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Oamenii
sunt cei care
contează
Am scris în această revistă, de-a lungul
celor aproape trei ani de la apariția
proiectului, despre multe lucruri care
au legătură cu domeniul Spa / balnear – de la concepte de design sau soluții tehnice pentru piscine, la economisirea energiei,
pachete de proceduri sau noutăți de tot felul; este vorba o industrie multidisciplinară, în care sunt implicați o mulțime de factori de decizie, fiecare cu rolul lui unic. Am scris și despre oamenii care lucrează aici, după ce zugraveala a primit ultimul retuș,
când cosmeticele și prosoapele stau așezate frumos pe rafturi.
Despre aceștia cred însă că ar trebui să scriem în continuare, mai
mult și mai interesați de viziunea lor asupra a ceea ce fac. Ce
urmăresc, ce îi motivează, care sunt problemele lor. Este un
fapt știut în industrie că nu sunt foarte mulți cei care vin, deciși să
și rămână, în vreme ce este foarte clar că nu pot avea rezultate
decât cei pasionați, care vor să facă o carieră pregătindu-se continuu. Specialiștii adevărați din România sunt puțini, un fel de rara
avis, „vânați” de toți cei care vor să deschidă o unitate nouă sau să
implementeze un concept inovativ. La fel de adevărat este că ei
nu se bucură totdeauna de aprecierea investitorilor, cunoștințele
lor fiind considerate irelevante pentru „succesul afacerii”.
Aici mai trebuie să ținem cont de un lucru: domeniul acesta
este strâns legat de sănătatea a oamenilor care vin să beneficieze de serviciile respective, iar aceste servicii le pot face
bine, dar le pot face și rău. Responsabilitatea este prea mare pentru a lăsa lucrurile pe mâna unora care văd aici doar un job ca
oricare altul, sau doar o afacere mai mult sau mai puțin profitabilă.
Vorbim despre sănătate în țara cu cea mai mică speranță de viață
din Europa (cu aproape 5 ani mai mică decât media europeană)
și unde impactul bolilor psihice și mentale este în creștere. Există
o delimitare, ca proceduri și tipuri de specializare, între Spa și
balnear, dar este cunoscută legătura dintre sănătate și starea de
bine obținută într-un Spa, așa cum un centru balnear nu face rău
dacă, pe lângă ape minerale și nămoluri, intervine și cu niște produse cosmetice care să transforme actul medical în ceva plăcut.
Dar pentru toate acestea este nevoie de o viziune și de niște
scheme de personal capabile să le pună în practică. Unde se
formează acești oameni, cine le încredințează sănătatea și binele
oaspeților, cum pot ei să ajungă la un nivel profesional superior
și cum este evaluat acest nivel? Sunt întrebări la care trebuie să
răspundem împreună în anii următori, pentru că fără aceste răspunsuri nu vom putea imprima credibilitate și consistență unor
investiții – frumoase, dotate, impresionante, dar fără o garanție
clară a eficienței.
Lucian Nicolescu
Redactor-șef

spa
m aga zi n

Finisaje de top HoReCa
4 Soluţii profesionale pentru curățarea parchetului
16 Amenajări exterioare cu WPC
Management
7 Profitabilitatea unui Spa de hotel
Tendinţe
10 Tradițiile lumii islamice în Wellness-ul actual
Dotări Spa
18 Senzații și relaxare – pachet complet
Arhitectură & Design
22 Cum alegem pardoseala textilă pentru hotel
Lucrarea Ediţiei
30 Wellness provensal de cinci stele
Consultanţă
32 Importanța resurselor umane în lumea Spa-ului
Larisa Marinică, Spa & Wellness Consultant
38 Textilele pentru Spa: calitate, design, eficiență
Attila Bodiș, Consultant Textile
Interviu
36 Turismul balneo-SPA în România, din perspectiva unui
tour operator
Interviu cu domnul Dragoș Anastasiu, manager TUI
TravelCenter Romania
Asociații profesionale
42 Bursa și Forumul de Turism Balnear 2015
46 Concursul de piscine „Premiile APPW“ Ediția a doua
Evenimente
55 RIFF 2015
48 Romhotel 2015
Hidroterapie
50 Puterile vindecătoare ale apei (III)
Piscine
56 Sisteme de placări ceramice pentru piscine
Revistă editată de SC EUROTRANSLATION & TRAVEL SRL
cu sprijinul APPW și OPTBR
REDACTOR-ȘEF Lucian Nicolescu
lucian.nicolescu@spamagazin.ro
Redactor Florentina Ghițiu
Graphic design & Prepress Dragoș Manole IF
Web developer Open Web Design
Colaboratori ediție Daniela Ciurescu, Larisa Marinică
FOTO Coperta I: Forbo Flooring Systems
www.spamagazin.ro
redactie@spamagazin.ro
0724.126.762, 0723.641.488
Pentru abonamente abonamente@spamagazin.ro
Revista apare de 3 ori pe an (aprilie, iulie, noiembrie) – 25 lei / an (incl. taxe poștale)
ISSN 2343 – 8762
© Toate drepturile asupra conținutului aparțin editorilor. Reproducerea totală ori parțială a
informațiilor publicate ori a layoutului revistei este permisă doar cu acordul scris al editorilor.
Răspunderea legală pentru conținutul materialelor publicitare revine beneficiarilor acestora.

spa

Magazin

3

Finisaje de top HoReCa

Programul Bona

pentru curățarea parchetului
Revitalizare eficientă în timp scurt
cu Tratamentul Bronze

Tratamentul Bronze este o nouă metodă eficientă de a
păstra frumusețea parchetului, readucând instant la viață
parchetul mohorât. Revitalizarea rapidă furnizează rezultate remarcabile între renovări, iar podeaua este gata în mai
puțin de o jumătate de zi lucrătoare. Folosind mașina Bona
Power Scrubber și detergentul special Bona Deep Clean
Solution, suprafața parchetului este eficient curățată în
profunzime astfel încât cele mai persistente urme de grăsime, murdărie sau încălțăminte sunt îndepărtate. Apoi,
podeaua este pregătită să primească un strat proaspăt
de polish, ulei sau Bona Wax Oil Refresher, in funcție de
tipul finisajului. Parchetul va arăta ca nou în doar cîteva
ore! Un exemplu de procedură:

Pregătire

1

4

spa

Magazin

Curățare profundă & Protecție
Protecție

2

Asigurați-vă că folosiți
periile potrivite.

Tratament
Bronze

Umpleți Bona Power
Scrubber cu Deep
Clean Solution și apă.

3

Curățați podeaua
acoperind întreaga
suprafață liniar.

4

Dacă este necesar
aplicați produsul de
întreținere.

5

Pentru parchet tratat
cu ulei / hardwax oil
băfuiți cu Bona
FlexiSand.

6

Parchetul este readus
la viață și are un
aspect proaspăt.

Estetica și siguranța pardoselilor interioare din lemn,
fie că vorbim despre parchet sau dușumea, depind
fundamental de întreținerea și revitalizarea lor, proces care în hoteluri sau pensiuni, centre Wellness
/ Spa sau săli de fittness, reprezintă o provocare
pentru orice proprietar sau operator. Acesta nu își
permite să întrerupă activitatea locației pentru câteva zile sau chiar mai mult, de aceea are nevoie de o
soluție rapidă, eficientă și de calitate, care să facă
față traficului și să pună în evidență noblețea lemnului. Vorbim, în fond de respectul pe care trebuie
să îl arătăm oaspeților noștri.

pentru tratarea parchetului cuprinde soluţii corecte
şi clare pentru remedierea pardoselilor din lemn, în
funcție de starea acestora, și se adresează cu precădere clientului comercial, pentru care timpul înseamnă
bani şi aduce beneficii clare deopotrivă pentru proprietar și parchetar.
Având decenii de experiență și lucru împreună cu
meșterii parchetari, Bona vă oferă un răspuns simplu
și clar: Programul Bona de Tratare a Parchetului,
cu 3 tipuri diferite de tratament în funcție de nevoia parchetului.

Parchetul tratat cu hardwax oil este murdar și pătat.
Parchetul uleiat este foarte uzat. Parchetul lăcuit a început să arate mătuit și lipsit de viață. Peste tot în
lume, proprietarii de pardoseli private sau comerciale, inclusiv din ospitalitate, întreabă mereu care este
cea mai bună cale de a restaura frumusețea parchetului. Fie că vorbim de un mare aeroport, un hotel
sau o locuință, răspunsul corect depinde de starea
suprafeței și a tipului de pardoseală. Programul Bona

Curățare
profundă
& Protecție

Șlefuire
intermediară
& Refinisare

Tratamentul Bronze este o nouă metodă eficientă de a
păstra frumusețea parchetului, readucând instant la viață
parchetul mohorât. Revitalizarea rapidă furnizează rezultate remarcabile între renovări, iar podeaua este gata în mai
puțin de o jumătate de zi lucrătoare. Folosind mașina Bona
Power Scrubber și detergentul special Bona Deep Clean
Solution, suprafața parchetului este eficient curățată în
profunzime astfel încât cele mai persistente urme de grăsime, murdărie sau încălțăminte sunt îndepărtate. Apoi,
podeaua este pregătită să primească un strat proaspăt
de polish, ulei sau Bona Wax Oil Refresher, in funcție de
tipul finisajului. Parchetul va arăta ca nou în doar cîteva
ore! Un exemplu de procedură:

Tratament
Silver

Șlefuire intermediară & Refinisare

Pregătire

Asigurați-vă că folosiți
periile potrivite.

Șlefuire
completă

& Finisaj nou
Ciclul
de viață
al parchetului

Silver
System

Restaurare pentru o viață mai lungă
cu Tratamentul Silver

1

Gold
System

Bronze
System

Protecție

2

Umpleți Bona Power
Scrubber cu Deep
Clean Solution și apă.

3

Curățați podeaua
acoperind întreaga
suprafață liniar.

4

Șlefuire superficială
cu Abrazive Diamond
(granulație 240).

5

Aplicare Bona Traffic
HD cu șpaclu și rolă.

6

Re-protejat, superb
pregătit pentru noi
evenimente.
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Finisaje de top HoReCa
Ofertele Gold, Silver și Bronze deschid calea unei relații
mai apropiate între posesorul
pardoselii din lemn și meșter.
Este un model clar despre
cum trebuie îngrijit parchetul pe întregul său ciclu de

Tratament
Bronze

viață. De aceea, Bona vă
sprijină cu un model de Contract de Servicii și ghiduri
de întreținere, ca să fie mai
simplu pentru ambele părți.
Rezultatul va fi o pardoseală
frumoasă și durabilă.

Tratament
Silver

Bona Romania S.r.l.
București, Bd. Preciziei nr. 1
Preciziei Business Center
Tronson 1 parter, sector 6
Tel.: +40 21 317 02 22
www.bona.com/ro

Tratament
Gold

• Păstrează
frumusețea podelei
în permanență
• Extinde durata de
viață a parchetului
• Reduce costurile
și timpul de
întrerupere
a activității

Renovare pentru frumusețe totală
cu Tratamentul Gold

Când parchetul este deteriorat serios sau îngălbenit,
cu zgârieturi adânci și arată lipsit de viață, este recomandat Tratamentul Gold. Alegând Tratamentul Gold,
parchetul beneficiază nu doar de o reînnoire a frumuseții
și protecției, dar aveţi posibilitatea de a schimba întregul
aspect al podelei. Renovarea completă include șlefuire
totală până la lemnul crud folosind gama noastră completă de mașini de șlefuit si abrazive de înaltă performanță.
Cu Bona Dust Care System (DCS), o unealtă excelentă
pentru șlefuire fără praf, se asigură un mediu sănătos și
sigur pentru meșter și beneficiar. Parchetul șlefuit complet este retratat cu oricare dintre finisajele Bona care se
potrivesc cel mai bine necesităților podelei. Este ca și
cum aveți o nouă podea cu posibilități infinite. Un exemplu de procedură:

Tratament
Gold

Șlefuire completă & Finisaj nou

Pregătire

1

2

Șlefuiți complet parchetul
folosind minim 3 granulații
pentru obținerea unui
finisaj neted.

6
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Aplicați grund pe bază
de apă.

3

Șlefuire fină și intermediară
pentru a tăia fibra.

4

Aplicați 2 straturi
consecutive de finisaj
pentru protejare completă.

5

Complet nou cu aspectul
dorit – mat, lucios sau
colorat.

Management

Centrele Spa au fost amenajate și deschise în
hotelurile din România din motive diverse; ca
să marcăm extremele, unii hotelieri au făcut-o
cu speranța unui profit zdravăn, alții ca să fie
”în rând cu lumea”. Răspunsul la întrebarea
dacă au avut succes sau nu poate fi simplu
sau dificil, în funcție de ce s-a dorit de la
această facilitate oferită oaspeților. Indiferent
care sunt gândurile cu care pleci la drum pe
această cale, un lucru este clar: ca și în cazul
operării unui hotel, nu poți avea succes fără o
strategie și un plan de management.

Profitabilitatea
unui Spa de hotel
Reușita depinde de multe aspecte: locația (foarte importantă în acești ultimi ani), designul, conceptul, calitatea materialelor și sistemelor utilizate, resursele de tot
felul, deci inclusiv oamenii care se angajează în această acțiune, alegerea corectă a targetului, alegerea inteligentă a furnizorilor și lista ar putea continua destul
de mult. În primul rând, însă, trebuie să fim convinși
că este o investiție care merită. Și merită în principiu.
Dacă facem o argumentare schematică, am spune că
Spa-ul de hotel vine cu următoarele avantaje:
• Creează un avantaj competitiv și îmbunătățește expe
riența trăită de oaspeți;
• Crește performanța financiară a hotelului (gradul de
ocupare și venitul mediu pe cameră), deci profitabilitatea;
• Poate genera fluxuri de venituri suplimentare prin utilizarea de către oaspeți care nu stau în hotel;
• Ridică valoarea proprietății.

