltă plante locale 
și specii aduse din cinci țări, de pe două continente. 

Demnă de menționat este și orientarea ecologică de 
care New Hotel Egreta dă dovadă. Este vorba despre un 
loc care nu numai că protejează biosfera, dar și face lucruri 
concrete în favoarea mediului. De pildă, iluminatul economic 
este susținut prin LED-urile prezente în proporție de 98% 
în cadrul domeniului. Tot eco sunt și cele 38 de panouri 
solare sau pompele de căldură. Ca măsură de conservare 
a energiei, clădirea a fost anvelopată, iar geamurile sunt de 
tip tripan. Direcția este ecologică și la nivel operațional – 
se folosesc exclusiv detergenți și cosmetice cu certificare 
Ecolabel și se colectează selectiv deșeurile. 

New Hotel Egreta este un resort complex, aflat într-un 
loc idilic și atrăgător atât pentru turiștii români, cât și 
pentru cei străini. Prin centrul SPA, Wellness Laghetto a 
adăugat plusvaloare unui hotel care promite să devină 
bijuteria Deltei Dunării. Serviciile all-inclusive și designul 
aparte creează o insulă de confort total în mijlocul unei 
minuni a naturii. 
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redactie@pardoselimagazin.ro
+4 0723 641 488
www.pardoselimagazin.ro

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) 

Tratarea apei cu ajutorul electro-
lizei sării este un procedeu cu-
noscut pentru eficacitatea sa de 
mai mult de 30 de ani, iar siste-
mul performant ProMatic conce-
put de Monarch Davey Company 
este disponibil și în România prin 
3G SPORT-IP.

Cum funcționează
În piscine se adaugă de la 4 la 7 

kg de sare la un mc de apă (acest 
nivel de salinitate este de 10 ori infe-

Pentru a veni în ajutorul operatorilor și proprietarilor de piscine sau bazine de înot, centre Spa și Wellness, 
3G Sport vine pe piața autohtonă cu cele mai inovative și eficiente sisteme de construcție și întreținere, dar 
și cu noi echipamente și facilități care să facă această activitate mai atractivă pentru utilizatorul final. Iată în 
continuare câteva noutăți care suntem siguri că vă vor atrage atenția. 

Piscine

Inspirație de la 3G Sport

NoutățI & 
trenduri

tratament de ultimă generație  
prin electroliza sării, cu pompă dozatoare 
pentru reglarea pH-ului

rior celui al apei de mare), iar elec-
troliza se realizează prin intermediul 
celulei montate pe instalația de filtra-
re. Operațiunea duce la eliberarea 

• S.C. 3G SPORT – IP S.R.L. 
are ca obiect de activitate 
proiectarea, construcţia de 
piscine private şi bazine de 
înot semiolimpice şi olim-
pice, terenuri de sport cu 
instalaţiile şi echipamente-
le aferente. De asemenea, 
oferă servicii de proiectare, 
furnizare şi execuție pentru 
tobogane acvatice, inclusiv 
structura metalică aferentă, 
respectiv şi pentru acoperiri 
presostatice şi tendostati-
ce, structuri acoperitoare cu 
arce din lemn lamelar.

• 3G SPORT beneficiază de 
peste 10 ani de experiență, 
reprezentând pe piața ro-
mânească importanți pro-
ducători şi furnizori din 
aceste domenii: SCP Italy, 
Aquapark – Italia, A&T Euro-
pe S.p.A., PM Engineering, 
Monarch Davey Company, 
DAB, Emec, Artisport – Ita-
lia, Condor Grass – Olanda.

ProMatic

Dezinfectarea
apei 

Electroliza
Descompunerea 

sării

Recompunerea
sării 

în piscină Ciclu
Ecologic

din piscină
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Singura reviStă Specializată
din domeniul pardoSelilor

Toate tipurile de pardoseli
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n Tehnici și tehnologii
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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) 

ionilor de sodiu și clor, acesta din 
urmă dezinfectând apa din piscină 
prin transformarea în acid hipoclo-
ros în cadrul reacției cu apa. Ionii se 
recombină ulterior, formând sare, 
și astfel ciclul se reia. În plus, acest 
aparat reglează automat pH-ul apei 
la parametrii doriți.

Avantajele utilizării steriliza-
torului cu sare ProMatic
• Tratament al apei la fel de eficace 
precum cel cu clor;

• Renunțarea la produsele chimice 
pe bază de clor;

• Acest sistem de tratare a apei 
oferă toate proprietățile oxidante, 
bacteriologice și anti-alge ale tra-
tamentului cu produse chimice pe 
bază de clor;

• Aciditatea și bazicitatea apei sunt 
controlate cu ajutorul sistemului de 

reglare al pH-ului;
• Este o întreținere a piscinei deose-
bit de simplă;

• Evitarea iritației ochilor, a pielii, 
apa având concentrația de sare 
care se găsește în lacrimile din 
ochii noștri (lacrimile conțin aprox. 
9gr/l sare);

• Asigurarea apei în piscină la para-
metri apropiați de cei ai apei natu-
rale, ușor sărate.

Caracteristici tehnice
Sterilizatorul cu sare ProMatic pH 

cuprinde:
• Panou de control foarte rezistent 
(suport aluminiu, corp din PVC)

• Acesta comandă funcționarea 
celulei, permite reglarea producției 
de clor, reglarea pH-ului și averti-
zează lipsa de sare din apa pis-
cinei. Este prevăzut cu un sen-

zor „NO FLOW” care oprește 
producția de clor în caz de lipsă 
de apă în celulă.

• O celulă foarte performantă, ușor 
demontabilă

• Corpul celulei este realizat din ma-
terial transparent pentru a putea 
inspecta ușor electrozii; este pre-
văzută cu sistem de autocurățare 
prin schimbarea polarității.

• Pompă dozatoare pentru pH, 
foarte robustă, separată de panoul 
de control

• Sondă de pH care permite măsu-
rarea și reglarea valorilor pH-ului, 
ușor de instalat și întreținut.

• ProMatic este simplu de instalat 
sau utilizat și funcționează oda-
tă cu pompa de filtrare. În timpul 
iernii, aparatul trebuie oprit când 
temperatura apei este mai mică 
de 15°C.
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Este ultimul trend în materie de 
înot în piscină, întâlnit în tot mai 
multe centre wellness sau bazine 
de înot din Europa și din lume. 

Ideea este simplă: cu ajutorul unui 
echipament format dintr-o centu-
ră și o coardă elastică ce opune 
rezistență, ancorată de marginea 
piscinei, înotătorii exersează aproa-
pe stând pe loc, fără a se mai depla-
sa în bazin. Fiecare înotător are ne-
voie de un spațiu care nu depășește 
dimensiunile de 1,5 x 3 m, atingând 
performanțele urmărite și amuzân-
du-se în același timp. Este o invenție 
foarte populară, pe care o recoman-
dă inclusiv specialiștii în medicină 
sportivă și antrenorii de înot, datorită 
studiilor realizate atât în rândul spor-
tivilor de performanță, cât și al celor 
amatori. Este privită deseori ca o al-
ternativă economică și ecologică la 
înotul contra curentului, care poate 
fi adaptată pentru orice tip de pis-
cină, de orice dimensiune, mai mult 
sau mai puțin modernizată. Înotul cu 
Static Swim se poate practica de 

unul singur sau în grupuri, făcând 
această activitate mai dinamică și 
mai amuzantă.

Alte avantaje și caracteristici
• Este o nouă activitate acvatică, 

într-un spațiu redus, inclusiv într-o 
piscină privată de mici dimensiuni;

• Se lucrează cu toți mușchii, la 
fel ca în cazul înotului obișnuit, 
performanțele fiind chiar mai mari;

• Arderea caloriilor este mai intensă, 
în funcție de efort;

• Se reduce pericolul accidentării 
(la marginea piscinei sau din ca-
uza altor înotători), practicantul 
neschimbându-și poziția;

• Înotătorul nu are obstacole, având 
un spațiu „privat“ al lui;

• Se pot practica toate stilurile de 
înot și pot fi efectuate o multitu-
dine de exerciții suplimentare, la 
suprafața apei sau subacvatic;

• Echipamentul se poate adopta și în 
cadrul unor exerciții speciale pre-
cum Aquawalking, Aquarunning 
și chiar Aquabike, dar și pentru 
terapiile de recuperare, medicină 
sportivă sau balneoterapie, pentru 
orice vârstă.

Designul este bine gândit pentru 
a fi ergonomic, confortabil, reglabil 
pentru orice practicant, cu materia-
le high-tech de cea mai bună cali-

tate. Elasticul are o rezistență dina-
mică, ceea ce face ca înotătorii de 
performanță, care vor mai mult, să 
îl aprecieze. De asemenea, Static 
Swim nu are nevoie de operațiuni de 
întreținere suplimentară, el trebuie 
doar uscat și păstrat într-un spațiu 
ferit de intemperii.

Cercetările efectuate cu ajutorul 
unor sportivi profesioniști arată că îno-
tătorul care utilizează un sistem de înot 
static cu coardă elastică poate să-și 
coordoneze și să-și corecteze mult 
mai bine mișcările, antrenându-se mai 
eficient. Practicanții înregistrează un 
progres (forță musculară, amplitudi-
nea mișcărilor și cadență) cu 3% mai 
ridicat decât în cazul unui antrena-
ment clasic, reușind să-și cunoască 
mai bine limitele și performanțele, să 
învețe să-și dozeze energia și ritmul.

S.C. 3G SPORT - IP S.R.L. 
Proiectare, Execuție, Relaxare.
Corbeanca – Petrești, 
Str. Balanței nr. 36 A, Jud. Ilfov, 
în imediata apropiere a DN1.
Tel.: 021.312.44.13/18
Fax: 021.310.80.61
Mail: office@3gsport.ro
Website: www.3gsport.ro

Senzații intense și rezultate rapide

Static Swim
Centura: confortabilă, reglabilă, realizată 
din materiale impermeabile „high-tech“. 
Elasticul: latex de înaltă performanță, cu 
rezistență mecanică ridicată și insensibil 
la produsele pe bază de clor din apă. 
Elemente de fixare: adaptabile, din oțel 
inoxidabil, cu fixare sigură. 

Piscine
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Terapii

Uleiurile esențiale sunt folosite pentru a trata și preve-
ni stările de oboseală și de rău, migrenele, problemele 
respiratorii, tulburările circulatorii, febra, unele maladii 
infecțioase, insomniile sau palpitațiile. Utilizarea poate fi 
terapeutică sau pur și simplu pentru a crea o atmosferă 
deosebită prin intermediul parfumului. Adoptată de mi-
lenii, începând cu Antichitatea din Egipt, Grecia sau Chi-
na, această metodă terapeutică naturală este recunoscu-
tă în mediile profesionale medicale ca foarte eficientă în 
combinație cu tratamentul clasic.