În fond, Spa-ul nu este totdeauna utilizat, ba chiar
putem spune că o bună parte din timp este slab vizitat – dar aceasta se petrece peste tot în lume, pentru
orice tip de hotel. Pentru operatorul care vrea să își
mențină facilitatea cu caracter permanent, aceasta
înseamnă un factor de cost suplimentar, și nu unul
mic. Concluzia este firească: produsul Spa trebuie
gestionat strategic.

Ca și camerele, Spa-urile hoteliere înregistrează fluctuații în privința solicitării lor. Se poate observa cum, în perioade de cerere crescută, operatorul
pierde deseori o serie de tratamente cu profitabilitate
mare, pe care trebuie să le refuze, din cauza faptului
că sala de tratament este rezervată pentru altele – de
prea multe ori nu la fel de profitabile (și scurte, dar
programate în mod nefericit). În principiu, perioadespa
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le de creștere și descreștere a gradului de ocupare
a hotelului pot fi identificate, prin urmare există posibilitatea destul de realistă ca hotelierul să știe cum
poate genera profit prin implementarea tehnicilor de
management al veniturilor pentru produsele Spa, la
fel cum procedează în cazul camerelor de hotel. Unii
specialiști sunt de părere că, în afara hotelurilor specializate, care mizează pe servicii unice sau de top, un
centru Spa este mai degrabă un generator de venituri
suplimentare și o valoare adăugată decât un centru
de profit. Chiar dacă unii hotelieri utilizează anumite
tactici ale prețurilor în perioadele cu grad de ocupare redus (precum pachetele Spa incluse, reducerile,
două tratamente la preț de unu, cadouri și așa mai
departe), foarte puțini au dezvoltat o strategie care
să permită integrarea acestor tehnici într-o politică de
gestionare a veniturilor.
Cele mai multe centre Spa merg pe principiul ”primul venit, primul servit”, ceea ce nu este deloc eficient
în perioadele de vârf. Gestionarea veniturilor va ajuta
hotelierul să atragă clienți în timpul perioadelor cu cerere redusă (clienți care nu sunt neapărat în targetul

lui), folosind oferte atractive de tratament, și crescând
veniturile (sau randamentul) în timpul perioadelor de
cerere puternică prin strategii de optimizare.
Problema în stabilirea modului de a acționa este...
de unde începem? În ultimii ani, gestionarea inteligentă a veniturilor pornește de la următoarele
aspecte, considerate ca importante:
• Analiza surselor de venit: de unde vin încasările,
care tratamente sunt mai profitabile, care este contribuția
unui tratament la veniturile totale ale Spa-ului? Are sens
să păstrezi, de exemplu, un masaj cu durata de 30 de
minute, dacă nu îl cere nimeni?
• Analiza eficienței: în ce perioade și în ce zile ale săptămânii veniturile sunt cele mai mari? Care este tratamentul
cel mai puțin vândut?
• Vânzări suplimentare prin follow-up: pe lângă tratamentele solicitate, poate clientul să cumpere mai multe
produse, cadouri sau accesorii? Aveți un sistem adecvat
pentru a face o fișă a clientului? Și, mai ales, este echipa
Spa-ului pregătit să ofere produse și servicii suplimentare?
• Managementul costurilor: cum să le ții sub control?
Cum se poate reduce timpul dintre tratamente? Cum poți
promova un tratament cu eficiență mai mare?

Gestionarea veniturilor ajută la controlul asupra
acestor patru elemente și, astfel, veniturile generate
de Spa vor crește. La fel ca în gestionarea veniturilor
din închirierea camerelor de hotel, sunt necesare rapoarte pentru a avea informațiile necesare luării unor
decizii cu privire la strategia de stabilire a prețurilor și
strategia de vânzări. Iată o metodă sigură și onestă de
a face profitabilă o facilitate care unora le pare greu de
controlat și uneori renunță să o optimizeze.

8
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Eternal metal

Step Safety Vinyl

Forbo Flooring Systems

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

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

Eternal sand

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

Tradițiile
lumii islamice
în Wellness-ul actual
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Controversele de natură religioasă din ultimul
timp ar putea duce la ideea că în Wellness-ul sau
Spa-ul actual nu se mai poate vorbi de o prezență
consistentă a practicilor de origine islamică, fiind
uitate inclusiv tradițiile solide, incontestabile în
acest domeniu. Este o premiză răuvoitoare, care
neglijează o istorie de un mileniu a practicilor de
gen din Orientul Mijlociu și Apropiat, din Nordul
Africii, Asia Centrală sau Asia-Pacific, și care nu
trebuie să țină cont de prezentul strict, ori de tabu-uri vestimentare, existente probabil și în trecut. Ceea ce s-a înțeles de la început a fost faptul
că, prin aceste tratamente și proceduri, viața poate deveni mai frumoasă și mai sănătoasă – valori
care s-au păstrat până în prezent.

Este cunoscut faptul că una dintre cele mai puternice tendințe
de consum ale momentului, în lumea dezvoltată, este către
produsele autentice, indigene, obținute prin procese și metode tradiționale. Există o cerere tot mai mare de alimente
care, conform unor nutriționiști, au și calități benefice pentru sănătate (unii pretind că au și efecte terapeutice) – de
exemplu cele denumite generic „superfoods“, respectiv
semințele care nu au suferit modificări genetice în ultimele
secole, fiind considerate baza alimentației umane firești, originare („ancient grains“). În același timp, în paralel cu trendul
apărut cu mai mulți ani în urmă, care promova produsele
sezoniere, obținute pe plan local, există și un curent al căutării de alimente exotice, din cele mai îndepărtate colțuri ale
lumii, care confirmă conceptul de globalizare. Consecințele
nu aveau cum să nu apară în zona Wellness – Spa, care acum,
prin influențele recente din medicina tradițională chineză,
yoga sau Ayurveda, devine o disciplină cu elemente din toată lumea. Ne vom opri de această dată asupra unui spațiu
cultural aparte, care a avut de suferit ca imagine mai cu seamă în ultimul an, dar care a dat de mult timp și continuă să
ofere soluții Wellness / Spa ce pot fi adoptate cu succes în
viața modernă de tip occidental: lumea islamică.

Experiență de
o mie de ani

Lumea islamică are de fapt o tradiție de peste un mileniu în proceduri wellness și Spa, tratamente corporale și de
înfrumusețare, cu diverse soluții particulare găsite în funcție
de obiceiurile locului, de climă, resurse – din Arabia Saudită, Turcia sau Africa de Nord până în Africa Subsahariană

Califul Harun al-Rashid la baie (pictură realizată în anul 1495
de artistul persan Kamal al-din Bihzad)

(Nigeria, Sudan), ori până în Kazahstan și sud-estul Asiei
(Indonezia și Malaezia). Tradițiile acestea sunt prezente
în lumea întreagă datorită răspândirii acestei religii, dar și
emigrației. Din păcate, foarte puțini asociază Orientul Mijlociu și Africa musulmană cu wellness-ul, fiind influențați mai
degrabă de știrile referitoare la violență și dificultăți economice majore. Totuși, una dintre tendințele importante este
cea de folosire tot mai frecventă a procedurilor originare
din țările islamice, proceduri numeroase, deși nu sunt cunoscute în rândul publicului larg decât hammam-ul turcesc
sau uleiul de argan din Maroc.
Medicina tradițională arabă este una sofisticată, cu peste
1.000 de ani vechime, având un impact puternic asupra culturilor islamice. Filosoful persan Avicenna (980-1037 d.Hr.)
a dat medicinei universale una dintre cele mai importante lucrări cu valoare științifică, care a stat practic la baza
medicinei moderne: „Canonul Medicinei“. În aceasta sunt
descrise metode de vindecare personalizată prin dietă,
medicamente din plante, exerciții fizice, somn sau hidratare,
cu descrierea efectelor unor terapii bazate pe temperatură
(cald-rece) sau umiditate asupra sănătății și prevenirii îmbătrânirii. Sistemul este încă practicat în unele zone din Orientul Mijlociu și Asia.
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Binefacerile naturii

Tradițiile islamice pun accent deosebit pe valoarea și
binefacerile naturii, ajungând la o înțelegere complexă a
modului în care organismul uman reacționează la ingredientele naturale. Islamul răspândindu-se inițial în țări cu o climă aridă, vegetația a fost foarte prețuită, motiv pentru care
verdele este o culoare prezentă pe foarte multe steaguri
naționale.
Dată fiind aria largă avută în vedere, sunt folosite foarte
multe tipuri de plante, ierburi și minerale, specifice fiecărei zone, iar metodele s-au răspândit prin interacțiunea
intensă din diferite epoci istorice, astfel încât cunoștințele
lumii arabe sunt foarte bine cunoscute triburilor subsahariene, dar și musulmanilor din Malaezia sau Kazahstan.
Specialiștii în wellness sunt de acord că ceea ce a fost im-

plementat până acum în wellness-ul modern, terapeutic și
nutrițional, din ceea ce poate oferi experiența lumii Islamului, este doar o parte nesemnificativă; de aceea se încearcă
revitalizarea acestor tradiții cu potențial enorm și adaptarea
lor la cerințele momentului, păstrându-se totuși pe cât posibil specificul cultural (aici imaginea contează foarte mult în
marketing) și metodele originale de preparare – care, deocamdată, primează înaintea unei producții pe scară largă,
care de fapt ar scădea valoarea produselor. Recent, atenția
a fost captată și în mediile academice, unde s-au revizuit
traducerile vechi și informațiile au fost reevaluate pentru
transpunerea într-o manieră modernă a științei vechi de un
mileniu ale lui Avicenna.
Tradițiile au fost revitalizate inclusiv în țările de origine,
deoarece starea de sănătate a anumitor categorii sociale de
aici a început să fie afectată. Sub influențele unor obiceiuri
alimentare și de viață occidentale, în Orientul Mijlociu și
Africa de Nord a crescut incidența unor boli precum diabetul zaharat sau bolile cardio-vasculare, în zona Golfului
Persic acestea provocând aproape jumătate din decesele
precoce. În mod firesc, tradițiile locale sunt adoptate cu mai
multă ușurință decât jogging-ul sau yoga, „importate“ și încă
privite cu suspiciune.

Semințe, fructe,
uleiuri, alimente

Printre cele mai căutate semințe, cereale și fructe antice,
ori alte tipuri de alimente se numără freekeh, fenugreek,
teff, tumeric, laptele de cămilă, fructele de baobab și
sidra, ori amestecuri speciale: Dukkah (amestec de nuci
prăjite, diverse semințe, coriandru și chimen), Za-atar (sumac, cimbru, susan, oregano și maghiran) și alte combinații
12
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de peste 80 de ingrediente locale, care stimulează digestia și metabolismul. De asemenea, devine tot mai utilizat
așa-numitul „ulei de semințe negre“, obținut din planta
Nigella Sativa (negrilica – în română), menționat de însuși
Mahomed ca „Leac pentru orice boală, cu excepția morții“.
Acesta este folosit atât pentru înfrumusețarea pielii și părului, cât și pentru stimularea sistemului imunitar, combaterea
hipertensiunii sau chiar împotriva celulelor canceroase.
Tămâia de la copacul Boswellia Sacra este un „medicament” folosit în Peninsula Arabică de 3000 de ani, dinaintea
„celor trei magi de la Răsărit“, fiind un anti-inflamator puternic și foarte eficient pentru tratarea pielii, inclusiv împotriva
îmbătrânirii acesteia. În amestec cu alte ingrediente, de pilldă baobab, curcuma și ulei de argan, este folosit și în unele
produse cosmetice din Vest; nu în ultimul rând, rolul
tămâii în aromoterapie este cunoscut oriunde
în lume, iar gustul ei a fost imprimat inclusiv
unor cocktail-uri servite în centrele Spa.
Tradițiile islamice ajunse pe tărâm african au fost adaptate cu ajurorul florei
spa
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respectivului continent, care deține mai bine de un sfert
din speciile botanice ale planetei, însă doar un procent din
plantele Pământului, folosite în industria cosmetică destinată
consumului de masă, sunt de origine africană. Prin urmare,
este loc pentru valorificarea multor altor specii, în produsele pentru întreținerea pielii, domeniu în care s-au făcut niște
primi pași importanți; se rupe astfel o barieră care este mai
mult de natură culturală și de percepție a spațiunui african,
care nu a fost asociat deloc cu cosmetica până acum.

Proceduri, tehnici,
tratamente

Orice încercare de a sistematiza tratamentele corporale
din lumea islamică este un exercițiu extrem de dificil, deoarece diferențele între culturi sunt numeroase și importante. În Indonezia, fiecare regiune are propriile ei uleiuri
și tipuri de masaj (de exemplu, masajele ventrale, pentru
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femeile care au născut, cu tumeric aplicat cu țesături speciale); în Uzbekistan, se practică masajele cu foi de dafin și
semințe de struguri pentru vitalitatea bărbaților, iar
în Sudan se fac băi ritualice cu fum din diverse plante;
în Maroc, tratamentele sunt clasificate nu în funcție de produse, ci după tipurile de afecțiuni. Vom menționa totuși în
continuare câteva proceduri, tratamente și tehnici care sunt
folosite în Wellnes-ul actual, cu tendințe de menținere sau
creștere, dar și câteva experimente inspirate de lumea islamică ce tind să intre în standardele din domeniu.
Hammam-ul este cunoscut și folosit de multă vreme nu
doar în Turcia, cu care este asociat deseori (pentru că a
fost răspândit în epoca Imperiului Otoman), ci și în Europa
de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Tradiția poate
fi considerată în egală măsură arabă și romană, ceea ce a
făcut să fie un element Spa apreciat în toată această regiune a lumii. Semnul că vremea lui nu a trecut este fapătul că
branduri mari de hoteluri au ales să îl construiască drept
facilitate pentru centrele lor Wellness, iar cele existente
au fost păstrate, recodiționate și modernizate. Conceptul
a fost totuși lărgit prin diverse metode, precum o practică marocană conexă hammam-ului, așa-numitul „rasul“, ce
presupune aplicarea pe piele de nămol sau argilă; astfel, s-a

trecut la o nouă etapă, cu exfolieri și adaosuri de minerale
terapeutice, nămolul fiind colorat pentru a schimba optica
asupra procedurii, completate de aburi cu adaos de plante
și dușuri, ori băi cu lapte de cămilă, așa cum sunt oferite în
anumite Spa-uri de lux.
Psamoterapia sau baia de nisip își are originile în
Egiptul Antic, fiind menționat inclusiv de Herodot. Procedeul presupunea îngroparea corpului în nisip uscat și cald
(desigur, cu capul afară), pentru perioade de timp de la
câteva zeci de minute la o zi întreagă. Căldura constantă a
nisipului are efecte benefice asupra scheletului, mușchilor,
articulațiilor, ceea ce a făcut ca procedeul să fie păstrat. Miza
este și calitatea nisipului, care în opinia cunoscătorilor este diferită – în contextual globalizării, practica s-a răspândit, astfel
încât japonezii pretind că nisipul lor „sunaburo“, de origine
vulcanică, este superior... Cert este că unele hoteluri din jurul
Saharei, și chiar berberii fără o pregătire anume în wellness,
au o clientelă relativ numeroasă printre turiștii din întreaga
lume. În aceeași gamă de proceduri poate fi inclus masajul
pe paturi de nisip. Clasica masă de masaj este înlocuită cu
un pat de nisip încălzit sau cuarț, care prin mecanisme speciale are anumite mișcări delicate, efectuând un masaj ușor
dedesubt (iar terapeutul masează deasupra). Tehnica este

deja utilizată în multe centre Spa din Orientul Mijlociu, iar
entuziaștii cred că va deveni o dotare standard în domeniu.
Aceste proceduri sunt îmbrățișate în primul rând de către
membrii comunităților islamice, renunțându-se la practicile
importate sub influența vestului, dar și din exterior, de către lumea deschisă spre noutăți, avidă de exotic și autentic. Țările din Orientul Mijlociu și Africa, precum și țările
musulmane ale Oceaniei sau din Asia Centrală (Kazahstan,
Turkmenistan etc. – „The Stans“, cum mai sunt numite generic) au rate de creștere a turismului foarte rapidă, atât pe
plan intern, cât și extern, o cale importantă de răspândire a informației fiind cea a rețelelor de socializare. Africa
a înregistrat anii trecuți creșteri de până la 90%, iar Orientul Mijlociu este o destinație turistică cu creștere constantă de 10 procente anual. Consecințele au fost clare și pe
zona de Wellness: creșteri de 40 - 60 % pentru Africa (mai
substanțiale în zona Subsahariană) și de 20 - 30 % în Asia –
Pacific și Asia Centrală, cea din urmă devenind una dintre
destinațiile preferate ale turismului anului 2015. Nu este clar
dacă Wellness-ul a fost un motor al acestor creșteri, dar cu
siguranță prezența turiștilor în țările islamice contribuie decisiv la răspândirea și cererea unor servicii similare în resorturile din întreaga lume.
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Soluții moderne

Rezistență și eleganță:

Amenajări
exterioare
cu WPC

WPC – material „universal“
pentru amenajările exterioare

• Lemnul Plastifiat (sau WPC - Wood Polymer Composite) este un material
compozit obținut în principal din făină de lemn (peste 50%) şi mase plastice
(rezultate deseori din mase plastice reciclate), amestec stabilizat împotriva radiaţiilor UV, mucegaiurilor şi insectelor. Prin procedeul de extrudare se obţin
diverse profile, în mod special profile rectangulare pentru pardoseli exterioare.
• O mare calitate a profilelor de WPC este că nu-şi modifică semnificativ dimensiunile prin expunere la lumină şi căldură, coeficientul de dilatare fiind
apropiat de cel al aluminiului.
• Nu se pătează, se spală cu detergent obişnuit sau chiar cu furtunul cu apă.
• Uneltele folosite pentru prelucrarea profilelor WPC sunt aceleaşi cu cele folosite în tâmplărie, găurirea sau frezarea fiind ușor de executat, ceea ce înseamnă cheltuieli de montaj reduse și o viteză de lucru mai mare. În anumite
situații, pardoseala poate fi demontată și reamplasată la locul dorit.
• Este un material cu aderență ridicată mai ales când este umed și beneficiază de rizuri, iar la cerere poate fi ignifugat, crescând rezistenţa la flacără de
câteva ori faţă de lemnul impregnat – toate acestea sunt importante pentru
respectarea normativelor specifice.
• Lemnul plastifiat nu trebuie protejat prin vopsire sau lăcuire; există totuși metode și tratamente speciale pentru a putea fi lăcuit, vopsit, acoperit cu alte
materiale (gen furnir), dar se anulează astfel unul dintre avantajele majore:
colorarea în masă a profilului, care îi asigură același aspect și după uzura
stratului superficial.
• Acest material nu emite gaze toxice, nu eliberează substanțe periculoase
pentru mediu, provine din materiale reciclate şi este reciclabil 100% după
folosire, prin urmare se poate vorbi despre un produs ecologic.

Produsele Bencomp, fabricate după toate exigențele
europene, sunt exportate în Olanda, Italia, Slovenia,
Ungaria, Belgia sau Irak, rezistând foarte bine atât
la umiditatea și frigul din nordul Europei, cât și la
soarele arzător din zonele deșertice. Începând cu
2015, numărul de produse a depășit cifra 40, din
care 8 modele de duşumea, 4 de lambriu exterior,
5 tipuri de stâlpi, 3 tipuri de grinzi pentru pergolă,
6 de scândură pentru gard şi diverse alte accesorii.
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Wood Polymer Composite
Lemn Plastifiat
Vă propunem un test de sinceritate: nu-i așa că, de foarte multe
ori, materialul vă dă de fapt ideile de amenajare? Că întâlnind un
material care vă fascinează prin
aspect, formă, calități, începeți să
vă dați seama cât vă era de necesar și câte probleme ați putea rezolva cu ajutorul lui? Credem că
ceea ce vă descriem aici se încadrează perfect în ”profilul” de
mai sus: profilele deck din lemn
plastifiat WPC de la Bencomp, un
producător din România care se
bucură de un succes în creștere
constantă încă de la înființare.

Profilele din WPC pot fi folosite pentru o multitudine de amenajări exterioare: platforme pentru piscine, alei
pentru grădini, terase supraînalțate
sau la nivelul solului, împrejmuiri,
chioșcuri, pergole, mobilier de grădină și multe altele - frecvente în cazul hotelurilor, pensiunilor, centrelor
Wellness, restaurantelor sau al altor
unități din ospitalitate. Este de la sine
înțeles că aceste amenajări dau un
plus de valoare locației, o individualizează și pot contribui efectiv la
succesul unui business în domeniu.
Împortantă este dorința de a primi
ceea ce ne oferă acest material:
rezistență și eleganță.
În privința rezistenței, lemnul plastificat se remarcă prin degradarea
foarte lentă (incomparabil mai lentă
decât lemnul) la factori agresivi de
intensitate ridicată: trafic, precipitaţii,
soare, îngheţ, produse pentru curăţare. Rezistenţa mecanică la îndoire

este de peste 3 ori mai ridicată decât
cea a lemnului, la aceeaşi grosime.
Pardoselile de exterior realizate din
lemn rezistă în timp doar dacă provin
din esenţe speciale, de regulă exotice, sau în urma unor tratamente şi
intervenţii periodice care să prevină
exfolierea, crăparea, decolorarea,
aprinderea, deformarea, atacul vegetaţiei, carilor, lichenilor, muşchiului, ciupercilor etc.. Efectul tuturor
acestora asupra WPC-ului este mult
întârziat, motiv pentru care durata
de viață, fără lucrări de întreținere,
depășește cu ușurință 15 ani.

Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr 5,
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045,
0770.573.848
Fax: 0238.411.187
Email: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Dotări Spa

Senzații
și relaxare –
pachet
complet

by Leida
Daniela Ciurescu,
LEIDA Impex
Oferta adusă de Leida pe
piața românească s-a 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 dotărilor wellness, datorită capacității de a veni cu
proiecte și dotări la cheie, de la amenajarea spațiilor și
construcții de piscine, 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, intervenind prompt la cererea oricărui
operator din ospitalitate. Iată, în continuare, alte exemple
de produse și servicii pe care am considerat că v-ați dori
să le oferiți oaspeților dumneavoastră.
18

spa

Magazin

Permanent Contour:
când relaxarea devine
o nouă atitudine

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
masează 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 absorbi ingredientele esențiale din plante, agenții nutritivi deveniți activi penetrează pielea mult mai ușor și în
profunzime. Înainte de începerea tratamentului, se aplică
pe piele un ulei de bază.

Padurile cu plante sunt ideale pentru masaje terapeutice, masaje de relaxare sau de înfrumusețare. De asemenea,
completează beneficiile masajului Pantai Luar, asigurând o
continuitate a temperaturii de 37°C pe tot parcursul utilizării. Aparatul are dimensiuni reduse, poate fi fix sau mobil,
iar înainte de fiecare tratament se igienizează automat.

Ce conțin pad-urile, uleiurile
și celelalte produse

Pentru masajele faciale padurile
au dimensiune mică și pot conține:
petale de trandafir, nalbă, lavandă,
gălbenele, ghimbir, mentă, iederă,
southernwood (plantă mediteraneeană), borhot de vin sau de mere.
Pentru masaje corporale padurile au dimensiune mai mare și pot
conține: nămol (din zona Salzburg),
argilă (chalk din insula Rügen), bere, alge marine, cristale de
sare de Atlantic, drojdie de vin, malț - hamei - orz (bere),
tărâțe de grâu, laminaria, fucus, lemongrass, săpun din ulei
de măsline (pentru picioare).
Uleiurile sunt mixuri speciale cu efect răcoritor care
conțin Aloe vera, St. John’s wort (sunătoare), susan, gălbenele, macadamia, lavandă, trandafir, patchouli, sau rozma-

Permanent Contour
•
•
•
•

Setarea exactă a temperaturii tratamentului;
Rezervor de apă pentru 5 tratamente complete;
Flux de aburi constant;
Igienizare automată înainte
de fiecare tratament;
• Dimensiuni reduse;
• Excelentă soluție pentru
tratamentele terapeutice,
de înfrumusețare și relaxare.

rin, cimbru, santal, scorțișoară, migdale, jojoba, semințe de
struguri.
În acest tratament mai pot fi incluse pernuțe cu ierburi
pentru abdomen sau spate, pernuțe cu nămol (moor) sau
așchii de lemn.
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Body Wave:

nu-ți poți imagina
dacă nu simți

Masajul cu rezonanță
acustică este una dintre
ultimele inovații în domeniu. Aceste paturi de masaj realizate în Austria, cu
o deosebit de confortabilă piele italiană la exterior, crează în organismul
uman micro-vibrații folosind puterea acustică (sunetul). Acest „masaj” pornește din
interiorul corpului și se îndreaptă spre exterior, acționând
asupra celulelor. Sentimentul este incredibil, astfel încât i se
potrivește sloganul „Nu-ți poți imagina dacă nu simți”.
Patul este realizat din cele mai bune materiale, rezistente
la acizi, apă și zgârieturi, fiind destinat utilizării în centre
Spa sau terapeutice, hoteluri, chiar în spitale sau cluburi
sportive.
Indicații terapeutice: tensiunei musculare, stare generală
de rău, depresie, insomnie, migrenă, Alzheimer, astm, autism, renunțarea la droguri, epilepsie, fracturi și vindecarea

Body Wave 

Pat relaxare

Funcționează pe principiul
rezonanței acustice

rănilor, comă, scleroză multiplă, tulburări neurologice, boli
psihosomatice, reumatism, dureri de spate, lovituri, dureri
de diverse naturi, spasme, tinitus.