Difuzia cu ultrasunete
Tradițional, dar folosind și invenții noi, uleiurile esențiale 

sunt eliberate în aer prin diferite metode: natural (pe o 
piatră la temperatura camerei), prin expunerea la căldură 

AromAterApiA
Aromaterapia este o disciplină derivată din 
medicina naturistă care presupune utilizarea 
în scop medical, și nu numai, a extractelor 
aromatice din plante, numite de regulă uleiuri 
esențiale. Principul fundamental este că orice 
plantă poate acționa asupra organismului 
uman prin intermediul acestor substanțe, 
proprietățile chimice putând fi determinate 
și analizate cu ajutorul aromatogramei. Sunt 
cunoscute și folosite circa 250 de specii de 
plante aromatice, împărțite pe familii, fiecare 
cu parfumurile și proprietățile ei speciale.

www.soldec-shop.ro
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Funcționează pe principiul umidificării cu ultrasune-
te; tot ce trebuie să faceți este să umpleți rezervorul 
cu apă și să adăugați câteva picături de parfum sau 
uleiuri volatile.
- Consum: 6 W
- Greutate: 0,22 kg
- Funcționare foarte silențioasă
- Difuzare până la 10 g/h
- Ușor de utilizat
- Oprire automată când recipientul este gol
- Mod de funcționare pentru noapte (fără lumini)
- Durata de funcționare: 4 ore (când recipientul este plin)

Difuzorul de arome LUNA

Este un difuzor de uleiuri esențiale cu ultrasunete și 
temporizator, ideal pentru încăperi de până la 25 mp. 
Cu funcția Auto Wave, aparatul alternează automat 
perioadele de pulverizare a uleiurilor esențiale cu 
perioadele de pauză, pentru o mai bună percepție 
a parfumului. Perioada de difuzare este lungă da-
torită rezervorului de capacitate mare pentru apă. 
În momentul în care rezervorul este gol, aparatul se 
oprește automat.
- Consum: 13 W
- Greutate: 0,51 kg
- Nivel sonor: 32 dB
- Suprafața maximă recomandată a camerei: 25 mp
- Garanție: 2 ani

DiFFUSAir

Beneficiile uleiurilor esențiale
Uleiurile esențiale sunt utile în orice sezon, având o mul-
titudine de proprietăți benefice:
• Tonifierea și înviorarea activității cerebrale;
• Lupta contra răcelilor și a infecțiilor respiratorii;
• Ameliorarea durerilor (stomatologice, articulare, mus-

culare, migrene etc);
• Temperarea senzației de stres, favorizând relaxarea.

Criterii de bază
Pentru a oferi garanția calității și a siguranței utilizatoru-
lui, un ulei esențial autentic trebuie să respecte câteva 
criterii de bază:
• Să fie Bio sau produs în cadrul agriculturii biologice 

(fără pesticide sau îngrășăminte chimice de sinteză);
• Să fie ambalat corespunzător, în recipiente care să evite 

cât mai atent și îndelungat contactul cu aerul și lumina;
• Să aibă certificări acordate de instituții recunoscute 

pentru corectitudine, performanță și grija pentru sănă-
tatea oamenilor;

• Să fie utilizat în mod corect și eficient.

moderată, prin pulverizare, cu ajutorul ultrasunetelor sau 
prin ventilare. Dintre toate acestea, metoda cu ajutorul 
ultrasunetelor este probabil cea mai eficientă, evitându-
se dezavantajele celorlalte, precum degradarea uleiurilor 
prin încălzire, necesitatea de a supraveghea procesul, di-
fuzia lentă, portabilitatea limitată, zgomotul, întreținerea 
dificilă. Prin metoda cu ultrasunete, uleiurile esențiale sunt 
distribuite ca o ceață fină, bine cuantificată. Tehnologia se 
bazează pe vibrațiile unei plăci sub acțiunea ultrasune-
telor; la contactul cu placa, moleculele de apă și cele de 
ulei se amestecă, iar acest amestec sub formă de picături 
este pulverizat în aerul ambiental cu ajutorul unui ventila-
tor. Această metodă silențioasă și comodă din perspectiva 
utilizării asigură o diluție optimă a uleiurilor esențiale și o 
întreținere mult mai simplă decât prin alte metode.

Cluj-Napoca, Strada Octavian Goga nr. 29 
Tel.: 0725 588 322, 0264 588 322
București, Strada Făcliei Nr. 1 
Tel.: 0727 588 322, 0212 258 322
Web: www.soldec-shop.ro,  www.dezumidificare.ro
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Un echipament pentru dezumi
dificarea ambientului dintro 
piscină impune standarde de 
calitate dincolo de orice îndoială, 
pentru că acesta este respon
sabil pentru confortul celor care 
utilizează acea piscină, pentru 
sănătatea și siguranța lor, pentru 
costurile pe care le presupune 
funcționarea în parametrii optimi. 
În consecință, în alegerea siste
mului de dezumidificare trebu
ie luate în calcul doar variantele 
care oferă garanția experienței.

Componente europene  
de top, echipamente pentru 
dezumidificare de calitate! 

Fie că este vorba despre dezu-
midificatoarele de mici dimensiuni, 
care se pot monta pe perete sau pe 
pardoseală (de exemplu Pegasus), 
ori de centrale de dezumidificare 
pentru uz public sau privat (Taurus, 
Phoenix etc.), toate includ compo-
nente europene de top, sistemele 
rezultate fiind eficiente energetic și 
extrem de silențioase. Din momen-
tul în care sunt puse în funcțiune, 
echipamentele Heatstar încep să 
economisească permanent resurse, 
costurile de exploatare fiind extrem 
de reduse. În plus, toate centralele 
de dezumidificare Heatstar asigură 
aport de aer proaspăt în încăpere, 
ceea ce înseamnă o garanție în plus 
pentru sănătatea utilizatorilor.

Noua gamă de centrale de dez
umidificare EC încorporează toate 
tehnologiile avansate de economi-
sire a energiei, pentru fiecare com-
ponentă a sistemului, constituind 
soluția optimă și fără compromisuri 
în controlul mediului pentru cele mai 
înalte standarde ale piscinelor inte-
rioare. Sistemele de dezumidificare 
EC sunt în măsură să surclaseze ori-
ce alte echipamente similare, deoa-
rece combină două tehnologii di
ferite pentru a atinge o performanță 
de recuperare a căldurii de neegalat. 

Aerul cald din piscină este mai 
întâi trecut prin pompa de căldură 
cu dezumidificare, pentru a per-
mite extragerea căldurii „active“, și 
apoi printr-un complex recupera
tor de căldură „Cross Flow“, unde 
dacă aerul mai este purtător de căl-
dură pasivă, aceasta este cedată 
aerului proaspăt și rece care intră 
în sistem. Efectul combinat, de utili-
zare atât a căldurii active extrase de 
către pompa de căldură cu dezumi-
dificare, cât și a celei pasive cu aju-
torul recuperatorului, poate crește 
recuperarea căldurii aerului expul-
zat din piscină cu până la peste 
90% când aerul este uscat și peste 

Energii regenerabile

Responsabilitatea
dezumidificării!

Proiectarea echipamentelor 
Heatstar - Anglia este 
asigurată de ingineri și 
cercetători care se bazează 
pe o expertiză de aproape 
40 de ani în dimenionarea, 
producția și comercializarea 
exclusivă a sistemelor de 
dezumidificare specializate 
pentru piscinele interioare (și 
nu numai), astfel încât acestea 
să asigure un climat interior 
de calitate: temperatură, 
umiditate, aer proaspăt, 
consum redus de energie.

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

Reprezentant autorizat Heatstar  
pentru România:

PREMIUM EXCLUSIV GROUP – 
esenţa dezumidificării!

140% în cazul recuperării latente. 
Mai trebuie spus că, datorită uti-
lizării unor agenți de refrigerare 
care nu afectează stratul de ozon 
și etanșeității perfecte împotriva 
scurgerilor, s-a ajuns la o gamă de 
echipamente care pot fi incluse fără 
rezerve pe lista surselor ecologice 
de energie. Prin alegerea celei mai 
recente game Heatstar pentru con-
trolul mediului, proiectanții și monta-
torii de piscine pot fi liniștiți de faptul 
că beneficiarii lor primesc sistemul 
cel mai eficient energetic de pe 
piață, de la ora actuală. 

Gama EC
• Concepută pentru piscine rezidențiale și non-rezidențiale, în 

conformitate cu normele britanice;

• Sistem hibrid, cu dezumidificare și recuperarea de căldură din aerul 
evacuat;

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

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

• Ventilație centralizată cu recircularea aerului din încăpere;

• Realizat în concordanță cu Directiva „Eco-Design“ (ERP) 2015.
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Situat la o altitudine de 700 m, Spa-ul reprezintă un 
loc unic de relaxare și „reîncărcare a bateriilor“, în con-
textul 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 sănă-
tatea cu frumusețea, sau puteți admira priveliștea Văii 
Trotușului în camera de relaxare. Sala de fitness și re-
cuperare medicală este de asemenea pregătită pentru 
a vă oferi o porție de sănătate, fiind dotată cu aparatură 
de ultimă generație. 

Din perspectiva sănătății, sunt puse la dispoziție o 
gamă variată de proceduri: elongații cervicale și lom-
bare; aerosoli; împachetări cu parafină; masaje terape-
utice; băi individuale cu apă sărată; băi cu 60 de je-
turi, duș subacval; ultrasunete, electroterapie, vacuum, 
electrostimulare, laser; gimnastică medicală; gimnasti-
că medicală în apă, presopunctură.
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Târgu Ocna

Centru wellness 
de top în Complexul 
Turistic Creangă 

ajungând la partea de beauty și remodelare, printre 
terapiile cu care vă puteți răsfăța se numără: 

Presoterapie - drenaj limfatic; remodelare corpora-
lă 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 cos-
metice iubit în întreaga lume și folosit în Spa-uri renumi-
te precum Hilton, Marriott sau ritz carlton); masaje de 
relaxare / anticelulitice.

Complexul Turistic Creangă este amplasat la in-
trarea în stațiunea balneo-climaterică Târgu Ocna 
dinspre Bacău, la aproximativ 0,5 km de la dru-
mul naţional Bacău – Oneşti – Slănic Moldova, în 
apropiere de binecunoscuta salină de aici. Acesta 
oferă oaspeților săi un prilej deosebit de relaxa-
re, 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.
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Website: casacreanga.ro                                                                                Complex-turistic-Casa-Creanga

str. galean nr. 33, Tg. ocna, Jud. Bacău
Tel.: 0234.341.795; 0744.605.870    
e-mail: casacreanga@yahoo.com

• Piscine cu apă sărată 
(interioară și exterioară)

• Diverse proceduri terapeutice
• Pensiuni cu camere confortabile

• Căsuțe
• Restaurant
• Bowling Bar
• Săli de conferințe

• Centru Wellness – Spa
• Terenuri de sport și agrement
• Trasee și organizare de evenimente 
• Cel mai curat aer, aerul de salină

Complexul TurisTiC 
Creangă - TÂRGU OCNA
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Amplasamentul central aduce un plus de valoare 
locației, aflându-se în imediata apropiere a celor mai im-
portante clădiri de birouri din zonă, a centrului expozițional 
Romexpo, a zonei verzi a Parcului Herăstrău și la doar 
11 km distanță de Aeroportul Internațional Henri Coandă. 
Proximitatea și accesibilitatea față de cele mai importante 
puncte din capitală fac din Vitality Wellness Club unul din-
tre cele mai solicitate locații de acest gen din București.

Cu o gamă largă de servicii și pachete speciale 
adaptate nevoilor clienților, Vitality Wellness Club este o 
destinație de sănătate și relaxare, bucurându-se de cele 

✯
   

 R
ec

omandat   ✯
    R

ecomandat  
 spa

BuCuReștI

Vitality
Wellness Club
Inaugurat în vara anului 2014, pe o suprafață de 
peste 3.000 m2 , Vitality Wellness Club reprezintă 
una dintre cele mai mari și importante destinații 
de Spa & Wellness din București. Aflat în cadrul 
complexului hotelier Ramada Plaza & Ramada 
Parc, centrul de sănătate Vitality Wellness Club se 
bucură de facilități și servicii premium destinate 
atât oaspeților celor două hoteluri, cât și clienților 
care locuiesc sau lucrează în zona de nord a 
Capitalei și pentru care un abonament la un club  
de sănătate este un mod de viață.
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mai moderne facilități de Fitness și Spa și de acces ra-
pid la oferta completă de servicii a complexului hoteli-
er: restaurante, baruri, centru de conferințe, salon de 
înfrumusețare etc.

Piscina interioară semi-olimpică beneficiază de fân-
tâni de apă și jeturi de vibromasaj și este tratată cu aju-
torul celui mai nou și modern sistem de curățare a apei, 
cu clor Bio obținut din sare, nedăunător organismului. 
Piscina este deservită de o zonă de bar și de relaxare cu 
șezlonguri, unde clienţii pot fi serviți cu cafea, sucuri na-
turale, cocktailuri etc. În plus, la piscina interioară, clubul 
organizează clase de înot pentru copii și pentru adulți.

Piscina exterioară este situată într-o zonă liniștită, cu 
multă vegetație, ideală pentru relaxarea împreună cu fa-
milia sau prietenii. Zona de relaxare amenajată deține de 
asemenea o terasă cu șezlonguri și este dotată cu un 
Jacuzzi ”All Seasons”, cu 5 paturi speciale în interior.

Clubul beneficiază de 2 tipuri de saună: saună uscată 
la 90°C și saună umedă la 55°C, unde oaspeții se pot 
relaxa după o zi de muncă obositoare sau după un an-
trenament energizant la sala de Fitness.

Special pentru a oferi oaspeților o experiență SPA 
completă, clubul este dotat și cu o zonă de Frigidarium, 
având cea mai modernă tehnologie, cu beneficii reale 
pentru sănătate: de la reglarea circulației sângelui, stimu-
larea simțurilor, până la echilibrarea temperaturii corpului.

În cadrul Vitality Wellness Club, clienţii pot beneficia de 
sesiuni diverse de masaj, de la masaj suedez, masaj 
sportiv, reflexoterapie, la masaj cu pietre fierbinţi, precum 
și de sesiuni speciale de masaj pentru viitoarele mămici.

Servicii Wellness

• Masaj suedez, pentru relaxarea întregul corp;

• Masaj sportiv, care ajunge în profunzimea ţesutului 
muscular, încălzind şi ajutând la dispariţia oboselii şi 
a tensiunii musculare;

• Reflexoterapie, prin care terapeutul localizează 
blocajele de energie pe meridianele care conduc la 
organele vitale şi aplică presiune în puncte specifice 
ale picioarelor;

• Masajul cu pietre fierbinţi – combină masajul suedez 
tradițional cu căldura pietrelor vulcanice de bazalt;

• Tratament pentru viitoarele mămici, un masaj 
terapeutic pentru primul trimestru al sarcinii, 
care înlătura insomnia, reduce edemul, reglează 
tensiunea arterială, creează detensionare la nivelul 
articulaţiilor şi scade durerea sciatică.
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Vitality Club 
București, Str. Poligrafiei nr. 3-5  
Tel.: +40 21 549 2252 
E-mail: contact@vitalitywellnessclub.ro
Web: vitalityclub.ro

Sala de fitness a clubului de sănătate deţine cea mai 
nouă și mai modernă aparatură pentru exerciții car-
dio si exerciţii cu greutăţi libere și beneficiază de un 
program complet de aerobic, pentru toate tipurile de 
refacere fizică și psihică: Aquagym, Spinning, Zumba, 
Yogalates, total Body Workout, Step & Butts, tai Chi. 
Clienţii Vitality Wellness Club vor beneficia de expertiza 
antrenorilor personali, selectați cu deosebită respon-
sabilitate, în funcție de experiență, aceștia fiind sportivi 
premiați la concursuri naționale de fitness și culturism, 
cu specializări în nutriție, anatomie, motivație, pierderea 
în greutate, metode terapeutice naturale de refacere.

Servicii Fitness

• Aquagym – antrenament pentru tonifierea întregului 
corp şi îmbunătățirea sistemelor cardiovascular 
şi respirator, reducerea țesutului adipos, 
eliminarea  durerilor şi a tensiunii musculare la 
nivelul spatelui;

• Spinning – exercițiu cardio care arde caloriile, 
elimină stresul şi tonifică musculatura feselor, 
coapselor, gambelor şi abdomenului;

 • Zumba – distracție şi dans pe ritmuri antrenante;

• Pilates – îmbină conceptul de tonifiere cu cel 
de suplețe, tonifică musculatura, îmbunătățeşte 
mobilitatea şi flexibilitatea, echilibrează şi 
armonizează tonusul muscular, ducând la o postură 
corectă şi o stare generală de bine;

• Yoga – remediul cunoscut pentru corp, minte 
şi suflet, care redă sănătatea şi energia prin 
numeroase efecte, precum îmbunătățirea imunității, 
a metabolismului, a mobilității şi flexibilității;

• Total body workout sau metabolic, cu implicarea 
tuturor grupelor musculare prin exerciții clasice 
şi moderne, selectate şi îmbinate pentru maximă 
eficiență;

• Step and butts – conceput pentru femei, facilitează 
ardererea țesutului adipos, prin ritmul susținut din 
paşii de step;

• Tai chi, supranumit şi „dansul de viață lungă”, 
este o gimnastică pentru orice vârstă alcătuită 
dintr-o serie de mişcări codificate, executate lent, 
cu îndemânare şi echilibru, crescând vitalitatea, 
relaxând şi ajutând în autoaparare.
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concepte

În cei 40 de ani de activitate, 
compania a dobândit o experiență 
specifică în domeniul consultanței, 
proiectării și realizării structurilor 
pentru wellness (piscine, Spa, ter-
me, centre de relaxare și beauty 
farm). În lucrările marca Wellness 
Laghetto se regăsesc designul și 
stilul rafinat, tipic italian, care gene-
rează de fiecare dată experiențe 
senzoriale memorabile.  

Abordarea personalizată, exclusi-
vistă 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:

Wellness Laghetto proiectează și 
realizează: saune, bio-saune, ca-
bine de aburi, hammam-uri, ca-
bine 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 spor-
tive, piscine terapeutice pentru 
reabilitare, piscine de cristal și 
șezlonguri de relaxare.

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. 

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

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.

4 decenii de excelență  în SPA:



Consultanță Spa

„Astăzi, expresia stare de bine deschide ini-
mile multor oameni și de aceea este des uti-
lizată, dar uneori excesiv, în mod nejustificat. 
Este suficient să răsfoim paginile ziarelor sau 
ale revistelor, ori să deschidem televizorul, și 
imediat vom fi bombardați cu sloganuri care 
profită de termenul wellness (stare de bine), 
de la vânzarea ustensilelor de gătit, până la 
pantofi, paste de dinți, motociclete sau credi-
te bancare. Aceasta cerere mare pentru con-
fort, din partea consumatorului final, repre-

zintă prin excelență o oportunitate mare de 
dezvoltare pentru industria ospitalității, în 
special în ultimii ani, când pentru un hotel 
a devenit vitală prezentarea de oferte și ser-
vicii noi, pentru a se distinge de competitorii 
săi. Dacă înainte starea de bine era generată 
de exercițiul fizic și mai toate hotelurile dis-
puneau de o sală de fitness, astăzi wellness-
ul înseamnă mult mai mult, iar nevoile și 
dorințele oamenilor vis-à-vis de acest con-
cept au crescut simțitor. “

Lăcrămioara Moroianu, Consultant SPA:

Cum obținem

a oaspeților
STAREA DE BINE
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Adevăratele nevoi ale oaspetelui
În mod paradoxal, nu de puține ori vedem investiții 

considerabile în centre Spa de toate tipurile, dotate con-
form ultimelor tendințe de design și concept, dar în ho-
telul care găzduiește această facilitate se doarme prost, 
este lipsit de confort sau nu se dedică suficientă atenție 
serviciilor, începând cu întâmpinarea de la recepție. Cu 
toții ne bucurăm de interesul investitorilor acordat trata-
mentelor pentru corp și minte în centrele wellness, dar 
nu este suficient: oaspeții hotelului își doresc să se simtă 
mai bine decât acasă, să fie în centrul atenției, să evadeze 
pe cât posibil din viața cotidiană în care sunt captivi ai ru-
tinei. Practic, pentru starea lui de bine, oaspetele dorește 
și caută să experimenteze o experiență 360°, indiferent de 
motivul șederii sale în hotel. 

Sunt puține „hoteluri - Spa“ în adevăratul sens al cuvân-
tului, pentru că multe dintre ele au carențe majore din 
perspectiva structurii și serviciilor, includerea cuvântului 
„Spa“ în denumire sau în activitățile de promovare fiind 
artificială; acestea din urmă, ca de altfel și multe centre 

specializate în Spa, abordează domeniul fără să urmăreas-
că excelența în servicii, element care este absolut nece-
sar. În plus, propunerile de restructurare nu corespund 
nevoilor reale ale clienților, mergându-se pe ideea că 
trebuie să fie în trend cu ceea ce se întâmplă în piață, să 
meargă „cu valul“, dar fără a lua în considerare adevărate-



le nevoi ale oaspeților din targetul pe care îl urmăresc. 
Nu este suficient să amenajăm în cameră o cadă cu hidro-
masaj, o saună sau un șezlong pentru a ne promova apoi 
ca „hotel - Spa“, pe broșură sau pe site-ul hotelului. Se 
pune problema de izolare fonică, bioarhitectură, design 
confortabil, materiale durabile, de calitate  ș.a.m.d.. Multe 
hoteluri au dat greș pentru că nu au făcut mai mult decât 
să investească o sumă de bani (e drept, uneori considera-
bilă) în echipamente și tehnologii, amplasate într-un spațiu 
pe care îl aveau disponibil, dar fără un concept, o viziune 
asupra targetului sau obiective realiste. De prea puține 
ori investitorul își pune problema pentru cine investește și 
care sunt adevăratele așteptări ale consumatorului său; în 
realitate, cel care solicită îngrijire pentru corp, de fapt ca-
ută mai mult, el dorește să redescopere echilibrul natural 
cu mediul înconjurător, armonia și echilibrul cu sine însuși 
și cu ceilalți, echilibru pierdut din cauza problemelor coti-
diene. Din acest motiv, niciun Spa sau hotel nu vor oferi un 
răspuns adecvat dacă nu va fi luat serios în calcul, în primul 
rând, sfera emoțională a oaspetelui.