Body Wave
Această disciplină a masajului cu rezonanță acustică
sau terapia vibroacustică se bazează pe studii din
anii ’80 ai secolului trecut. S-a constatat că undele
audio (sunetele) cu frecvențe joase, cuprinse între
30 și 120 Hz, produc un ”masaj” în profunzimea
țesuturilor, în special dacă aceste unde sunt transmise
prin intermediul unor ”traductoare”: paturi, saltele,
scaune, fotolii, perne etc.. Undele de joasă frecvență
generate electronic sunt deseori combinate cu muzica
de sintetizator pentru o experiență mai relaxantă.
Acțiunea masajului cu rezonanță acustică se bazează
pe faptul că organismul uman începe să oscileze pe
frecvențe adaptate la caracteristicile de rezonanță
ale diferitelor grupe de mușchi. Organismul ”ascultă”
semnalele care îi sunt necesare pentru a obține deplina
armonie, și pornește o serie de procese care vor
satisface nevoile semnalate. Practic, este un tratament
care se adaptează la nevoile pacientului. Este privită
ca terapie independentă, dar poate fi combinată și cu
alte terapii medicale sau alternative. Prin urmare este
o metodă neinvazivă, fără medicamente, care poate fi
aplicată tuturor vârstelor, ajutând corpul și mintea să
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se relaxeze, ceea ce facilitează întotdeauna vindecarea.
Îmbunătățește circulația sângelui, scade tensiunea
arterială, oferă relaxarea musculară și ameliorarea
durerii, contribuie la funcționarea corespunzătoare a
diferitelor organe, reduce anxietatea și hiperactivitatea,
dezvoltă conștientizarea senzorială, stimulează
sistemul nervos central, reduce nivelul hormonilor de
stres, stimulează fizic organismul.

Mobilier modern,
iluminat din interior

Mobilierul prezentat aici impresionează prin formele inspirate din diverse culturi: egipteană, sud-americană, filipineză, tailandeză, arabă, africană, a plajelor din Florida, Caraibe, Hawai sau Mexic. Unele parcă ne transpun în ritmuri
braziliene de bossa nova, sau în sunetele unei șansonete
franțuzești. Cu ajutorul formei și culorii, călătorim de asemenea în spațiul interiorizat al designului modern, trăind
un déjà vu specific minimalismului, dincolo de rolul practic
al mobilierului: fotolii, baruri,
șezlonguri, lada de zestre, cu
perne, ”a bunicii” (care pot fi
așezate pe canapele și fotolii),
vase pentru flori, suporturi
pentru aceste vase și multe
altele. Inedite nu sunt doar
liniile aduse la esență, ci și iluminarea din interior, care ne
schimbă radical optica asupra
acestor obiecte, realizate din
materiale polimerice termorezistente. Desigur, întâlnim
în această gamă inclusiv lampadare de interior și exterior,
care atrag atenția prin volum,
luând formă de coloană grecească, cub sau paralelipiped, ori se prezintă ca niște
pahare de vin, cocktail și

șampanie. Mesele au tije reglabile, iar partea superioară
poate fi din sticlă transparentă, fumurie sau opacă.
Masivitatea lor parcă le transformă în elemente de
rezistență a arhitecturii spațiului, iar lumina care vine din
interior le dă conotații magice. Pot constitui piese esențiale
pentru amenajarea unei terase de piscină, care odată cu
venirea serii, la aprinderea luminilor cu LED, devine cu totul
altceva (poate locul perfect pentru o seară de cocktail?).
Din colecție fac parte și niște sfere de grădină ca niște perle enorme, ori piese sub formă de piatră care emană o
lumină calmă, uniformă.
Materialul obținut din polimeri de înaltă calitate, translucid sau opac, poate fi nu doar alb, ci și în nuanțe la modă:
antracit, verde fistic, roșu căpșună, albastru coacăză, portocaliu, gri turturea.
Sunt obiecte practice, pe care nu trebuie să le protejezi de șocuri, rezistente atât la căldură (+80°C) și raze UV,
cât și la îngheț (- 60°C), ale căror culori rămân neschimbate
indiferent de expunerea la intemperii. Pot fi curățate cu
detergenți uzuali și au un foarte bun comportament la foc.
În anumite variante, sunt realizate din materiale ignifugate,
care fac parte din clasa de siguranță la foc V2. Materialul este de asemenea inert la apă, la acțiunea insectelor,
mucegaiului sau lichenilor, fiind folosit, în cadrul anumitor
colecții, pentru jardiniere.
LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 0722.235.577
E-mail: office@leida.ro
Web: www.spaleidavision.ro
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O sarcină dificilă pentru arhitectul sau designerul
de hotel, dar și pentru investitorul într-o asemenea locație, este să găsească pentru pardoseli
acea soluție optimă, capabilă să răspundă simultan mai multor exigențe: o suprafață caldă, un
material care să îi permită creativitatea și să
poată fi adaptat fără probleme la arhitectura
interioară, un nivel cât mai bun de confort sonor, o întreținere simplă, cu mijloace obișnuite,
rezistență în timp la trafic și la deplasarea
obiectelor grele – iată doar o parte dintre ele.

Cum alegem
Pardoseala textilĂ
pentru hotel
22
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Atunci când vine vorba despre evaluarea condițiilor de
cazare într-un hotel, fiecare dintre noi are câte ceva de
spus, conform unor preferințe sau standarde minime proprii, pe baza unor experiențe din care am înțeles ce ne
place, ce ne deranjează și ce ne lasă indiferenți. Același
lucru se întâmplă și în privința pardoselilor, zonă în care
ne putem exprima asupra siguranței, esteticii, confortului
sonor sau curățeniei – ce este mai deprimant într-un hotel decât o mochetă veche, îmbâcsită și ruptă pe alocuri,
în care e posibil să ne împiedicăm? Ne vom opri puțin
asupra pardoselilor textile, încercând să facem o medie
a necesităților între ceea ce pot solicita oaspeții, ceea ce
ne propun specialiștii și ceea ce este impus prin norme,
generale sau referitoare doar la domeniul ospitalității.

Între estetic și practic
Opțiunea pentru acest tip de acoperire este justificată
în general prin mai mulți factori: montaj simplu, posibilitatea de a acoperi întreaga suprafață a pardoselii, indiferent cât de complexă este amprenta, aspect uniform,
oportunități practic nelimitate din perspectiva culorilor,
preț, confort termic. Din aceste motive, este recomandat
prin normative pentru toate tipurile de unități de cazare
de 3, 4 și 5 stele, ca acoperire pentru pardoselile camerelor (mochetă sau acoperire parțială cu covor).

Când vine vorba de alegerea unei pardoseli textile, probabil cei mai mulți hotelieri și designeri se vor concentra
la început pe culoare, textură și model. Într-adevăr, este
important ca interiorul să fie conceput după un proiect
care să îi confere unitate și stil, respectiv acea doză necesară de personalizare, inclusiv prin intermediul unor elemente grafice sau logo, perfect realizabile cu ajutorul pardoselilor textile, prin decupare sau cu ajutorul tehnicilor
moderne de imprimare. În majoritatea cazurilor (excepție
spa

Magazin

23

Arhitectură & Design

fac hotelurile cu o tematică particulară, mai mult sau mai
puțin ieșită din comun – rock, medieval, marin, auto, science-fiction, igloo etc.), se optează pentru crearea unei
atmosfere familiare, confortabile, indiferent că aceasta
poate însemna un stil rustic sau high-tech. Este bine ca primele idei ale conceptului să se vadă începând cu zona de
lobby și de recepție, ba chiar de la intrare, de pe scări,

conferind locației acel aspect unitar urmărit. Pardoselile cu
model elaborat sunt potrivite pentru amenajările clasice,
pe când amenajărilor moderne le sunt mult mai potrivite
suprafețele uniforme, cu un model repetitiv de dimensiuni
reduse sau cu un desen central, asimetric, specific.
Totuși, preferințele pentru design reprezintă doar începutul, pentru că de aici încolo apar opțiunile de ordin
practic. Mocheta în nuanțe pale este dorită pentru că
dă impresia de spațiu larg, dar în același timp murdăria
acumulată în ea este mult mai evidentă. În consecință, se
va alege o mochetă deschisă pentru camerele mici și în
nuanțe închise, care ascund mai bine petele, atunci când
spațiul nu reprezintă o problemă.

Trafic, curățenie, acustică
În hoteluri traficul este relativ intens, mai ales pe holuri,
zonele de tranzit către restaurant, bar, Spa, săli de evenimente, lobby și recepție; aici trebuie folosite cele mai performante tipuri de pardoseli textile, de preferat din materiale sintetice de ultimă generație, care sunt mai rezistente
și mai greu de pătat. Investitorul trebuie să se asigure că
hotelul a beneficiat de o pardoseală specială pentru acel
spațiu, și anume de trafic comercial, deoarece pardoseala
unui hotel este mai solicitată decât cea a unui spațiu pentru birouri, cu atât mai mult a unei locuințe.
24
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Mochetă și Flotex pentru hoteluri

de la Forbo Flooring Systems

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

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

Flotex – o pardoseală textilă unică
Această pardoseală hibrid aduce laolaltă căldura, confortul, textura unei
mochete și rezistența unei pardoseli solide, având o durată de viață de
peste 20 de ani.
Arată ca nouă după orice spălare sau curățare, folosind doar apă și
detergenți standard, ori aburi, dacă există cerințe speciale.
Având peste 70 de milioane de bre pe metrul pătrat, îndeplinește cele
mai înalte standarde privind calitatea aerului din încăperi, eliberând la
curățare de două ori mai mulți alergeni decât mochetele standard.
Este tratată anti-microbian, ind și singura pardoseală textilă aprobată
ca antialergenă în Marea Britanie.
Conține 59% material reciclat.
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În locațiile care își respectă brandul, curățenia nu este
un proces opțional, aleatoriu, desfășurat în funcție de câți
oaspeți au fost cazați sau câtă murdărie au făcut, ci se realizează după programe clare, stricte, cuantificabile, pentru a elimina orice eroare și a crea o imagine de ansamblu
pozitivă. Un program de curățenie, practicat cu produse
de calitate mai bună sau mai slabă, poate determina durata de viață a pardoselii, uzura ei. O mochetă de hotel este
aspirată cel puțin o dată pe zi în majoritatea zonelor (spre
deosebire de alte tipuri de spații, unde operațiunea se
poate desfășura de 2-3 ori pe săptămână). Procesul de
ridicare a firelor (așa-numitul „pile lift“) se face lunar sau
chiar mai des în hotelurile puternic tranzitate. Curățarea
petelor se face la nevoie, deci zonele din proximitatea restaurantelor, barurilor sau centrelor Spa vor necesita tratamente ceva mai frecvente. În conformitate cu normele
de igienă și sănătate publică emise anul trecut, măturatul
mochetelor și covoarelor este interzis, pentru a nu disemina praful și bacteriile, singura posibilitate de curățare
generală rămânând aspirarea uscată sau umedă – un lucru
bun și pentru mochete.
Chiar dacă sunt considerate superioare calitativ, acoperirile textile din fibre naturale (ne referim la lână în special)
nu mai sunt o opțiune des întâlnită pentru hotelieri. Nu
ne referim doar la preț, ci mai ales la întreținerea dificilă, retenția de microbi și uzura mai rapidă. O pardoseală
26
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textilă montată după standardele moderne va ține cont
de curățarea/aspirarea umedă și, în consecință, va avea un
substrat rezistent la umiditate, respectiv o hidroizolație
care să nu permită infiltrațiile apei în stratul suport. Mai
mult, sunt preferate mochetele cu grosime redusă (firul
de maximum 5 mm), din motive lesne de înțeles: întreținere
simplă, siguranța traficului și, nu în ultimul rând, faptul că
nu îngreunează mersul scaunelor cu rotile, gheridoanelor
sau altor echipamente asemănătoare.
Nu este de neglijat de asemenea zgomotul produs
de pași, care pe suprafețe mari, cu pereți ce provoacă
reverberații, acumulează o poluare fonică deosebit de dezagreabilă; este și unul dintre motivele pentru care pardoselile textile sunt preferate de hotelieri pentru cât mai multe
spații, în afara celor umede. Sunetul trebuie absorbit așadar
la nivelul pardoselii, cu atât mai mult în camere, unde sunetul
de pași nu trebuie să îi deranjeze pe oaspeții de dedesubt.