Detaliile care aduc succesul
Prin urmare, doar un hotel care se va îngriji de toate 

aspectele ce formează această experiență 360° poate fi 
soluția reală pentru cei care caută adevărata stare de bine, 
oferindu-i oaspetelui posibilitatea de a se simți primit cu 
căldură și în largul său oriunde în hotel (la întâmpinarea 
din holul recepției, la masa din restaurant, în cameră, în 
zonele de tratament etc.), propunându-i apoi tratamente 
și servicii de calitate, diversificate.

Astăzi, investitorii care doresc într-adevăr să țină cont de 
nevoile oaspeților merg atât de departe încât nu doar că 
se consultă cu un specialist din domeniul ospitalității, dar 
apelează și la psihologi specializați  pentru implemen-
tarea conceptului, fluxurilor și proiectării spațiilor, ținând 
cont de psihologia culorilor, de mărimea camerei sau alte 
caracteristici ale spațiului care să permită destinderea, re-
laxarea fizică și mentală a celor care sunt găzduiți în hotel. 
Un aspect foarte important îl reprezintă personalizarea. 
Este suficient să luăm în considerare, de exemplu, relația 
dintre culoare și lumină, astăzi foarte ușor de gestionat 
prin sisteme de automatizare facile care să permită vizi-
tatorului să-și creeze ambianța cea mai prielnică. Pe lângă 
acest aspect, un „Spa hotel“ trebuie să țină cont și de stu-
diul mobilierului, de amplasarea acestuia în funcție de ce-
lelalte obiecte din cameră, astfel încât să se creeze un tot 
unitar atât ca spațiu, cât și ca funcționalitate. Aceste detalii 
sunt aplicabile și având la bază un buget mai restrâns – nu 
costă nimic să distribui obiectele în mod corect și nici să 
alegi o culoare potrivită în locul clasicului alb. Fie că vor-
bim de un hotel de 3 sau 5 stele, e simplu de lucrat și nu 
trebuie decât să valorificăm o idee. 

Dincolo de limitele fizice și de reglementare ale unei 
structuri, nu există prea multe scuze pentru a refuza mo-
dernizarea unui hotel, ca spațiu și atmosferă. Principalul 
obstacol pentru dezvoltarea sau reamenajarea unei struc-
turi, pentru a crea o locație de tip „Spa hotel“, este doar 
încăpățânarea sau lipsa viziunii antreprenorului în a păstra 
conceptul de hotel tradițional, ezitând să-l îmbrățișeze pe 
cel neconvențional (dar care va reprezenta în viitor curen-
tul dominant).  

De asemenea, trebuie spus că orice neajuns sau 
defecțiune tehnică, orice lipsă în dotarea standard va 
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Pentru informații suplimentare: 
Lăcrămioara Moroianu
Tel.: 0722 215 909
E-mail: lara.spaconsulting@yahoo.com

reprezenta un factor de stres emoțional nu doar pentru 
oaspeții hotelului, dar și pentru personalul angajat, a cărui 
responsabilitate primordială este să ofere tot ce este mai 
bun și întotdeauna peste așteptările oaspeților săi. În mod 
firesc, un personal stresat și perturbat de probleme tehni-
ce va fi mai puțin eficient și atent cu oaspeții centrului Spa.

Personalul angajat într-un hotel Spa nu trebuie decât să 
ofere oaspeților săi confortul fizic și emoțional asteptat. O 
atitudine pozitivă, caldă și binevoitoare nu costă nimic în 
plus, dar aduce mari beneficii imaginii hotelului, iar per-
sonalul angajat dobândește astfel satisfacții profesionale 
deosebite. Desigur, vorbim despre un scenariu fericit în 
care managementul are posibilitatea de a alege personal 
calificat cu care să ofere astfel de servicii de calitate, dar și 
deschiderea de a pregăti acest personal, de a-i face cu-
noscută viziunea și misiunea afacerii. Există totuși și situații 
particulare, de pildă o locație izolată de munte, unde este 
mai greu să oferi servicii de calitate superioară, chiar dacă 
hotelul se află într-un peisaj mirific. În situații de acest gen, 
personalul, în general necalificat, va pune probleme mari 
investitorului când vine vorba despre servicii, și astfel 
acea experiență 360° nu mai poate fi nici implementată, 
și nici trăită. Un ajutor important poate veni din partea 
autorităților, care să intervină cu diverse facilități acolo 

unde hotelierul nu poate face foarte mult (pe segmen tele 
de transport, lucrări publice, sprijin în pregătirea persona-
lului etc.) și sperăm că vom putea avea parte de o implicare 
mai mare în acest sens, susținându-se astfel principalele in-
strumente pentru dezvoltarea turismului în România.

Din ce în ce mai mult, ne dorim să ne cunoaștem mai bine 
ca persoane, fizic și emoțional, iar antreprenorii din dome-
niul ospitalității trebuie să puncteze acele elemente care 
conduc spre acest țel. Sănătatea derivă în principal din pa-
tru factori esențiali: antrenamentul (activitatea fizică), rela-
xarea (wellness sau regenerare), tratamentele (preventive 
sau simptomatice) și terapia. Viitoarele investiții și oferte 
din domeniul ospitalier trebuie să țină cont de aceste as-
pecte, dar și de raportul individual cu oaspeții hotelului. În 
anii ce vor urma, nevoia de confort fizic și emoțional vor fi 
factorul determinant în opțiunile noastre, când ne vom ale-
ge locația unde ne vom programa fie vacanța, fie întâlnirea 
de business sau evenimentele importante din viață.
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Tendințe

Golful și Spa-ul au câteva trăsături definitorii care le 
leagă: preocuparea pentru sănătate, respectul pentru 
natură, satisfacerea dorinței de a socializa într-un cadru 
decent, relaxant, deseori sofisticat. Dacă relația dintre 
wellnes/Spa și ospitalitate este destul de clară, merită să 
spunem câteva cuvinte și despre modul în care golful a 
ajuns să fie asociat acestui domeniu al turismului. Defini-
torii au fost o serie de tradiții, evoluția modului în care a 
fost înțeleasă relaxarea, schimbarea opticii asupra aces-
tui sport și asupra profilului practicantului, noile servicii 
care au apărut în turism.

Clubul de golf și Country Club-ul 
În definirea conceptului de Golf & Spa nu putem să 

omitem două fenomene mai vechi: cluburile de golf 
apărute în secolul al XIX-lea în Marea Britanie (apoi în 
Imperiul Britanic și SUA), respectiv Country Club-urile 
din SUA, care au fost replicate în spațiul anglo-saxon și 
ulterior în toată lumea civilizată. De fapt, ambele con-
cepte au origini scoțiene și au fost caracteristice atât 
aristocrației, cât și comunităților de diverse tipuri care 
își doreau o formă de socializare sub afinități sau valori 
comune - aspecte care și-au lăsat amprenta inclusiv asu-
pra felului în care sunt păstrate regulamentele interne 
și normele de etichetă.  

Ideal pentru un resort hIgh-end

Golf&Spa –

ta
nd

em
ul

Alăturarea dintre golf și Spa, introduse în conceptul de 
resort, este una dintre formulele câștigătoare ale mo-
mentului, atât în lume, cât mai ales în România, unde 
cele două discipline, specifice turismului de tip high-
end, se află într-un proces de auto-definire sau de 
adaptare și câștigă un public tot mai larg. Drept urmare, 
au apărut și în România locații turistice care îmbină ele-
mentele clasice de ospitalitate (cazare, restaurant, bar, 
club etc.), tratate la nivel premium, cu diferite activități 
sportive și wellness, dintre care Golf & Spa ni se pare 
printre cele mai bine definite ca target, prin posibilita-
tea de a crea o structură coerentă, oferind oaspeților 
atât ceea ce așteaptă, cât și lucruri noi, surprinzătoare. 
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Originile golfului sunt încă disputate; se vorbește des-
pre o variantă rudimentară din secolul al XIII-lea în Țările 
de Jos, ba chiar despre faptul că acest sport ar fi ajuns în 
Europa datorită invaziilor mongolilor, care îl învățaseră de 
la chinezi (unde se practica ceva similar, la un nivel des-
tul de rafinat, încă din jurul anului 1000). Cert este că 
scoțienii au fost primii care l-au jucat în varianta modernă, 
dezvoltându-l încă din Evul Mediu, pentru ca în secolele 
al XVIII-lea și al XIX-lea să stabilească standardele pe un 
teren devenit legendar: cel de la St. Andrews, primul cu 
traseu complet de 18 găuri. Cluburile apărute în jurul 
acestui sport s-au răspândit cu repeziciune, fiind dotate cu 
facilități tot mai complexe, iar notorietatea lor a fost asoci-
ată cu performanțele jucătorilor, cu organizarea de turnee 
și finanțarea formării de noi jucători.

Country Club-ul, o altă inovație scoțiană, a început să 
îi atragă pe americanii prosperi la sfârșitului secolului al 
XIX-lea, care se organizau în comunități închise și amenajau 
spații private, cu rol de agrement sau pentru practicarea 
unor sporturi – golf, tenis, înot, chiar atletism. Numărul de 
membri era limitat, ceea ce făcea ca selecția să fie baza-
tă pe niște criterii foarte stricte. Treptat, Country Club-ul 
a devenit nelipsit în cadrul comunităților din suburbiile 
marilor orașe americane, fiind asociat cu faimosul stil de 
viață american. În SUA sunt în prezent nu mai puțin de 
11.600 de asemenea cluburi, reprezentând o piață de 
peste 21 de miliarde de dolari. Mai merită menționat că 
golful a avut o importanță mare în acest context, astfel în-
cât în Japonia, unde a fost „importat” stilul de viață ameri-
can, orice club de golf este denumit „Country Club”. 

Foto: Sungarden Golf & Spa Resort

Împărat japonez jucând „chuiwan“ (pictură sec. al XV-lea)
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Conceptul modern
Regulile de admitere în aceste cluburi tradiționale s-au 

schimbat în timp, evident, devenind mai permisive, ceea 
ce a făcut ca unele dintre aceste stabilimente să se apro-
pie cumva de zona hospitality, apartenența fiind asigurată 
de simpla achitare a unei cotizații. Totuși, ele au rămas, 
prin felul în care au fost concepute, unități închise, nerăs-
punzând unei nevoi reale a multora care fie nu practică 
acest sport cu regularitate, fie călătoresc prea mult pentru 
a face parte dintr-un club stabil, fie vor doar să experi-
menteze într-un moment de entuziasm, ori pur și simplu 
vor să joace golf într-un loc exotic. 

Ideea de a investi într-un resort de lux, în care golful 
să fie preocuparea principală, a venit așadar ca o soluție 

strălucită, iar alăturarea dintre golf și wellness a avut o 
logică firească: în tip ce unul dintre membrii familiei 
practică acest sport, ceilalți pot merge la piscină, masaj, 
sala de sport, să beneficieze de tratamente corporale 
și faciale; copiii și ei vor fi ocupați pe terenul de joacă 
sau cu alte sporturi practicate în spații amenajate cores-
punzător. Astfel, conceptul se conturează, iar oaspeții 
au pentru câteva zile ocazia de se relaxa și a face un 
lucru plăcut, înainte să intervină rutina sau plictiseala. 
Desigur, aceste activități pot fi asociate cu drumeții, vi-
zite la obiective istorice, culturale sau naturale, diverse 
serbări, dineuri sau spectacole – toate pot însuma o 
vacanță memorabilă, în care fiecare membru al familiei 
se simte vizat și mulțumit.  

Ca o paranteză, trebuie spus că un teren de 
golf este o investiție importantă, care nu poate 
fi pusă în practică de către oricine și oriunde. 

Acesta presupune în primul rând un teren 
de mari dimensiuni, de regulă în jur de 70 de 
hectare, care să asigure și un relief interesant 

pentru jucători. Conformația terenului poate 
fi modificată, este adevărat, dar acest lucru 

înseamnă investiții suplimentare. De asemenea, 
este de preferat ca terenul de golf și celelalte 

facilități să fie comasate și să aparțină aceleiași 
proprietăți, pentru că, în sens contrar, există 

riscul ca relația dintre entități să aibă de suferit. 

Tendințe
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Povestea românească a golfului
Golful românesc nu s-a bucurat tot timpul de o istorie 

fericită, dacă luăm în calcul ceea ce s-a petrecut în peri-
oada comunistă din 1947 până în 1989. În epoca interbe-
lică existau câteva terenuri de golf (la București, Mamaia, 
Eforie Nord, Teleajen, Buftea), realizate cu ajutorul unor 
experți străini și care au reprezentat premizele dezvoltă-
rii acestui sport. După instaurarea republicii comuniste, a 
fost neglijat și apoi interzis, în ideea că este o preocupa-
re exclusiv burgheză. Inițial, și tenisul era amenințat de o 
atitudine ostilă, tot sub considerentele „luptei de clasă”, 
dar fenomenul din anii 1970, cu Ilie Năstase și Ion Țiriac 
în prim-plan, a determinat autoritățile comuniste să revi-
nă asupra unor aspecte ideologice... De asemenea, și în 
privința golfului a existat o excepție, Country Club din 
București, care a supraviețuit în comunism sub numele 
de „Cercul Diplomatic de Sporturi”. Acesta a luat naștere 
la inițiativa unor pasionați în anii 1928-1932, pe un teren 
mlăștinos de 45 de hectare aflat în aria actualului parc He-
răstrău. Zona a fost reamenajată, au fost plantați copaci și 
în 1937, cu ajutorul profesorului englez J. T. Becker, Ca-
pitala avea un teren de golf performant cu 9 trasee și 18 

găuri. După 1948, cu o suprafață redusă a terenului (avea 
doar 6 găuri), clubul a fost folosit de Ministerul Afacerilor 
Externe, fiind singurul din țară unde se mai putea practica 
acest sport. Un rol important în păstrarea spiritului locului 
l-a avut profesorul Paul Tomiță, care dăduse lecții de golf 
inclusiv familiei regale românești și a continuat să milite-
ze pentru păstrarea tradiției chiar în anii comunismului, 
reprezentând țara noastră la competițiile internaționale. 
După 1989, Paul Tomiță a contribuit la revitalizarea gol-
fului autohton printr-o serie de inițiative, iar în prezent se 
poate vorbi cu încredere despre viitorul acestui sport. 

Spre deosebire de alte țări foste comuniste, golful în Ro-
mânia a repornit practic de la zero, dar există deja o masă 
critică de jucători afiliați (circa 500) care crește continuu, 
precum și un număr tot mai mare de cluburi cu terenurile 
aferente, 9 dintre ele organizând competiții și programe pe 
diferite categorii de vârste. Numărul jucătorilor este mult 
mai mare însă, datorită expaților și celor care vin sub umbre-
la turismului de profil, iar implicarea companiilor care susțin 
acest sport este tot mai intensă, inclusiv prin includerea lui 
în cadrul dezvoltării personale a membrilor echipelor de 
management. Majoritatea terenurilor de golf dezvoltate în 
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acești ultimi ani beneficiază de expertiza unor profesioniști 
internaționali și sunt concepute cu facilități din zona hospi-
tality – hotel, restaurant, Spa, baruri cu diverse tematici, iar 
unele includ și alte activități (tenisul, echitația, jocurile de 
societate etc.). Spa-ul este bine reprezentat în aceste locații, 
date fiind și rădăcinile lui în balneologie (domeniu popular 
și foarte dezvoltat în România ultimilor 130 de ani), dar de 
regulă se încearcă o abordare originală, deschisă atât spre 
resursele locale de ape minerale, nămoluri ș.a.m.d., cât și 
spre alte concepte exotice sau occidentale.

Conceptul Golf & Spa este încă la început în România, 
dar vorbim despre un început încurajator. Există o piață în 
dezvoltare în Europa de Est (Cehia, Polonia, Ungaria), care 
vine să concureze țări aflate de câteva decenii în topul celor 
mai faimose destinații pentru turismul de golf: Spania, Por-
tugalia, Turcia, Italia. România se poate înscrie cu ușurință 
în acest trend, datorită costurilor mai mici ale investițiilor 
(valoarea terenurilor pe piața imobiliară), dar și ofertei de 
servicii suplimentare care poate fi deosebit de variată – tu-
rism cultural, ecologic și balnear în special. Beneficiile pot fi 
consistente, deoarece un turist de golf cheltuiește în medie 
250 de euro/zi, comparativ cu un turist obișnuit, care se 
menține undeva la un sfert din această sumă.

SunGarden Golf & Spa Resort
O investiție recentă pe acest segment care ne-a atras 

atenția în mod deosebit este Sungarden Golf & Spa Resort 

de lângă Cluj-Napoca - Poiana Cerbului, având un teren 

de golf cu 9 parcursuri (dar este prevăzut ca anul acesta 

să se ajungă la 18) amenajat la standardele USGA (United 

States Golf Association), înscris în EGCOA (Asociația Euro-

peană a Proprietarilor de Teren de Golf) și IAGTO (Asociația 

Internațională de Golf Tour Operatori). La SunGarden se 

organizează competiții de golf interne și internaționale, 

respectiv competiții private/corporate care se bucură de 

un mare succes în cadrul comunității de afaceri. Tot aici a 

fost înființată Academia de Golf SunGarden, pentru pro-

movarea acestui sport în rândul tinerilor și atragerea de noi 

talente, în parteneriat cu instituții și organizații din domeniul 

învățământului și sportului care beneficiază de pachete 

speciale. Zona de Wellness & Spa este de asemenea ex-

celent reprezentată, fiind premiată anul acesta de IFWSA 

(International Fitness Wellness & Spa Association), în cola-

borare cu Federația Română de Fitness, Wellness și Spa, 

cu premiul l la Gala Excellence Awards România 2014, 

categoria „Luxury Golf Fitness Wellness & Spa Resort”.

Tendințe

Web: www.sungardenresort.ro
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Demonstrații de montaj profesionist cu materiale premium
Concurs cu cele mai reușite lucrări  executate de firmele specializate

19-23 septembrie ∙ București ∙ Romexpo, Pavilionul E2

Best Roofs & Facades 2015

Parteneri media:

Trimiteți pe redactie@acoperismagazin.ro  
imagini de la cele mai reușite lucrări 

executate de dumneavoastră!  
În urma selecției realizate  
de un juriu specializat,
puteți fi selectat pentru a face 

demonstrații în cadrul evenimentului 
Best Roofs & Facades 2015!

Sunteți montator 
profesionist 

de acoperișuri?

www.acoperismagazin.ro

Eveniment susținut de:

Organizatori: Parteneri:

MeMbr~ a:
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Eveniment

Bursa și Forumul de Turism Balnear  
este un eveniment specializat anual care 
se desfășoară cu sprijinul membrilor OPTBR, 
în diferite stațiuni balneare din România, în 
mod itinerant, pentru a oferi gazdelor posibi-
litatea să-și prezinte potențialul natural, infra-

structura turistică și de tratament, Spa sau wellnes, serviciile, 
posibilitățile de agrement și de relaxare sau de cunoaștere a 
imprejurimilor. Manifestarea are două componente importante:

• Bursa, un cadru expozițional prin care diverse societăți 
de turism balnear și/sau companii cu activități în domeniu 
(hotelieri, agenții de turism, producători/distribuitori de 
echipamente, produse și servicii pentru stațiunile balneare) 
își expun propria ofertă;

• Forumul, cu o agendă bogată de prezentări ce atrag 
numeroși participanți, datorită selecției temelor expuse, meni-
te să răspundă nevoilor de informații și schimb de experiență. 

Bursa și Forumul 
de Turism Balnear 2015
Sovata, 30 Septembrie - 2 octombrie 2015

Bursa și Forumul de Turism Balnear reprezintă așadar 
un excelent prilej de dezbatere a unor probleme de 
importanță majoră pentru sectorul de turismul balnear, 
pentru investitori, pentru toți cei care activează în do-
meniu: tour-operatori, sectorul medical, autorități locale, 
școli de turism, instituții de cercetare etc.). Sunt invitați 
și așteptați să participe specialiști și formatori de opinie, 
manageri și lucrători în turism, din țară și din străinătate. 
Sunt invitate de asemenea o serie de asociații din turism, 
universități, alte instituții cu care OPTBR colaborează sau 
care sunt implicate în activitatea turistică, cu accent pe tu-
rismul de sănătate și balnear.

Ca în fiecare an, Organizația Patronală a Turismului Bal-
near din România (OPTBR) organizează și în 2015 Bursa 
și Forumul de Turism Balnear, eveniment cu participare 
națională și internațională ajuns la cea de-a XI-a ediție.  
Manifestarea va avea loc între 30 septembrie și 2 octom-
brie 2015, la Sovata – Hotel Danubius Health Spa Resort.

Nicu Rădulescu, 
Președintele OPTBR:
„Manifestarea noastră se bu-
cură de susținerea Organizației 
Mondiale a Turismului (OMT) 
și a Asociației Europene a 
Stațiunilor Balneare – ESPA), 
în al căror calendar de eveni-
mente este inclusă. De asemenea, avem suportul Mi-
nisterului Economiei, Comerțului și Turismului și se 
desfășoară în colaborare cu Autoritatea Națională 
pentru Turism, ceea ce ne permite să vorbim despre 
turismul balnear din cele mai diverse perspective. Un 
alt aspect interesant și important, credem noi, este 
că, drept urmare discuțiilor purtate cu reprezentanții 
unor asociații similare din țări ale Americii Latine, va fi 
prezent la Bursa și Forumul de Turism Balnear, pentru 
schimb de experiență, un grup de specialiști din Co-
lumbia, Chile și Mexic, țări cu un potențial natural si-
milar celui românesc”. 
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Eveniment

Programul manifestării va include prin urmare sesiuni de 
conferințe, prezentări și dezbateri, vizitarea bazei de tra-
tament și wellness de la Hotel Danubius Health Spa Resort 
și, desigur, perioade de socializare informală și relaxare. 
Ca la fiecare ediție, răspunzând interesului participanților, 
vor fi expuse și dezbătute oportunitățile de investiții în 
turismul balnear autohton. 

Bursa și Forumul de Turism Balnear s-a dovedit, prin 
constanța cu care a avut loc și nivelul ridicat al experti-
zei celor implicați, un eveniment de referință pentru 
specialiștii din domeniu și o foarte bună ocazie de a 
interacționa cu autoritățile, cu operatori importanți, cu 
organizații profesionale din alte țări. Valorile promovate 
prin acest eveniment sunt atât tradiția remarcabilă a tu-
rismului balnear autohton, cât și deschiderea spre noile 
tendințe, având ca fundament un patrimoniu natural de-
osebit și o infrastructură care este valorificată din ce în ce 
mai eficient. 