Noile pardoseli textile
Pardoselile textile au evoluat pe măsura inovațiilor
științifice și tehnologice, în producerea lor fiind încorporate rezultate ale cercetărilor nu doar din chimie sau fizică, ci
și din nanotehnologie. Ținând cont de exigențele moderne, unele amintite mai sus, mocheta trebuie să reziste nu
doar la solicitări fizice, dar trebuie să facă față și întreținerii
frecvente, cu apă, ceea ce a dus la folosirea unor materi-

ale care nu stochează apa, pentru că apa nu se ”lipește”
de ele – este ultimul trend în materie. De aceea, poate
fi folosită fără probleme inclusiv în proximitatea spațiilor
umede, precum un centru Wellness sau Spa, ceea ce reprezintă un plus din perspectiva confortului, cu acea trecere de la pardoselile reci la o pardoseală caldă.
Mocheta de azi (puteți vedea în aceste pagini câteva modele de Flotex – brand creat de Forbo Flooring
Systems) tinde să își păstreze textura și căldura unei
suprafețe textile, rezistând în același timp la solicitări ca o
pardoseală solidă; prin urmare, devine cumva impropriu
să mai fie numită mochetă, lucru pe care îl evidențiază și
producătorii care vin pe piață cu așa ceva. Stratul suport,
întărit cu fibră de sticlă, este acoperit cu un strat textil de
spa
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uzură foarte dens (un metru pătrat de material are până
la 80 de milioane de fibre de nailon, injectate într-un adeziv care asigură aderența sistemului). În plus, fibrele care
constituie stratul de uzură sunt realizate din nylon 6.6,
material cu o rezistență deosebită, care are proprietatea
de a-și menține forma, chiar dacă este supus unor presiuni
importante – ceea ce are drept consecință aspectul textil,
confortabil al acoperirii.
De asemenea, produsul se
poate mula pe spaţii curbate
sau în rampă, dar poate acoperi
și eventualele neuniformități ale
șapei, aplicarea lui nepresupunând operațiuni speciale de
montaj. Aplicarea de plinte,
praguri de trecere și accesorii este facilă și contribuie la
îmbunătățirea imaginii de ansamblu, ca și la rezistența acoperirii. Aceste proprietăți sunt completate de o stabilitate
dimensională superioară, ceea ce înseamnă menținerea
aderenței pardoselii la stratul suport (șapă). Caracterul antiderapant este firesc, iar procesul de curățare este mult
simplificat, materialul recăpătându-și aspectul inițial după
fiecare aspirare sau spălare.
În general, pardoselile textile moderne beneficiază și
de tratamentele antibacteriene, antialergice, aspect cu
o consecință importantă: nu acumulează mirosuri ne28
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plăcute, de „vechi“, așa cum se întâmpla cu mochetele
de demult. Structura internă a noilor textile permite ca
praful și alergenii să rămână în interior până la curățare,
nepermițând împrăștierea la prima atingere.
Folosind tehnici de imprimare de înaltă definiție, mochetele și pardoselile textile moderne sunt comercializate de marii producători în game care conțin sute de
modele din perspectiva designului, cu spectre de culori
impresionante, care permit personalizarea unui spațiu
conform conceptului general. Se pot crea imagini de o
excepțională fidelitate care sugerează materiale naturale
precum iarba, nisipul sau apa, se pot obține inovații cromatice cu totul speciale și efecte 3D sau „trompe l’oeil“
(tehnică de obținere a unor efecte/iluzii tridimensionale)
care fac deliciul oaspeților unui hotel. Durata de viață a
acestor pardoseli textile depășește de multe ori cifra de
20 de ani, în condiții de exploatare corectă – ceea ce, în
cazul unui hotel care se respectă, înseamnă că pot fi păstrate și după reamenajarea periodică (necesară la 8-10
ani) sau chiar după o rebranduire.

Concepte

4 decenii de excelență în SPA:

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

proiectează și realizează produse și
servicii Spa la cheie, într-un flux de
lucru specific, configurat după cum
urmează:
Wellness Laghetto proiectează și
realizează: saune, bio-saune, cabine de aburi, hammam-uri, cabine de sare, dușuri emoționale,
trasee wellness, cabine thunder,
cabine de gheață, băi romane,
caldarium, frigidarium, thalasso,
kneipp, grote de piatră, cameră
de relaxare, piscine rezidențiale,
whirlpools, piscine de relaxare,
piscine de înot, inclusiv piscine
olimpice pentru concursuri sportive, piscine terapeutice pentru
reabilitare, piscine de cristal și
șezlonguri de relaxare.

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

Wellness Laghetto
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

spa

Magazin

29

Lucrarea ediției

Wellness

provensal

de cinci stele

În 2015, grupul Laghetto și-a îmbogățit portofoliul
cu un proiect internațional de excepție:
La Coquillade. Acesta se află în zona Luberon
din regiunea Provence a Franței. Aflat pe un deal
cu vedere la o splendidă podgorie, Domaine
de La Coquillade oferă priveliști spectaculoase
asupra Mont Ventoux. Îmbinând autenticitatea
cu ecologia și condițiile de top, complexul este
format dintr-un hotel de cinci stele, restaurant și
bar, podgorie, săli de conferințe și de evenimente,
respectiv zone special amenajate pentru bicicliștii
și sportivii care doresc să descopere pitoreasca
zonă rurală a Franței.
30
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De partea de spa – activă din luna aprilie a anului 2015 –
s-a ocupat integral Wellness Laghetto, compania care a
transformat cei 1.500 de metri pătrați disponibili într-o
oază de liniște și relaxare totale. Spațiul a fost gândit în
așa fel încât să fie stimulate în egală măsură atât corpul,
cât și mintea oaspetelui. În inima Parcului Național Luberon s-a născut, așadar, un centru wellness care are ca
elemente centrale sănătatea și natura, dar și tratamentele
tradiționale de înfrumusețare.
Laghetto a asigurat proiectarea, designul și construcția
propriu-zisă a piscinei interioare de 6 x 15 metri și s-a ocupat integral de zona wellness care cuprinde următoarele
componente: saună, hamam, jacuzzi, două mese de masaj,

grădină privată, cinci cabine pentru tratamente faciale și
masaje, două cabine duble pentru tratamente faciale și
masaje, un bar de exfoliere, o încăpere pentru hidroterapie, un coafor spa, un spa lounge și un spațiu pentru
pedichiură spa.
Complexul inaugurează și o idee inovatoare de „spa în
spa”, adică o zonă privată de relaxare cu două mese de masaj, jacuzzi, saună, hamam și o grădină intimă în care clienții
se pot destinde între terapii.

Un concept inovator de cazare: suita spa
La Coquillade include și conceptul inedit de „suite spa”
dotate cu tehnologie de ultimă oră și facilități de relaxare

care satisfac până și cele mai pretențioase gusturi. Șapte la
număr, suitele dispun toate de terase sau grădini private
și – în funcție de tipul lor – veți regăsi diverse elemente în interior: saune, jaccuzi, piscine whirlpool sau hamam
pentru două persoane. Decorul suitelor se bazează pe o
paletă de culori pale, scoase în evidență prin accente moderne și minimaliste. Există patru suite „top”, cuprinzând
câte 60 de metri pătrați fiecare, o terasă privată și o piscină whirlpool „Blue Moon”. În cele două suite deluxe veți
fi răsfățați cu jacuzzi exterior, hamam pentru două persoane, grădină și terasă private, dar și o piscină whirlpool
„Sundeck”, în timp ce suita deluxe vă oferă privilegiul de a
avea o piscină doar pentru dumneavoastră.
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Importanța
RESURSELOR UMANE

în lumea Spa-ului
Larisa Marinică,
Spa & Wellness
Consultant:
«Departamentul de resurse umane este important pentru orice companie (iar Spa-ul nu face
excepție), având un rol
decisiv în multe arii ale
business-ului, începând
de la crearea strategiilor
de marketing și până la
construirea și menținerea
imaginii acestuia. În câteva cuvinte, departamentul de resurse umane este cel
care menține ordinea și bunul mers al lucrurilor, care
„unge“ acel sistem să nu „scârțâie“ și să ofere randamentul scontat, el fiind de fapt „rotița“ principală și
indispensabilă..»
32

spa

Magazin

Calificare, educare, formare
În cea mai mare parte, serviciile Spa sunt fundamental
legate de interacționarea umană, de emoții, de comunicarea, empatia și pregătirea profesională a angajaților. De
aceea, resursele umane în acest domeniu, destul de volatil
în România, sunt absolut esențiale pentru calitatea și cantitatea business-ului, dar în același tip constituie una dintre
cele mai mari provocări logistice, tactice și financiare. În
ziua de astăzi, în ospitalitate, nu mai este nici un secret că
la nivel global clienții au devenit din ce în ce mai sofisticați,
cu exigențe reale, bine cuantificate și mai ales extrem de
diversificate - de aceea și cei care deservesc acestor funcții
de customer trebuie să fie calificați, educați și formați.
În ultimii 10 ani ne confruntăm la nivelul industriei globale cu diverse dificultăți, începând de la a suplini cererea
din ce în ce mai mare de experți, de profesioniști și mai
ales de școli și instituții specializate, până la lipsa totală a
training-ului și a educației în acest domeniu, sau la atragerea personalului cu o oarecare experiență către Spa.

Sistemul de recrutare
trebuie să fie:
• Eficient – prin diverse metode şi surse eficiente;
• efectiv – să aducă suficienți candidați (fără exces) şi
să asigure identificarea celor mai buni candidați pentru
acel loc de muncă în Spa (pachetul de cerințe trebuie
să fie diferit, în funcție de rolul pe care îl are angajatul,
începând de la terapeut, antrenor de sport și fitness,
recepționer etc.);
• corect – procesul de selecție și decizie asupra candidatului potrivit este just și se bazează pe merite și
abilități, nu pe „pile“ și nepotisme.

Aceste provocări sunt simțite la nivel general, dar ele ating
toate subdepartamentele unui Spa (recepție, terapii, fitness etc.); totuși, consider că lacuna cea mai mare în România rezidă în lipsa unui sistem de instrucție și specializare
a managerilor de Spa, atenuată de faptul că, din fericire,
încă mai avem terapeuți pricepuți.
Industria Spa-ului și a Wellness-ului a admis oficial că
forța de muncă la acest nivel este cel mai important factor de captare a succesului într-o piață care devine din
punct de vedere economic foarte competitivă; s-a admis
de asemenea că oamenii instruiți și talentați sunt din ce în
ce mai greu de găsit, angajat și reținut. De aceea, în vremuri de schimbare a pieței de muncă, Spa-urile și centrele
Wellness au nevoie de o adaptare fină și precoce a politicilor de recrutare şi de retenţie a angajaților. Această
acțiune le va permite să concureze mai eficient și mai durabil pentru recrutarea personalului – în special pentru
cei cu aptitudini, atitudini și talente optime; dar, în egală
măsură, să nu uităm că în zadar avem un sistem bun de

recrutare, dacă nu există și un sistem bine pus la punct de
reținere a angajaților. Într-o ecuație simplistă, angajarea
adecvată a personalului + reținerea prin motivarea potrivită = stabilitatea afacerii.
Angajarea de oameni complet nepotriviți sau chiar și
parțial nepotriviți poate duce la numeroase efecte negative pentru businessul dumneavoastră: scăderea cifrei
de afaceri, conflicte interne care se soldează cu scăderea
eficienței celorlalți angajați, creşterea costurilor de organizare, de recrutare şi scăderea moralului în forţa de muncă
deja existentă
În această perioadă când incertitudinea crește de la o zi
la alta, tot mai mulţi manageri/ proprietari ar trebui să devină conştienţi de nevoia de a căuta noi răspunsuri și soluții
la ideea de productivitate şi calitate. Învăţarea, formarea
candidaților și modificarea viziunii de angajare s-au schimbat; s-a trecut de la tradiționalul „job pe viaţă“ (părinții
noștri își începeau și încheiau deseori cariera cu același
spa
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job), bazat pe o cultură paternalistă, la o relație angajatorangajat mai flexibilă, bazată pe o cultură de performanţă
și motivare. Datorită acestei modificări, candidații ar trebui să se preocupe și ei mai mult de propriile lor nevoi de
studiu și formare profesională, așa încât să își consolideze
o combinaţie diferită și mai amplă de abilităţi (soft și hard
skills) pentru a accede la un job mai bun.
Din păcate, în România încă suntem în urmă cu
programele de retenție, motivare și educare a angajaților,
ceea ce în mod implicit are o serie de efecte negative,
formând un cerc vicios. Lipsa de stimulare financiară (dar
și non-financiară) duce la o demotivare fie parțială, fie
totală; demotivarea la rândul ei conduce la un dezinteres
față de dorința de perfecționare și de a munci cu drag
și spor, afectând operațiunile de standardizare și calitate
într-un Spa.

Ce ar trebui să căutam de
fapt atunci când angajăm
personalul în Spa:
• Este nevoie de o atitudine profesională impecabilă (la modul general); mai mult, un terapeut trebuie să
fie un profesionist permanent desăvârşit, cu aspect
ireproșabil; sunt necesare servicii excelente aduse
clienților, zâmbet și amabilitate.
• Spa-ul, în ciuda faptului că este un refugiu relaxant
pentru clienți, o oază de liniște unde se pot destinde
într-un mediu frumos și calm, în realitate este precum o
uzină cu sisteme și motoare, iar dacă unul dintre acestea este suprasolicitat, poate ceda nervos și produce
daune majore. Este deci esențial ca angajații să fie
puternici și să acționeze bine sub presiune, ei fiind
cheița pentru a face trecerea spre această ambianţă
de „stress free“ şi pentru a menţine seninătatea locului
printr-o comunicare adecvată, prin păstrarea calmului,
lăsând acasă problemele personale, dând dovadă de
răbdare și toleranță.
• Trebuie căutată dorinţa de a
servi ideii de Spa, concentrarea pe serviciul de calitate
(și nu doar pe cantitate), spiritul
de echipă; să posede abilități
foarte bune de comunicare și
vânzare, o atitudine bazată pe
etică și transparență, creativitate, sensibilitate cul
turală și,
nu în ultimul rand, o abordare
antreprenorială a business-ului.
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În consecință, trebuie căutat acel „X factor“ care face
un angajat de Spa excelent; după părearea mea, acest „X
factor“ constă în mai multe abilități:
- concentrarea pe serviciul clientului dincolo de serviciile prestate ca terapie (de masaj, facial etc.);
- spiritul de echipă, nu doar activitatea ca terapeut solo;
- abilitatea de a putea vinde, sporind profiturile, dincolo de ceea ce poate fi generat prin servicii; din păcate,
mulți terapeuți se limitează doar la un tratament bun,
dar fără a face vreo recomandare în plus a vreunui produs, sau o terapie care ar face bine clientului (motivând
că nu este treaba lui, ceea ce este complet greșit);
- o atitudine profesională bine „lustruită“ – inclusiv uniforma, comportamentul şi îngrijirea personală;
- abilitatea de a urma standadele şi eticheta spa-ului;
întotdeauna trebuie să ne amintim că atunci când angajăm o persoană în Spa, acea persoană este oglindirea
imaginii noastre, este capacitatea ei de a ne diferenția
business-ul de unul mediocru sau de proastă calitate.
Atitudinea și abilitățile angajaților –
fundamentale pentru succesul unui Spa
Atât proprietarii, cât și angajații unei companii ar
trebui să aibă un interes comun, acela de a crește nivelul
de formare și calificare la locul de muncă, de a rafina
abilitățile angajaților, spre avantajul tuturor care calcă
pragul acelei locații. Această investiție ajută business-ul
prin creşterea performanţei și profitabilitatea pe care
o aduce, iar pentru angajați reprezintă diversificarea
competenţelor profesionale și, implicit, creșterea câștigului
financiar în viitor. Educaţia formală continuă, dezvoltarea
personală și profesională sunt importante, astfel încât o
persoană dobândește cunoştinţele şi abilităţile necesare
pentru a satisface nevoile afacerii.
Dar să nu uităm, mai presus de toate, atitudinea
pozitivă, amabilitatea, calmul, respectul, manierele
corecte și bunul simț care fac diferența într-un loc de
muncă. Varietatea și complexitatea firii umane necesită o
abordare și o studiere atentă, din partea unui personal
calificat: nu fiecare persoană poate fi motivată la fel
și, de aceea, departamentul de HR este cel responsabil
de crearea unei atmosfere plăcute în mediul de lucru,
astfel încât fiecare angajat să contribuie la bunăstarea
companiei unde lucrează printr-un maximum de potențial
pe care îl poate dedica sarcinilor. Un angajat fericit
înseamnă un manager fericit, iar starea de bine a primului

O importanță deosebită trebuie acordată relației vânzare
– angajați – serviciu (maniera de servire) – servicii oferite,
în sistem managerial însemnând a tinde spre excelență
printr-o dezvoltare continuă. Mergând pe această linie
de customer service (care, la urma urmei, este pilonul de
susținere al oricărui Spa), oare cum ne putem aștepta noi ca
tinerii aceștia, tocmai iesiți din școli, colegii sau universități,
să aibă priceperea de a interrelaționa cu clienții și a satisface
cele mai pretențioase așteptări, dacă nu se investește în
potențialul lor, dacă nu sunt ghidați, sfătuiți și orientati prin
sisteme precise și performante, prin manageri sau patroni
cu abilități de leaderi, dar mai ales cu multă dăruire și
pasiune? Sunt perfect de acord cu sistemul de învățământ
și formare din străinătate aplicat în ospitalitate și turism
(apprenticeship) axat pe a încuraja tinerii să își urmeze
vocația de la o vârstă fragedă (14, 15 ani), așa încât aceștia
se formează corect și la un înalt nivel de profesionalism.
poate fi construită doar cu ajutorul profesional al unui
departament de resurse umane.

Elemente care stau la baza
unor servicii de bună calitate:

Merită reamintit aici faptul că departamentul HR,
împreună cu echipa de management, au datoria să
organizeze un cadru de derulare pentru programe de
dezvoltare, fie că este vorba de terapeuți, recepționeri,
fitness traineri etc. În acest sens, există cel puțin două
tipuri de pregătire:

• Identificarea corectă a nevoilor clienților;
• Înțelegerea clienților: folosirea întrebărilor potrivite în
abordarea diferitelor tipologii de client, dar și pentru a
înțelege nevoile acestora;
• Atitudine generală, atitudine corporală;
• Cunoașterea în detaliu a produselor și serviciilor oferite;
• Prevenirea și combaterea obiecțiilor.

1. On the job training
Aceste metode de pregătire fac parte din acțiunile
cele mai simple, la îndemâna oricărui angajator, nu sunt
costisitoare și ar trebui oferite anagajaților în fiecare
zi. Practic, ele vizează diverse scenarii care țin de com
portament sau jucarea de diverse roluri similare unor
situații din realitate. În aceste cazuri, directorul, managerul
sau oricare alt angajat cu titlu de formator cu experiență
poate să împărtășească din tehnicile personale colegilor
juniori. De asemenea, cu un rezultat deosebit se remarcă
rotirea în cadrul aceluiași job – de exemplu un terapeut să
fie și recepționer pentru o perioadă, sau fitness trainer etc.

În concluzie, în Spa & Wellness, ca în oricare altă
afacere, este nevoie de un efort suplimentar, pasiune
și corectitudine pentru a dezvolta un sistem de
management eficient prin consolidarea unor standarde
de excelență susținute de procesele pentru îmbunătățirea
experiențelor clienților, procesele de operațiuni interioare
(de suport), managementul în sine, precum și procesele
dinamice de îmbunătățire ale afacerii respective.

2. Off the job training
Aceste metode de pregătire și formare (care pot consta
în workshops, seminarii, conferințe etc.) nu se derulează
în incinta locului de muncă și în general sunt aplicabile
pentru noii angajați.

Pentru informații suplimentare:
Larisa Marinică
Spa & Wellness Consultant
International Spa Judge & Speaker
Ambassador of Global Wellness Day – România
Tel.: 004.0727.640.781
Web: www.best5starspa.ro
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Interviu

Cocor Spa Hotel

Turismul balneo-SPA în România,
din perspectiva unui tour operator

Interviu cu domnul
Dragoș Anastasiu
(TUI TravelCenter)

Cunoscut ca fondator al unei companii de succes din
domeniul transportului internațional de persoane și
deținător al rețelelor de distribuție de produse turistice Eurolines și TUI TravelCenter, domnul Dragoș
Anastasiu și-a îndreptat în timp atenția și către hotelărie, achiziționând în 2015 resortul Green Village
din Sf. Gheorge, Delta Dunării. Am considerat că un
interviu cu dumnealui referitor la turismul balnear /
Spa ne-ar aduce în față o perspectivă interesantă și
utilă, mai ales că, lucru mai puțin cunoscut, domnul
Anastasiu a fost medic în Germania, înainte de a intra în afaceri.
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Ca medic de formație, cum apreciați importanța centrelor Spa și balneare, raportată la sănătatea publică, dar și
la industria turismului?
Este cert că, fără sănătate, un om sau o societate nu pot avea
o viață și o dezvoltare normală. Dintodeauna, turismul de sănătate a ocupat un rol semnificativ în industria turismului.
Există în România actuală o piață reală și o cerere pentru acest tip de servicii – eventual prin comparație cu
țările dezvoltate?
Evident că există o piață și o cerere, atât din partea
conaționalilor noștri, cât și din partea străinilor. Din nefericire, prin comparație cu alte țări (mai mult sau mai puțin
dezvoltate, putem lua chiar Ungaria ca exemplu), noi am
rămas mult în urmă, în pofida avantajelor naturale pe care
le avem – lucru similar de fapt cu întreaga industrie turistică. Este adevărat că ultima perioadă a arătat o accelerare a
dezvoltării acestui segment și în România, dar avem foarte
mult de recuperat.
Sunt destinații Spa/balneare pe care le-ați recomanda
în străinătate? Sau în România?

Stejarii Country Club

Lotus Therm – Băile Felix

Asta depinde foarte mult de necesitățile și gusturile fiecăruia... și lucrurile stau foarte diferit dacă vorbim despre
Spa, medical Spa sau balneo. Una este să ai o problemă
medicală, alta este prevenția și cu totul altceva simpla plăcere. Dar există nenumarate destinații pentru toate categoriile, atât în România, cât și în alte părți, care merită o
recomandare.

bani într-un asemenea proiect, trebuie să existe premisele
necesare implementate: încredere, imagine bună a zonei,
a României în general, investiții în marketing făcute de statul român sau de către entități public-private, aspecte de
fiscalitate, facilități, fonduri europene, acces la finanțări,
consultanță de specialitate și așa mai departe. Or în România ultimilor 25 de ani nu au existat premise favorabile unor investiții de acest gen. Nu în ultimul rând, cheia
succesului stă în profesionalismul personalului implicat și
calitatea serviciilor oferite. La acest capitol, cultura noastră
nu a fost în măsură să atragă și, mai ales, să păsteze turiștii.

Ați vizitat cu siguranță stațiuni baneare și centre Spa din
țara noastră. Ca operator în turism, dar și ca turist, ați
face totuși recomandări (din perspectiva proprietăților,
a serviciilor, a infrastructurii etc.)?
Există centre SPA moderne în mai toate colțurile României, începând cu București (ultimul exemplu putând fi cel de
la Stejarii Country Club), trecând prin Litoral (de exemplu
la Hotel Europa din Eforie Nord sau Cocor din Neptun/
Olimp) și până la cel mai recent inaugurat centru de la Băile Felix. În ceea ce privește stațiunile balneare, aici depinde foarte mult de indicația medicală. Cea mai dezvoltată
stațiune a momentului pare să fie Băile Felix, unde s-au făcut investiții semnificative, și aș mai menționa Sovata.
Care credeți că este cheia succesului în acest domeniu
și din ce cauză gradul de ocupare al unor stațiunilor
românești rămâne încă sub potențial?
Din perspectiva succesului, contează „gena naturală“:
ape termale, aer sau orice contribuie la un tratament natural pentru diferite afecțiuni sau pentru prevenție. Aici
stăm foarte bine într-o comparație internațională. Apoi
intervin investițiile, iar aici lucrurile devin serioase, în sensul în care domeniul necesită sume semnificative pentru a
avea o infrastructură, atât la nivel de unitate hotelieră, cât
și la nivel de localitate (ce face turistul/ pacientul în afara locației). Pentru ca un investitor să fie încurajat să bage

Mulți specialiști în turism privesc cu optimism dezvoltarea domeniului balnear/Spa în România. Care este
punctul dumneavoastră de vedere?
Eu nu sunt așa de optimist pentru perioada imediat
următoare. Se fac progrese în privința premiselor despre
care am vorbit mai sus, dar acestea sunt încă timide. Handicapul față de alte națiuni concurente este în continuare
extrem de mare; eforturile trebuie să fie concentrate și
semnificative, iar statul trebuie să aibă forța să schimbe
imaginea României în general și ca destinație turistică în
special. Lucrurile încă nu sunt așezate pentru un domeniu atât de vast și în același timp greu pentru turism. Prin
comparație, cred că alte variante turistice din România
sunt mult mai aproape de „linia de sosire“, necesitând mult
mai puțin efort pentru a avea succes, inclusiv internațional.
Ma refer la turismul gen „city break“ în București, Transilvania ca destinație ce include ideea de Dracula, sau tot ce
înseamnă sejur în Delta Dunării. Ceea ce nu înseamnă însă
că nu avem potențial pe zona de balneo / Spa, dar pentru
aceasta ar trebui să avem un master-plan (cu implementare cu tot!) atât la nivel regional, cât și național.
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Textilele
pentru Spa:

În domeniul textilelor, sunt multe
aspecte, detalii de calitate pe care
operatorul (de hotel, centru Spa,
piscină etc.) nu le cunoaște – și
nici nu este obligatoriu, nefiind
specialist. Vom încerca să dăm
în continuare câteva direcții interesului nostru comun pentru
aceste produse, având ca scop
identificarea metodelor de a fi mai
eficienți și, în același timp, de a
oferi clientului final confortul dorit.
În ultimul timp, se dă o importanță
deosebită designului interior, ceea
ce este lăudabil în fond, dar acest
fapt nu trebuie să vină în detrimentul dotării cu prosoape, halate de
baie, textile pentru zona de relaxare sau tratament, care reflectă cu
adevărat acel confort.

calitate, design, eficiență

Attila Bodiș, Consultant Textile
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Într-un Spa cu o dotare standard se utilizează o multitudine de textile pentru saloanele de tratamente, saună, zona de relaxare și piscină: protecțiile pentru mesele de masaj (care au pe o parte poliuretan și pe cealaltă
frotir), cearceafuri de bumbac (refolosibile sau de unică
folosință), diversele produse textile pentru zonele de
relaxare (vorbim de huse cu burete pentru șezlonguri),
halate de baie, papuci de unică folosință și, desigur, prosoape de mai multe dimensiuni. Aici mai pot fi menționate
și prosoapele de saună, destinate bărbaților sau femeilor,
„scoțiene“ le spunem noi celor bărbătești, care se înfășoară
în jurul corpului; ele pot fi concepute special în acest scop,
cu un sistem de prindere pe bază de arici. În saloanele de
tratamente, textilele nu se opresc la lista de mai sus, având
în vedere că, în funcție și de construcție, sunt necesare sisteme de obturare a luminii (storuri, rulouri romane etc.),
din motive de intimitate sau chiar în cadrul tratamentelor
cu o atmosferă controlată – sunt Spa-uri unde se face terapie de lumină, de muzică etc.