E-mail: optbr@bluescreen.ro 
Tel.: +40 21 322 01 88; 0741 222 922
Persoană de contact: Dna Rodica Pencea

Pentru a deveni partener al celei de-a XI-a ediții  
a Bursei și Forumului de Turism Balnear,  
ca expozant sau sponsor, puteți cere detalii la:

Rodica Pencea,  
Secretar General 
OPTBR:
„Ne bucurăm să anunțăm pre-
zentarea investițiilor relevante 
din ultimii ani, care au implicat 
sume consistente, începând 
cu 5 - 7 milioane de euro și 
ajungând chiar la 25 - 30 de milioane de euro. De notat 
este că, în cea mai mare parte, acești bani provin de la 
investitori români.”



19 -23 septembrie  20 15 București 

  

www.ampr.org.ro

ART FLOORS 20 15 

Centrul Expoziţional Romexpo
Organizat în paralel cu BIFE SIM 20 15 

Eveniment susţinut de:

Parteneri Media:

Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România
(AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional Training in

Parquet Laying and Flooring Technology Europe –
Asociaţia Europeană pentru Promovarea Pregătirii

Profesionale a Montatorilor de Parchet și a Montatorilor
de Pardoseli), vă invită să participaţi la expoziţia

specializată ART FLOORS 20 15
și la Concursul Naţional al Montatorilor 

de Pardoseli din România.
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Tendințe

Turismul și medicina pre-
ventivă din Europa, Ame-
rica și Extremul Orient 
sunt marcate în prezent  
de o nouă tendință, care 
pune în prim-plan natu-
ra, cu pădurea ca element 
principal. Este ceea ce se 
numește „Forest Bathing“, 
un concept apărut în Japo-
nia în anii 1980, care a fost 
preluat cu interes, apoi cu 
entuziasm, de marile re-
sorturi și stațiuni balneare 
din țările dezvoltate. Este 
un trend interesant în spe-
cial pentru România, care 
poate găsi aici o nișă de dez-
voltare datorită cadrului 
natural de excepție pe care 
încă îl are. 

Forest 
Bathing

O nouă oportunitate pentru turismul autohton: 
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ORigini – TRAdiții  
și sTudii șTiințiFicE
În anii 2004-2013, guvernul japonez a investit câteva mili-
oane de dolari în studii asupra acestui concept și se pare 
că finanțarea nu a fost în zadar, constatându-se efecte be-
nefice asupra tensiunii arteriale (scădere de 1,4 %), ritmului 
cardiac (scădere de 5,8%), nivelului de cortizol, sistemului 
nervos simpatic (se referă la reacția instinctivă în situații de 
pericol), rezultate superioare comparativ cu plimbările prin 
zonele urbane, chiar și prin parcuri. Expunerea la fitoncide 
(substanțe chimice aromatice / uleiuri degajate de copacii 
aflați în număr mare) are un impact de durată asupra siste-
mului imunitar, crescând cu 40% efectul anticorpilor și lupta 
împotriva celulelor canceroase. Primele experimente s-au 
făcut de fapt începând cu 1982, de către o echipă de me-
dici în colaborare cu Agenția Silvică din Japonia, în păduri 
de cedru ai căror copaci atingeau vârste impresionante 
(chiar o mie de ani). S-a constatat clar reducerea hormonilor 
de stres, iar subiecții au mărturisit că au petrecut aici mo-
ment memorabile, de fericire deplină.

Este cunoscut faptul că hormonii de stres pot compromi-
te sistemul imunitar, cu efecte asupra reacției organismului 
la viruși, bacterii sau la dezvoltarea de celule canceroase. 
Scăderea nivelului de stres în pădure are, firesc, efecte 
benefice asupra sănătății, efecte care cresc de la o simplă 
plimbare de câteva zeci de minute și pot aduce adevărate 
miracole când se ajunge la sejururi de câteva zile.  

Observații interesante fuseseră făcute de fapt încă din 
anii 1800, când medici din Germania și SUA observaseră 
ameliorarea stării de sănătate a bolnavilor de tuberculoză, 
un flagel al acelor vremuri, atunci când petreceau mai mult 

timp în natură (metodă care se practică și azi, după cum știm). 
De asemenea, studii disparate din anii ’70 – ’80 ai secolului 
trecut au relevat o evoluție mult mai bună a pacienților care 
suferiseră intervenții chirurgicale, atunci când aceștia aveau 
ferestrele orientate (și deschise frecvent) către spațiile verzi 
ale spitalelor și sanatoriilor, comparativ cu cei care aveau 
perspective doar către alte construcții. 

Informațiile din domeniu au apărut constant în revis-
tele de medicină din a doua jumătate a secolului trecut, 
evidențiindu-se efectul tonic, liniștitor al pădurii. Studii re-
cente ale unor universități americane (Kansas și Utah) ara-
tă că trei zile de drumeție ridică rezultatele la testele de 
creativitate cu 50 %, iar Universitățile din Michigan si Edge 
Hill (Marea Britanie) concluzionează că plimbările în natură 
combat semnificativ stresul și depresia. Densitatea copa-
cilor și aspectul traseelor nu sunt de neglijat; de pildă, cu 
cât copacii sunt mai numeroși, cu atât crește sentimentul de 
siguranță, dar numai până la un punct: atunci când trase-
ul devine prea îngust și perspectiva este obturată excesiv, 
crește senzația de teamă.

森林浴Acest concept care poate fi tradus 
ca „baie de pădure“ (nu sună prea 
bine în românește și nici nu este legat 
în vreun fel de apă) constă într-o 
plimbare prin pădure, dar modul în 
care se face este cu totul special. 
Originea lui este japoneză,  
termenul „Shinrin-Yoku“ (森林浴) 
desemnând începând cu anii ’80 
ai secolului trecut o practică ce 
presupune mersul și explorarea 
în liniște a naturii, cu mintea și 
simțurile deschise deliberat către 
fiecare sunet, miros, culoare sau 
adiere a pădurii. Dată fiind originea 

orientală, este în anumită măsură 
legat de conceptul „mindfulness“ 
(conștientizare) despre care am 
vorbit în edițiile precedente, și are 
scopul de a apropia cât mai mult 
omul, fizic și psihic, de esența naturii. 
Drumețiile nu se fac în pas alert, ci 
umblând încet, respirând adânc și 
atent, făcând opriri și experimentând 

diverse senzații (de pildă mirosind 
flori sălbatice sau pipăind îndelung 
coaja unui copac pentru a-i 
simți textura). Dincolo de poezia 
momentelor, este vorba despre o 
practică ce s-a dovedit deosebit de 
benefică pentru corpul și psihicul 
uman, prin această contopire cu 
pădurea dusă la un nivel superior.
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cE și cum sE FAcE
Rezultatele acestor cercetări cumulate au constituit unul 
dintre pilonii medicinei preventive în Japonia (s-a ajuns ca 
aproximativ un sfert din polulație să practice Shinrin-Yoku), 
iar apoi și în alte țări precum Coreea de Sud, Taiwan și 
Finlanda. Aceasta a dus la dezvoltarea de trasee speciale 
care se înmulțesc an de an, iar participanții care dispun de 
gadget-uri strâng continuu date care contribuie la extinde-
rea cercetărilor.  În plus, curentul se bucură de o promova-
re puternică fără costuri, în contextul în care majoritatea oc-
cidentalilor  își doresc să iasă din constrângerile moderne și 
modul de petrecere a timpului liber saturat de display-uri, 
înstrăinându-se de esența vieții. De asemenea, dispariția 
accelerată a pădurilor (circa 130.000 hm2 în fiecare an), 
creșterea populației urbane (ajunsă la 54%, și se va ajunge 

la 66% în 2050), apariția tot mai multor mega-aglomerări 
urbane cu peste 10 milioane de locuitori (acum sunt 28 și 
până în 2030 vor fi 41) catalizează trenduri de acest gen, 
mai ales în zonele cu dezvoltare rapidă, precum China. 

Suportul medicilor este puternic – foarte mulți dintre ei 
recomandă plimbarea, relaxarea și chiar încercarea de rein-
tegrare în natură, iar trendul ia amploare inclusiv cu ajutorul 
guvernelor. În Japonia, traseele special amenajate sunt sta-
bilite de specialiști certificați, iar procedurile sunt ghidate 
de profesioniști licențiați. Coreea de Sud a investit nu mai 
puțin de 140 milioane de dolari într-un centru de cerceta-
re a terapiei cu ajutorul pădurilor, care se va deschide în 
curând. Trasee amenajate de organizații specializate din 
Europa au apărut în ultimii ani în Finlanda, Franța, Luxem-
burg și Suedia, iar în SUA și Canada asociațiile și programe-
le naționale axate pe promovarea pădurilor și naturii oferă 
asistență celor care vor să investească în domeniu, mai ales 
când sunt prevăzute combinații cu ape termale și centre 
Spa. De fapt, metoda „Forest Bathing“ este privită în Europa 
și America de Nord dintr-o perspectivă particulară, ca o 

Tendințe



întoarcere la tratamentele balneare din secolul al XIX-lea, 
înainte de dezvoltarea spectaculoasă a erei farmaceutice.

Sunt tratate cu ajutorul ieșirii în natură afecțiuni frecvente 
ale momentului, precum obezitatea sau astmul, un număr 
tot mai mare de medici licențiați implicându-se în contu-
rarea procedurilor. În Noua Zeelandă s-a ajuns ca 80% 
din medici să prescrie, printre altele, tratamente naturis-
te și ieșirea în natură. Toate acestea prefigurează o nouă 
abordare a medicinei așa-numite „tradiționale“. Companiile 
din țările dezvoltate au început să includă terapia prin na-
tură nu doar pentru team-building-uri, ci și ca element al 
asistenței medicale acordate angajaților, în ideea că astfel se 
îmbunătățește sănătatea și se reduce stresul. 

sTRicT pEnTRu TuRism
După cum se observă, trendul apărut în Orientul Înde-
părtat migrează spre vest. Totuși, fiind adoptat și în cadrul 
destinațiilor de lux, este permanent reevaluat și reinventat. 
În acest context, apar diverse sub-trenduri: Yoga și meditație 

în pădure, drumeții de anduranță, Spa cu ierburi și fructe 
de pădure și așa mai departe.  La un hotel din Pensylva-
nia (SUA) se organizează drumeții în care un specialist în 
plante îi învață pe oaspeți despre plantele comestibile și 
medicinale, în cadrul unor trasee parcurse în liniște, respi-
rând adânc și contemplând natura. Unele hoteluri adaugă 
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activități în natură la profilul de schi; există chiar programe 
de mers desculț în natură, drumeții până la izvoarele terma-
le aflate în pădure și folosirea acestora. Pentru un contact 
mai direct cu natura, cazarea se face uneori în cabane con-
struite doar din material Eco, fără facilități moderne precum 
curentul sau canalizarea, aflate în pădure (ba chiar suspen-
date între copaci, cu căi de acces formate din scări și punți 
de frânghie sau lemn) – iar multe dintre acestea au apărut 
pe segmentul high-end. Au apărut influențe inclusiv în ar-
hitectura și amenajarea centrelor Spa/Wellness, tendința 
fiind de a recrea medii asemănătoare pădurilor, de orice 

fel, de la jungle tropicale la tundre din nordul extrem sau 
păduri alpine, având în centrul atenției copacii și arbuștii, 
mineralele etc.. S-a constatat că lemnul este un material de 
construcție cu efecte benefice asupra sănătății, procentul 
optim, asociat cu relaxarea maximă (scăderea pulsului și 
tensiunii arteriale), fiind de 30-40% din suprafața pereților, 
pardoselilor și tavanelor.