Prosoapele – cele mai solicitate
Cele mai utilizate textile pentru zona de Wellness-Spa,
cu cea mai rapidă rată de uzură, sunt desigur prosoapele,
acestea schimbându-se practic după fiecare utilizare (iar
la un tratament se folosesc deseori mai multe prosoape,
în funcție de proceduri), spre deosebire de prosoapele
pentru camera de hotel, de exemplu, care pot fi spălate
și după câteva zile de folosire. Recomandăm în acest sens
prosoape de calitate cât mai bună, capabile să absoarbă
multă umiditate, dar nu foarte groase; este în avantajul
operatorului să aibă un prosop rezistent în timp, care să
nu ocupe foarte mult spațiu în mașina de spălat și care să
se usuce foarte repede, pentru următorul client.
Pentru saună și masaj considerăm potrivite prosoape
ceva mai groase, de 450 g/mp, eventual cu un model
interesant, care să dea utilizatorului senzația de noutate.
În același timp trebuie spus că textura contează mai mult
decât densitatea; nu e bine să aibă acele bucle netăiate,
iar buclele să nu fie mari, deoarece se agață la spălat, iar

durata de viață scade exponențial. În același sens, se recomandă ca prosopul să aibă tiv dublu pe toate laturile
(lucru valabil și la halatele de baie). Acea zonă de trecere
de la frotir la țesătura plană este partea cea mai sensibilă,
fiind afectată mai ales la spălare – se rupe, se destramă,
chiar dacă vorbim de un material de cea mai bună calitate.
Dacă are tiv dublu, durata de viață este mult mai mare,
practic nu are de unde să înceapă destrămarea.
În privința culorii, se pot aborda teoretic orice nuanțe,
deoarece la Spa nu există restricții precum la hoteluri, unde
prin normativele românești este impus albul (spre deosebire de alte țări europene, care nu au această restricție). Se
pot folosi deci prosoape și halate de baie albe sau colorate, în funcție de conceptul de design, de publicul căruia se
adresează și de dorința proprietarului. Mulți preferă albul,
considerându-l mai elegant și mai potrivit unor exigențe
sporite ale clienților, chiar dacă sunt conștienți că se pătează cu diferite creme sau substanțe – este și motivul pentru
care nu a fost impus în Spa-uri. În egală măsură, sunt Spaspa
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uri care au prin concept o anumită cromatică dominantă, la
care culoarea textilelor este adaptată.
Între halatele de baie și cele pentru Spa nu sunt diferențe
notabile ca material, dar cele din urmă ar fi bine să aibă
croieli deosebite, care să personalizeze acea locație. Important este ca operatorul să ofere clientului acel prosop
pentru saună sau piscină, care dă o minimă decență. Halatele de unică folosință nu au fost primite cu entuziasm
de piață, dând o notă de „ieftin“, de lipsă de consistență.
Personalizarea textilelor (cu logo, denumire etc.) nu mai
este considerată un trend sau o necesitate; marile lanțuri
de hoteluri renunță treptat la acest serviciu, deoarece se
pare că există un segment de turiști „colecționari“ de prosoape, care țin să își lărgească „portofoliul“ cu fiecare vizită
la un hotel renumit, iar inventarul devine astfel deficitar.
Personalizarea nu reprezintă un cost suplimentar important, date fiind cantitățile mari comandate, dar prosoapele
devin o tentație pentru colecționarii respectivi.
Substanțele din piscină sau cele incluse în cadrul diverselor procedee Wellness afectează textilele, desigur.
Foarte puternice sunt substanțele pe bază de clor, iar aici
se pot face ajustări privind tehnologia de dezinfectare a
piscinei. Niște substanțe moderne de sterilizare a apei, altele decât clorul, ori noile sisteme pe bază de sare, prelungesc durata de viață a textilelor, dar bineînțeles cu o schimbare de proceduri. Uleiurile, cremele și celelalte produse
pentru tratamente afectează și ele, un prosop de saună
având durată de viață mult mai mică decât unul de cameră.
Avantajele materialelor moderne
Husele din poliuretan pentru mesele de masaj, care le
protejează de creme și diverse produse incluse în terapii,
trebuie să se poată spăla și dezinfecta cu apă la temperaturi ridicate (de până la 90°C). Pentru șezlonguri, se pot
întâlni materiale textile specifice care beneficiază de regulă
de tratamente antimurdărire, astfel încât se pot curăța cu o
simplă cârpă umedă, dar să reziste și la temperaturi ridicate ale apei, pentru dezinfectarea periodică. La interior,
acestea sunt realizate din burete ignifugat, hidrofobizat și
tratat împotriva acarienilor. Aici trebuie spus că acarienii
au capacitatea de a pătrunde adânc în textura unui produs textil, de aceea recomandăm saltelele din burete sau
poliuretan, care au porii închiși. Se evită saltelele cu arcuri,
pentru că acestea permit acumularea în interior a prafului, bacteriilor și acarienilor, iar igienizarea lor este dificilă,
aproape imposibilă. S-a constatat că o saltea, în 5 ani de
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utilizare, se încarcă cu 3 până la 5 kg de murdărie, praf,
microbi etc. Sunt beneficiari care au înțeles acest lucru și
aleg saltelele în consecință, dar mai trebuie spus că există
unele lanțuri hoteliere care au norme interne de francizare
învechite, care nu se adaptează noutăților apărute în piață.
Textilele pentru tapițeriile din lobby și recepție au nevoie de asemenea de tratamente antimurdărire sau hidrofobizante, pentru că se poate întâmpla ca cineva să
vină cu slipul ud de la piscină. Ca paranteză, aș vrea să
menționez că materialele în acest domeniu evoluează rapid, în fiecare an apar cel puțin 2-3 tipuri noi de produse,
care vin cu facilități pentru cei care le utilizează și trebuie
să le întrețină. De exemplu, pentru husele de scaun au
apărut și se folosesc tot mai des materialele din lycra, care
necesită un spațiu extrem de redus de depozitare, costuri reduse de întreținere (pentru că se spală, se usucă
foarte ușor și nu se calcă) și se adaptează la mai multe

tipuri de scaune. Fenomene similare se petrec în orice
domeniu unde sunt folosite textilele, iar dacă reușești să
ții pasul, îți atragi clienți noi în fiecare an.
Textilele și designul general
Textilele și conceptul sunt complementare. Dacă înainte
se lucra cam „după ureche“, mă bucură faptul că acum cooperarea dintre designer și furnizorul de textile este mai
strânsă. De asemenea, există tot mai mulți investitori suficient de educați încât să își aleagă textilele încă din faza de
proiect, stabilind de la început o serie de detalii împreună
cu designerul și furnizorul de textile. Ei înțeleg faptul că
degeaba dorești o amenajare sofisticată, dacă nu o poți
pune în practică, dacă nu stabilești ce și în ce măsură este
posibil un anumit detaliu. Dacă la o draperie nu stabilești
împreună cu designerul și detaliile sistemului de prindere, ești nevoit să încropești, să spargi, să schimbi... lucrarea
începe să nu mai semene cu proiectul. Desigur, ne referim la proiectele de anvergură, pentru care trebuie să ai
eficiență, nu la amenajările artizanale. Dacă investitorul
înțelege și aduce la aceeași masă toate persoanele care
vor contribui la acel proiect, și în cerințele de lucru se stabilesc cât mai multe detalii, șansele ca totul să iasă perfect
sunt mult mai mari, se evită „cârpelile“ și întârzierile inutile.
Colaborarea este importantă și în privința cromaticii, de
aceea este bine să participe la aceste întâlniri prealabile și
cei care realizează tapetul, pardoselile, finisajele pereților
etc., pentru a se asigura că rezultatele vor fi întocmai ca
în proiect. Este momentul în care se mai pot remedia în
mod decent discrepanțele, se poate planifica derularea
șantierului. Este adevărat, la noi unii încearcă să facă de

toate – lucru valabil și în cazul designerilor și arhitecților,
care unori nu au experiență în proiectarea de hoteluri, restaurante sau Spa-uri.
Susțin că fiecare specialist trebuie ales și lăsat să își facă
meseria, în domeniul pe care îl stăpânește: electricianul
să monteze prize și cabluri, instalatorul chiuvete și așa
mai departe. Din fericire, așa cum am mai spus, oamenii
au început să înțeleagă toate aceste lucruri – poate este
unul dintre avantajele crizei, care ne-a învățat să fim mai
eficienți, să nu ne permitem riscuri inutile. Ne gândim mai
mult când luăm o decizie, pe ce și cui dăm banii; cumpărăm mai puțin, dar de calitate. Desigur, mai sunt și investitori care își dotează locația cu ce cos pe balcon sau în
garaj, dar ochiul tot mai avizat al clientului final observă
toate aceste aspecte și, mai devreme sau mai târziu, îl vor
taxa pe cel care nu le acordă respectul cuvenit.
În consecință, clientul final are nevoie de dotări eficiente, funcționale, ergonomice și, foarte important, de textile superioare calitativ, care să îl relaxeze – este un aspect
care decide nivelul serviciilor din acea locație. Orice scăpare sau compromis pot fi interpretate ca lipsă de preocupare. Și, precum se știe, în acest domeniu antireclama
este virală, nu este suficient să se vorbească despre tine,
trebuie neapărat să se vorbească de bine.

Pentru informații suplimentare:
Attila Bodiș
Consultant textile Hotel, Restaurant & Spa
Tel.: 0723.973.010
Web: attila@delite-textile.ro
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Întâlnirea principalilor actori din turismul balnear, manifestare ajunsă la cea de a Xl-a ediție,
a fost și de data aceasta o reușită. An de an,
agenții de turism, specialiști din țară și străinătate, oficiali, reprezentanți mass-media sunt
prezenți la acest eveniment itinerant, indiferent unde s-a ținut el.

Bursa și
Forumul
de Turism Balnear 2015
Ediția 2015 a Bursei și Forumului de Turism Balnear s-a
desfășurat la Sovata, în complexul hotelul Sovata-Danubius, respectiv în noul hotel Brădet, recent modernizat și reclasificat. Programul manifestării a inclus cele
două module tradiționale: Bursa, o expoziție dedicată
prezentării societăților de turism balnear, dar și altor
structuri (agenții de turism, alte asociații, hotelieri, edituri etc.) și Forumul, care supune dezbaterii teme de
interes general sau particular, cu prezentări susținute de
renumiți specialiști din țară și străinătate, oferind prilejul cunoașterii de noi tendințe și preocupări din sector.
Hotel Brădet (Sovata)
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Participare internațională
Într-un interviu acordat de preşedintele OPTBR , domnul Nicu Rădulescu, acesta declara: „Ideea noastră a fost
să facem două lucruri simultan. La Bursă se întâlnesc
tour operatorii cu reprezentanţii societăţilor de turism balnear şi discută despre contracte, preţuri,
despre cum pot să colaboreze mai bine, despre teme
comune de interes ale pieţei de turism balnear. În
ultimii ani, de când facem această Bursă, am crescut
foarte mult pe segmentul de tour operatori interni şi
internaţionali. Acum mai depindem doar în proporţie
de 30% de contractele cu Casa Naţională de Pensii”.
Manifestarea a avut susţinerea Organizaţiei Mondiale
a Turismului (OMT) şi a Asociaţiei Europene a Staţiunilor
Balneare (ESPA), care au trimis mesaje către participanți din
partea doamnei Isabel Garaña (director pentru Europa al
OMT) și a Președintelui ESPA, domnul Martin Plachý.

Grupul de specialiși din America Latină

N-au lipsit nici momentele de destindere și relaxare,
atât în baza de tratament și wellness, cât și în serile petrecute împreună. O notă aparte pentru ediția din acest
an a fost prezenta unui grup de specialiști din America
Latină (Columbia, Mexic, Puerto Rico), spiritul lor specific
impregnând atmosfera cu o bună dispoziție molipsitoare.
Din acest grup au făcut parte oficiali din ministerele de turism ale țărilor respective, patroni de centre Wellness și
Spa, doctori și profesori universitari; de semnalat că vizita
a fost organizată de însuși Președintele Asociației de Spa
din America Latină, domnul Toni Androne, un român care
a reușit să își câștige un binemeritat renume profesional
în această parte a lumii. Au fost de asemenea prezenți
specialiști din Spania și Ungaria, care au ținut prezentări
în cadrul Forumului, respectiv doi ziariști de la reviste de
specialitate din Spania, cu difuzare europeană și în zona
de limbă spaniolă, care au cules informații despre dezvoltarea domeniului în România, pentru a le include în
articolele viitoare. Este de menționat că grupul a venit în
România din Spania, unde a participat la o altă manifestare internațională similară, Termatalia. Ajunși aici, oaspeții
străini au făcut un traseu de documentare în țară care a cuprins București, Brașov, castelul Bran, Sighișoara, stațiunile
balneare Tușnad, Sovata și salina de la Turda. Opiniile
tuturor acestora au fost de apreciere asupra modului de
organizare și tematicii manifestării de la Sovata.
Temele Forumului
În cadrul Forumului, de o apreciere deosebită s-a bucurat prezentările noilor investiții realizate în țara noastră.
Domnul Janos Fulop, Directorul General al societății Balneoclimaterica Sovata, a vorbit despre istoricul și dezvoltarea stațiunii care a găzduit evenimentul, despre preocupările momentului, în urma investițiilor finalizate în cele
două hoteluri Sovata și Brădet. Programul a inclus și vizitarea facilităților celor două complexe, respectiv o prezentare a programului antistress și contra infertilității realizat

Nicu Rădulescu,
Președinte OPTBR:
„Încercăm să conştientizăm Guvernul României şi toate structurile non-guvernamentale de
valoarea potențialului natural,
de aportul investitorilor privați
care au alocat sume importante, de contribuția sectorului la
viața economică și socială a multor localități; nu uităm
de rolul personalului medical din stațiuni și trebuie să
reamintim rolul pe care îl joaca programele balneare,
de refacere, wellness și spa în menținerea gradului de
sănătate a populației, contribuind la reducerea cheltuielilor pentru asigurarile de sănătate.”