În insulele cu climă caldă se fac trasee către locuri în care 
pot fi vizionate păsări sau animale în mediul lor natural. În 
Laponia au fost amenajate locuri de relaxare situate în pă-
duri greu accesibile, unde ghizii conduc oaspeții către un 

Tendințe
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loc sigur, cu foc în vatră și spații de cazare căptușite cu piei 
de ren. Liniștea este  un element important (sloganul des 
folosit este „Silence Please“), ca și „detoxifierea digitală“, deci 
renunțarea la orice aparat electronic din epoca recentă.

O altă consecință este apariția de proceduri noi în cadrul 
centrelor Spa/Wellness, precum cabinele sau saunele cu 
ioni negativi, oxigen și fitoncide – întâlnite deja în nume-
roase hoteluri și centre de tratament sau spitale, ba chiar în 
centre comerciale și imobile de birouri.  Mai mult, concep-
tul a fost adoptat și în zona de învățământ, fiind deschise mai 
multe școli în zone cu natură abundentă și chiar în pădure 
(în Elveția inițial, apoi în Marea Britanie, SUA și Canada, cu 
măsurile necesare, pentru a evita rătăcirea sau accidenta-
rea). Sunt foarte multe hoteluri, resort-uri și stațiuni balnea-
re care au inclus în conceptul de Spa/Wellness și „băile de 
pădure“ – în principal în Japonia, Coreea, Taiwan, China și 
țările din Europa de Nord, deseori numele lor reflectând 
acest lucru. 

Un alt concept, dezvoltat în Marea Britanie și mai puțin 
extrem (de aceea nici nu este asumat integral curentului 
Forest Bathing), este cel de „forest villages“, în apropierea 
centrelor urbane. Spațiile de cazare pot fi rustice sau mo-
derne, principiul este același: prezența copacilor, a naturii, 
liniștea și ieșirea din iureșul vieții moderne. Centrele Spa 

sunt absolut obligatorii, apa fiind un element important al 
terapiei, iar piscinele sunt înconjurate de asemenea de co-
paci și vegetație abundentă; pentru cei care doresc, satul 
de vacanță devine punct de plecare pentru drumeții și alte 
programe desfășurate în natură, în funcție de anotimp (unii 
turiști acceptă și provocări, de pildă drumeția prin ploaie).  

cuvânT dE închEiERE
Centrele Spa și Wellness din România au apărut pe filie-
ră vestică, preluându-se procedurile, dotările, tipurile de 
amenajări interioare sau metodele de management, dar 
ținând cont mai puțin de motivațiile și contextul în care au 
apărut acestea. Una dintre probleme s-a dovedit amplasa-
mentul – cele mai multe dintre aceste centre au fost con-
struite în zone urbane dense sau în stațiuni deja aglomerate, 
fără a valorifica unul dintre avantajele majore ale României: 
cadrul natural.  Într-adevăr, era nevoie de aceste centre 
Spa în orașe, unde oamenii activi să poată petrece câte-
va ore de relaxare, dar modelul a fost multiplicat excesiv, 
fără discernământ, iar rezultatele au fost deseori dezamăgi-
toare, în mod firesc. Este un aspect ciudat, cu atât mai mult 
cu cât aveam deja o tradiție a stațiunilor balneare, unde 
cadrul natural era cât de cât pus în valoare. Astăzi vedem 
că trendul principal în turism este reîntoarcerea și reinte-
grarea în natură, iar țările industrializate fac eforturi mari să 
reconstituie zone naturale, pădurile seculare fiind puține și 
protejate de activitățile comerciale. Forest Bathing poate fi 
o nouă șansă pentru turismul românesc, pentru investitorii 
privați, care au făcut câțiva pași în acest sens, uneori pur și 
simplu din intuiție; în mod cert, suportul autorităților este 
absolut obligatoriu, datorită complexității acestui nou tip 
de desfășurare în spațiu a activităților recreative. 
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Hidroterapia

Continuăm serialul început în ediția trecută cu noi 
informații definitorii pentru hidroterapie, accentuând 
la început câteva aspecte istorice ale dezvoltării aces-
tui domeniu și, în continuare, descriind efectele apei 
asupra organismului uman în funcție de temperatura 
acesteia. Înainte însă de a începe, facem următoarea 
precizare: nu practicați singuri terapiile descrise în con-
tinuare și nu le recomandați în absența unui specialist, 
mai cu seamă dacă nu ați mai practicat aceste proceduri 
sau nu sunteți perfect sănătos!

Așa cum am mai arătat, apa a fost utilizată de-a lungul 
istoriei pentru a trata o varietate de boli în multe culturi: 
egiptenii antici, greci, romani, chinezi, indieni, japonezi, 
diversele civilizații din America de Sud și Mesopotamia. 
Cu toate acestea, mișcarea modernă care implică utiliza-
rea apei ca formă principală de tratament, formând baza 
hidroterapiei de astăzi, își are originea în Europa.

În 1697, un medic britanic pe nume John Floyer (1649-
1734) a scris o carte intitulată „O istorie a băilor calde 
și reci”, care a fost tradusă ulterior în mai multe limbi. 

Puterile 
vindecătoare 
ale apei (II)
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Traducerea în limba germană din 1749 a avut o influență 
semnificativă în spațiul german, în parte și ca urmare a 
activității lui Johann S. Hahn (1696-1773), care, împreună 
cu tatăl și fratele său, a folosit cu succes hidroterapia în 
tratamentul unor boli acute și cronice (de pildă variola!) și 
a stabilit principiile hidroterapiei moderne în Germania.

Activitatea lor l-a influențat în mod indirect pe Vincent 
Priessnitz (1799-1852), un tânăr fermier fără prea multă 
educație; acesta, luând exemplul unui vecin care utiliza 
apa rece pentru vindecarea animalelor, și-a tratat astfel o 
ruptură de coaste cauzată de un accident, în contextul în 
care medicul chirurg și-a declinat competența. El și-a vin-
decat fracturile folosind apa rece pentru împachetări cu 
prosoape umede și pentru băut, recăpătându-și rapid 
sănătatea. În continuare a deschis un fel de clinică în care 
trata diverși bolnavi prin metoda descoperită și a avut 
succes, în așa măsură încât guvernul austriac a construit 
drumuri speciale pentru a permite accesul la unitatea sa.

Personajul definitoriu pentru istoria modernă a hidrote-
rapiei este totuși Sebastian Kneipp – tatăl (1821-1897), un 

alt german care nu a putut ajunge preot din cauza faptului 
că avea tuberculoză, dar tratându-se singur cu apă rece și 
o dietă specială, și-a atins scopul. Devenind preot, a tratat 
mii de oameni cu metoda sa, pe care a îmbunătățit-o adău-
gându-i și alte proceduri: folosirea de plante, exerciții fizice, 
aerul proaspăt, lumina soarelui și odihna. Faima lui a crescut 
la nivel internațional, considerându-se că principiile terapii-
lor Spa și balneare moderne îl au ca principal autor. În con-
tinuare, Priessnitz și Kneipp au avut o influență covârșitoare 
asupra apariției și dezvoltării domeniului în America de 
Nord, parțial și datorită faptului că mulți dintre medicii de 
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1799-1852
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1821-1897
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1872-1945
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peste Oceanul Atlantic, în secolul al XIX-lea, erau de origine 
germană. Astfel, metodele și terapiile au fost îmbunătățite 
și dezvoltate de inovatori precum Benedict Lust (1872-
1945), care a făcut pași importanți în domenii precum ne-
uropatia, iar hidroterapia a început să fie predată în școlile 
de medicină din SUA, ceea ce se întâmplă și astăzi, fiind una 
dintre metodele principale de tratament.

Proprietățile apei 
Apa, din punct de vedere strict chimic, nu are nicio 

calitate terapeutică, dar are o serie de proprietăți fizice 
notabile, printre care faptul că poate exista în trei stări 
diferite de agregare (solid, lichid, gazos). Astfel apa poate 
stoca și elibera energie fără a-și pierde în mod dramatic 
temperatura (are o excelentă inerție termică atunci când 
se află în cantități suficiente – și din perspectiva aceasta, 
nu este cazul să ne facem griji), rămânând lichidă la tempe-
raturi situate între 0 și 100°C. De asemenea, apa este un 
solvent bun, în care pot fi dizolvate numeroase substanțe 
(minerale în special), și poate păstra în suspensie diverse 
materii (plante, uleiuri esențiale etc.), pe care le transportă 
către organism prin pori. Nu în ultimul rând, apa este ex-
trem de maleabilă și ia forma oricărui recipient, atingând 
orice suprafață a corpului scufundat în ea.

Așadar, vindecarea nu vine de la sine, din apă, ci este 
un răspuns al organismului la temperatura apei și la ele-
mentele adăugate. Efectele hidroterapiei apar prin utiliza-
rea aplicațiilor calde și reci, influențând circulația la nive-
lul corpului sau al unei părți a lui, declanșând o serie de 
răspunsuri fiziologice care aduc beneficii terapeutice. De 
aceea, deseori specialiștii folosesc termenul de „termote-
rapie” pentru a defini procesele respective.

Apa și circulația sângelui
Un mare avantaj al hidroterapiei constă în capacitatea 

sa de a calma durerea prin îmbunătățirea sau normali-
zarea fluxului de sânge, fenomen analog conceptului de 
sănătate din medicina tradițională chineză, care conside-
ră că însănătoșirea începe în momentul în care fluxul de 
energie (chi) este blocat sau insuficient, ceea ce poate 
duce la staza sângelui, iar primul semn al acestei situații 
este durerea. Pentru a înțelege modul în care are loc 
vindecarea în organism prin hidroterapie, putem studia 
efectele fiziologice ale temperaturilor calde și reci ale 
apei cu privire la circulație. O bună circulație a sângelui 
transportă în organism oxigen și substanțe nutritive, eli-
minând monoxidul de carbon și reziduurile. O sănătate 

precară, la nivelul întregului organism sau doar la o zonă 
a corpului, este în legătură și cu circulația deficitară a sân-
gelui, iar vindecarea vine în paralel cu restabilirea fluxului 
sanguin normal. 

Organismul uman are aproximativ 70% apă, iar hidro-
terapia are capacitatea de a influența fluxul de lichide cu 
conținut de apă din corp, respectiv substanțele din aces-
te lichide. Prin schimbările de temperatură, fluxul normal 
de sânge poate fi restabilit și, împreună cu el, sănătatea. 
Activitatea circulatorie modificată influențează metabolis-
mul substanțelor în sânge și în țesuturile înconjurătoare, în 
special mușchii, sistemele limfatic și nervos. Trebuie spus 
că sistemul limfatic este o componentă cheie a sistemului 
nostru imunitar (conține printre altele limfocite și celule 
albe), hidroterapia având o influență notabilă asupra lui. 
În plus, sistemul nervos răspunde prompt la schimbările 
de temperatură calde și reci, ceea ce are ca rezultat pro-
ducerea unor reacții de stimulare sau sedare în organism.

Organul cheie pentru circulația sângelui în organism 
este considerat a fi inima, ceea ce este doar parțial ade-
vărat, și anume pentru sângele care curge în artere când 
părăsește inima. Mișcarea de sânge venos, cel care revi-
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ne la inimă, este facilitată prin contracții ventriculare, dar 
și de acțiuni concertate ale sistemului muscular, aspirația 
toracică, presiunea din capilare, gravitație etc. În același 
timp, pielea conține multe vase capilare, iar temperatura 
pielii poate provoca o dilatare sau contracție a vaselor de 
sânge periferice, ceea ce este foarte important, secțiunile 
transversale ale capilarelor, cumulate, fiind de aproape 
800 de ori mai mare decât secțiunea aortei (!). Vasele 
periferice dilatate pot servi așadar drept depozit pentru 
sânge, dar în așa măsură încât, dacă sângele nu ar fi trimis 
către inimă, inima nu ar mai avea ce pompa practic. Este 
știut că vasele periferice cu funcționare deficitară pot su-
prasolicita circulația centrală și inima. Iată de ce capilarele 
periferice, stimulate prin piele pentru a se dilata sau con-
tracta, au un efect extrem de important, servind ca un fel 
de pompă pentru circulația periferică și centrală.

Apă caldă, apă rece
Efectele fiziologice ale apei calde și reci depind de du-

rata scufundării sau aplicării. O scurtă aplicare fierbinte 
pe piele, care durează mai puțin de 5 minute, produce o 
stimulare a circulației, deoarece fluxul de sânge din zonă 

crește datorită vaselor de sânge dilatate. Printr-o aplicație 
fierbinte de lungă durată (mai mult de 5 minute), circulația 
însă se diminuează în continuarea congestiei produse prin 
expunerea la primele 5 minute de la căldură. În scurtul 
episod fierbinte de la început, reacția organismului este 
intrinsecă, rezultat direct al căldurii transferate în corp, 
dar când aplicarea caldă se prelungește, răspunsul orga-
nismului este unul de tip reactiv, generând un reflex de 
autoprotecție. 

La o aplicare rece de scurtă durată, mai mică de 1 minut, 
efectul este de stimulare a circulației, deși acest lucru ar 
părea contradictoriu cu ceea ce am arătat anterior. La con-
tactul inițial cu pielea, efectul imediat este ca vasele să se 
contracte instinctiv. Această vasoconstricție este însă de 
foarte scurtă durată, fiind urmată imediat de o vasodilata-
re care durează de la 20 până la 60 de secunde. Răspun-
sul reactiv al corpului este de a preveni vasoconstricția ac-
centuată, care este un semn de boală (sindromul Raynaud, 
de pildă). După minutul respectiv în care circulația s-a in-
tensificat, organismul cere din nou o vasoconstricție, care 
reprezintă reacția întregului organism la frig, încercând să 
salveze viața neglijând circulația periferică. 
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Efecte asupra metabolismului
Hidroterapia influențează metabolismul ca urmare a mo-

dificărilor circulatorii într-o zonă a corpului sau în întregul 
organism. Chiar dacă pare a avea efecte importante doar 
la nivel periferic, efectele asupra țesuturilor pot fi profunde, 
ceea ce face ca hidroterapia să fie o armă redutabilă pen-
tru tratament și păstrarea sănătății (doar) atunci când este 
în mâinile unui terapeut abil și experimentat. În principiu 
aplicațiile reci scurte și cele calde (de orice durată) au 
ca rezultat un efect stimulator asupra metabolismului, iar 
aplicațiile reci de lungă durată au ca efect încetinirea meta-
bolismului; trebuie spus însă că există diferențe subtile, dar 
semnificative la aplicațiile pe termen scurt (reci sau calde) 
care fac din această disciplină o adevărată artă. În cazul în 
care pielea întâlnește prima schimbările de temperatură, 
există o creștere temporară a tensiunii arteriale, ca răspuns al 
organismului, crescând aportul de sânge la mușchi și țesuturi 
pentru ca acesta să ajungă la vasele capilare din piele. Rit-
mul cardiac, respirația, absorbția de oxigen și eliminarea de 
dioxid de carbon – toate cresc; ulterior tensiunea arterială 
scade. Modificări suplimentare ale metabolismului apar sub 
o aplicație scurtă de apă rece, care presupune o creștere 
a tonusului țesutului, creșterea de globule albe și roșii din 

sângele periferic, o scădere a nivelului de zahăr din sânge. În 
plus, în acest caz, absorbția de azot și excreția renală sunt, de 
asemenea, crescute. Pentru ambele aplicații calde, scurte și 
lungi, au loc următoarele modificări ale metabolismului: scă-
derea tonusului țesutului, scăderea numărului de leucocite 
și hematii periferice, creșterea nivelului de glucoză din sân-
ge. Mai trebuie remarcat că efectele fiziologice sunt diferite 
când se fac proceduri alternante de scurtă durată. 

Datorită contrastelor apărute în circulație și metabolism 
care pot fi create prin aplicarea apei cu diferite tempe-
raturi și durate, hidroterapia constă de fapt în știința 
de a aplica o temperatură pe o anumită parte a 
corpului, cunoscând care ar trebui să fie succesiunea de 
temperaturi și intervale de timp. Iată câteva principii:
• Când aplicațiile calde sau fierbinți intervin la nivelul 

țesuturilor, mușchii se relaxează și vasele de sânge se dilată, 
permițând sângelui să ajungă mai ușor la alte țesuturi. 
Cu excepția cazului în care acest lucru este urmat de o 
aplicație rece, țesutul poate deveni congestionat după 
3 - 5 minute, ceea ce nu este de dorit. Din acest motiv, 
în tratamentele de hidroterapie o aplicare rece urmează 
aproape întotdeauna după una caldă.

• Atunci când intervine o aplicație scurtă rece, vasele 

Hidroterapia

CirCulAțiE

Temperatură Aplicare scurtă Aplicare lungă

Fierbinte 36,7 – 40 °C < 5 minute Stimulează circulația. > 5 minute
Reduce circulația în zonele 

statice și congestionate.

Caldă sau 
neutră

33,8 - 36.1°C Efecte minime Efecte minime

Călâie 26,5 – 33,3°C Efecte minime Efecte minime

Rece 18,5 – 26,5°C Efecte minime Efecte minime

Foarte rece 12,7-18,3°C < 1 minut Stimulează circulația > 1 minut
Reduce circulația în vasele 
cu o constricție prelungită.
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mETAbolism

Temperatură Aplicare scurtă Aplicare lungă

Fierbinte 36,7 – 40 °C < 5 minute

- Stimulează metabolismul 
crescând aportul de 
oxigen și eliminarea 
monoxidului de carbon;

- Scade tonusul țesuturilor;
- Scade numărul de 

leucocite și hematii;
- Crește nivelul de glucoză.

> 5 minute

- Stimulează metabolismul 
crescând aportul de 
oxigen și eliminarea 
monoxidului de carbon;

- Scade tonusul țesuturilor;
- Scade numărul de 

leucocite și hematii;
- Crește nivelul de glucoză.

Caldă sau 
neutră

33,8 - 36.1°C Efecte minime Efecte minime

Călâie 26,5 – 33,3°C Efecte minime Efecte minime

Rece 18,5 – 26,5°C Efecte minime Efecte minime

Foarte rece 12,7-18,3°C < 1 minut

- Stimulează metabolismul 
crescând aportul de 
oxigen și eliminarea 
monoxidului de carbon;

- Crește tonusul țesuturilor;
- Crește numărul de 

leucocite și hematii.
- Scade glicemia

> 1 minut Metabolism în depresie

de sânge locale se contractă imediat. Aceasta are ca 
efect decongestionarea țesuturilor și este urmată rapid 
de o reacție prin care vasele de sânge se irigă din nou 
și țesuturile sunt reîmprospătate cu sânge bogat in 
oxigen. Acest lucru este deosebit de apreciat la sfârșitul 
unei aplicații fierbinți scurte, când începe congestia.

• Aplicațiile calde și reci alternative produc schimbul 
circulator, îmbunătățesc drenajul și aprovizionarea cu 
oxigen a țesuturilor, fie că acestea sunt mușchii, pielea 
sau alte organe. O regulă importantă în hidroterapie 
este că, după o aplicație caldă, ar trebui să urmeze 
aproape întotdeauna o scurtă imersie sau aplicație 
rece (iar dacă aceasta precedă și episodul cald, este și 
mai bine). Alternarea temperaturilor opuse activează 

țesuturile periferice pentru a lucra ca o pompă prin 
expansiune și contracție.

• Aplicațiile cald / neutru au ca efect general relaxarea 
sistemului nervos, reducându-se la minim numărul de 
stimuli, ceea ce atrage starea de somnolență. Iată de ce 
temperaturile calde și neutre sunt de obicei practicate 
în băi cu o durată mai lungă de 20 de minute (chiar 
până la câteva ore).

• Apa călâie și rece scade temperatura corpului în 
ansamblu, ”extrăgând” căldura acestuia către suprafață. 
Iată de ce sunt recomandate pentru febră împachetările 
cu prosoape umede, folosind apă la temperatură 
scăzută, aplicarea făcându-se la nivel local sau complet.

 (Va urma)
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Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combifl ex SG

Sikasil®-Pool

Profi l fund de rost
Sikalastic®-152

 primul (1)  strat și 
al doilea (2)  strat

SikaCeram-255 StarFlex white

Instalarea plăcilor ceramice în piscine a fost întotdeauna conside-
rată o operaţiune critică, iar expertiza soluţiilor Sika este demons-
trată în acest domeniu în variate proiecte. 

Stratul suport este reparat cu un mortar de reparaţii corespun-
zator, iar apoi nivelat cu un mortar de egalizare a suprafeţelor. 
Sika oferă ca soluţie de impermeabilizare, un mortar tixotropic 
bicomponent pe bază de ciment modifi cat cu polimeri, aplicabil în 
două straturi, care asigură și garantează pe termen lung impermea-
bilizarea stratului suport. 

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

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

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT 
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

Sika MonoTop®

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

SikaCeram®-255 StarFlex

Adeziv pe bază de ciment pentru toate tipurile 
de plăci ceramice de dimensiuni medii şi mari 
(C2TE S1)

1

4

IMPERMEBILIZARE IMPERMEBILIZARE

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT 
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare bicomponent 
elastic, aplicabil cu bidineaua sau gletiera.

SikaCeram®-255 StarFlex White

Adeziv pe bază de ciment pentru toate tipurile 
de plăci ceramice de dimensiuni medii şi mari 
(C2TE S1)

2

5

MORTAR PE BAZĂ DE CIMENT 
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

Sikadur® Combifl ex®

Sistem impermeabil de sigilare elastică, de 
înaltă performanţă, pentru tratarea diferitelor 
străpungeri, racorduri, fi suri, rosturi de 
turnare şi rosturi de dilataţie.

SikaCeram® CleanGrout

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

3

6

IMPERMEBILIZARE

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

7

PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

SISTEME SIKA DE PLACĂRI 
CERAMICE PENTRU PISCINE

www.sika.ro
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