aici de dr. Suzana Pretorian, în completarea programelor
clasice de tratament.
O altă locație prezentată a fost Lotus Therm Spa & Luxury Resort din stațiunea Băile Felix, investiție privată de
circa 30 de milioane de euro al cărei rezultat este primul
hotel balnear de 5 stele din România.
O serie de prezentări tematice legate de programele
balneare, marketingul acestora și noile tendințe au creat
cadrul pentru o interesantă dezbatere din a doua zi a Forumului. S-au discutat aspectele interne, de colaborarea cu
asociațiile de turism (ANAT este un partener tradițional al
OPTBR) și aspecte specifice sectorului, cum ar fi utilizarea
voucherelor de vacanță sau introducerea unui sistem
electronic de rezervare pentru programele balneare.
Interesantă a fost de asemenea prezentarea caracteristicilor pieței austriece, prin perspectiva oportunităților și a
schimbului de experiență, prezentare susținută de domnul
Simion Giurcă, directorul biroului românesc de informații
turistice de la Viena, care a reliefat cazuri de „best practice” ce pot fi urmate de societățile balneare românești, atât
în privința programelor pe care le oferă, cât și a modului în
care se face promovare și marketing.
O concluzie a dezbaterilor purtate constă în necesitatea
sprijinului Guvernului și colaborarea coerentă a cât mai
multor ministere (de la sănătate, învățământ sau cultură și
până la mediu), dacă se dorește dezvoltarea sectorului și
dacă se ia în considerare uriaşa avere pe care o are România prin resursele balneare naturale: ape minerale și termale, nămoluri, turbe, mofete etc..
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Stațiunile balneare –
noi investiții, noi programe

În perioada 12-15 noiembrie s-a desfășurat la Romexpo – București ediția de toamnă a Târgului de Turism
al României (TTR), la care turismul balnear a fost prezent cu o suprafață de aproape 150 mp în hala C3 (în
standuri organizate de OPTBR), precum și încă 50 mp în
standuri individuale ale unor membri în hala C2.
Târgul a fost vizitat de un număr mare de persoane,
specialiști sau potențiali clienți, iar din discuțiile avute cu
mai multi expozanți, inclusiv din standurile de turism balnear, aceștia au apreciat pozitiv prezența la târg, sperând
ca efectele să se vadă în circulația turistică viitoare.
În spațiul rezervat turismului balnear și-au expus ofertele 19 societăți membre OPTBR, reflectând faptul că tot
mai mulți operatori conștientizează necesitatea promovării și a marketingului. Cei mai mulți expozanți au venit
cu programe noi, programele sociale, programe pentru
sărbătorile lunii decembrie și chiar pentru anul 2016, care
s-au bucurat de aprecierea publicului.
44
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Seminarul OPTBR

În data de 13 noiembrie, ca la fiecare ediție a TTR,
a fost organizat de către OPTBR un seminar destinat specialiștilor din domeniul balnear, cercetătorilor,
agențiilor de turism, oficialităților și reprezentanților
presei. Acesta a avut loc în Sala Brâncuși a Centrului
Expozițional Romexpo și a avut tema „Stațiunile balneare – noi investiții, noi programe”.

Seminarul OPTBR

Seminarul OPTBR
Dl. Joachim Lieber primind diploma de excelență

Seminarul FAPT
Semnarea protocolului dintre FAPT și OPTBR

Gala Aniversară ANAT
Dl. Nicu Rădulescu primind diploma de excelență

La eveniment au participat și au susținut prezentări
domnii Joachim Lieber, secretar general ESPA, Jamil
Benabdallah (de la firma de consultanță Detente Consultants, autorul unei strategii pentru turismul balnear),
Victor Cațavei (Consult Investment – expunere privind
necesitatea politicilor de marketing). Au fost de asemenea prezentate investiții recente și programe speciale de
turism balnear:
• Domnul Florian Serac, Director General la S.C. Turism
Felix: o prezentare despre Lotus Therm Spa & Luxury
Resort;
• Doamna Mariana Carp, Director General S.C. Govora:
expunere despre hotelul Belvedere, renovat recent,
și programele destinate tratării bolilor cardiace, ce se
practică în acest hotel;
• Dra Suzana Pretorian, Director Medical la S.C. Balneoclimaterica Sovata: expunere privind îmbinarea factorilor naturali de cură, a infrastructurii existente și recent renovate și a poziției geografie a stațiunii, pentru
o transforma într-o destinație de calitate.
Cu prilejul seminarului au fost înmânate plachete cu diplome de excelență unor societăți care au realizat investiții
notabile, domnului Joachim Lieber ( pentru sprijinul acor-

dat asociației și pentru promovarea turismului balnear la
nivel european), ANAT – pentru activitatea desfășurată în
cei 25 de ani de existență pentru dezvoltarea și promovarea turismului românesc.
Cu prilejul seminarului organizat de Federația Asociațiilor
de Promovare Turistică (FAPT), au fost prezentate de către asociații regionale (Gorj, Bucovina, Prahova, Sibiu etc.)
informații și imagini din zonele respective, completate de
mini-spectacole ale unor trupe folclorice; totodată a fost
semnat și protocolul de colaborare dintre FAPT și OPTBR,
pentru intensificarea colaborării și promovării turismului
balnear și a programelor pentru seniori. Protocolul a fost
semnat de domnul Nicu Rădulescu, Președintele OPTBR și
doamna Corina Martin, Președinte FAPT.
În timpul TTR a avut loc și Gala Aniversară ANAT, la
care au fost înmânate diplome de excelență unor membri
ce s-au reliefat pentru activitatea lor, dar și colaboratorilor
care s-a implicat în turism; printre aceștia s-a aflat și domnul Nicu Rădulescu, premiat pentru susținerea turismului
românesc și pentru buna colaborare între asociații, cu
autoritățile, cu partenerii.
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Concursul de piscine
„Premiile APPW“ Ediția a doua
Asociația Patronală pentru Piscine și Wellness

După cum ne-am propus la inaugurarea Concursului de piscine „Premiile
APPW“, în anul 2014, continuăm această competiție menită să aducă în primplan un sector considerat încă de nișă,
sectorul de piscine. Cu atât mai mult cu
cât privim cu încredere si speranță semnalele din
piață. Dacă totuși în domeniul rezidențial ponderea de obiective nou inaugurate nu înregistrează o
creștere, în raport cu anul anterior, în sectorul public
lucrurile au început să se mai „miște“. Poate că și posibilitatea de accesare de fonduri europene își aduce
un aport important, însă este desigur vorba de inte-

resul crescut atât al întreprinzătoriilor
privați, cât și al administrațiilor locale în
dezvoltarea de facilități acvatice sau cu
o componentă acvatică. Pornind de la o
mică pensiune și până la cel mai sofisticat
centru wellness, toată lumea înțelege din
ce în ce mai bine că există cerere pe piață din partea
utilizatorilor și că un bazin de înot aduce plusvaloare
oricărei facilității turistice sau de relaxare. Cât despre
ștranduri sau aqua-parcuri, în sfârșit acestea încep să
câștige teren într-o Românie prea puțin focusată până
acum pe locații de divertisment și petrecere a timpului liber pentru publicul larg.
Întrucât prima ediție a concursului nostru a suscitat un
viu interes în rândul firmelor ce activează în țara noastră,
fie că făceau parte din APPW, fie că nu, am hotărât ca de la
a doua ediție să deschidem porțile tuturor celor ce construiesc piscine și doresc să-și măsoare puterile cu cei
deopotrivă lor. Dorim ca lucrările înscrise, și ulterior lucrările câștigătoare, să fie cu adevărat reprezentative pentru
ce se proiectează și construiește în România. Este momentul
ca lucrările remarcabile să fie recunoscute ca atare, poate
să inspire și pe alții, iar realizatorii lor să-și culeagă laudele.
La fel ca în prima ediție, concursul va cuprinde 4
secțiuni: piscine private interioare, piscine private exterioare, piscine de uz public, Spa. Fiecare participant își
poate înscrie în concurs piscine sau Spa-uri construite în
anii 2013, 2014 sau 2015, în România. Lucrările vor fi evaluate de către un juriu independent compus din arhitecți
și profesioniști din presa scrisă sau virtuală de construcții
și home-deco.
Termenul limită de înscriere a lucrărilor este 30 ianuarie 2016. Jurizarea va avea loc în februarie, urmând ca la
începutul lunii aprilie să aibă loc Gala de decernare a premiilor. Gala de premiere va fi un eveniment special, la care
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Singura reviStă Specializată
din domeniul pardoSelilor

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

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

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

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

vor fi invitați membrii juriului, toate firmele participante,
precum și alte firme importante de pe piața construcțiilor
de piscine, sponsorii evenimentului, jurnaliști din presa de
specialitate și cea de business.
Vor fi prezentate lucrările înscrise în concurs, vom asculta
considerațiile juriului, vom premia câștigătorii, vom ciocni
un pahar împreună pentru a saluta acest eveniment unic.
Va fi ocazia potrivită, pentru cei ce ne vor onora invitația,
să schimbe impresii într-un cadru relaxat, să interacționeze
cu omologii sau partenerii lor de business.
Încă ceva important: pagina oficială a concursului, găzduită pe site-ul www.appw.ro, va promova toate lucrările
înscrise în concurs, cu posibilitatea votării de către public. Voturile cele mai multe pentru o anume lucrare se
vor concretiza în «Premiul de popularitate».

Asociația Patronală
Piscine și Wellness

Pentru informații detaliate sau înscrieri va rugăm să vă adresați asociației,
la telefon: 021.323.43.40 sau pe e-mail: office@appw.ro.
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Romhotel 2015
Perspective încurajatoare
În perioada 12 – 15 noiembrie 2015, în Pavilioanele
C4 și C5 din cadrul Centrului Expozițional Romexpo,
a avut loc cea de-a XXIII-a
ediție a Romhotel – Expoziția
internațională de echipamente, mobilier și dotări pentru
hoteluri și restaurante.

Manifestarea s-a defășurat în paralel cu Târgul de Turism al României și a inclus câteva evenimente importante pentru industria ospitalității: demonstrații de artă
culinară, competiții de barista profesional și preparare
a cafelei, demonstrații de servire și degustare a vinului,
un stand de proiecte al Universității de Arhitectură și
Urbanism „Ion Mincu“, conferințele pe diverse teme de
interes pentru vizitatorii profesioniști.
Suprafața alocată celor peste 70 de firme expozante,
majoritatea din România, dar și din Moldova, Bulgaria,
Ungaria și Slovacia, a însumat circa 2.300 mp (5.200 mp
suprafața totală a spațiului expozițional). Domeniile de activitate ale acestor firme sunt amenajările interioare (mobilier, design, textile, tapet și pardoseli), dotările cu echipamente și obiecte de inventar (bucătării profesionale,
baruri, veselă, signalectică, aparatură pentru baie), softuri
și sisteme de securitate, amenajări și dotări Spa/Wellness,
cleaning (aparatură și consumabile), produse cosmetice
pentru hoteluri, echipamente și uniforme specifice.
Revista Spa Magazin a fost
distribuită vizitatorilor târgului, atât specialiștilor și investitorilor, cât și publicului larg,
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care trebuie să devină conștient de ceea ce se află în spatele unui serviciu hotelier și, mai ales, care sunt standardele
actuale pe piața europeană și mondială.
Romhotel 2015 a avut loc în contextul unei creșteri
reale a industriei hoteliere autohtone, care, conform statisticilor, este aproape de nivelul din 2008, cu un grad de
ocupare mai mare pe segmentul de business, care beneficiază continuu de un aport de capital din partea brandurilor
internaționale. În medie, hotelurile din România au un grad
de ocupare anual de 63%, fiind așteptată o creștere și pe
segmentul de leisure, care, după cum știm, la noi este dependent de sezonalitate, de lucrările de infrastructură și de
oferta turistică generală a locației. O dezvoltare notabilă,
mai ales pentru hotelurile existente, fost constatată în ultimii
ani prin investiții importante în amenajarea zonelor Spa/
Wellness, dar și în cazul stațiunilor balneare, care au înregistrat o revitalizare prin modernizare sau renovare. În ge-

Leida
O prezență notabilă în cadrul Romhotel a fost zona
expozițională a firmei Leida Impex, care a promovat
atât segmentul de dotări pentru hotel și alimentație
publică (restaurant/bar), cât și, într-un spațiu individualizat,
noile concepte Spa furnizate pieței românești. Aceste
concepte, frecvent întâlnite în hotelurile de lux din lumea
întreagă, includ echipamente și elemente de design, dar
și consumabile (cosmetice, plante, minerale etc.). Dincolo
de propunerile particularizate, au fost evidențiate
serviciile complete oferite și posibilitatea de a primi un
proiect „la cheie”, pentru un spațiu dat, pus la dispoziție
de hotelier.

neral, acestea au targetat segmentele superioare ale pieței
(premium și luxury), fondurile europene fiind un catalizator
important al acestor investiții. Un aspect important al accesării fondurilor europene este faptul că nu sunt acceptate
decât proiecte fezabile, cu dotări la standarde clare, ceea
ce a determinat un nivel ridicat al calității și eficienței.
Tendințele în design își spun
cuvântul în oferta firmelor specializate: sunt propuse în egală măsură
amenajări clasice, cât și moderne,
cu finisaje care să sugereze naturalul și originarul, dar sunt propuse de asemenea și concepte bine
definite, care fac trimitere la o
anumită perioadă istorică (curentul
„retro“, centrat pe anul 1900, este încă în vogă), cu condiția
să ofere confortul solicitat de client.

Laghetto
Laghetto, un alt expozant tradițional al târgului, a
evidențiat portofoliul impresionant de lucrări realizate
în România în ultimii ani, impunându-se ca un jucător
de top și din pespectiva valorii proiectelor respective.
Miza acestor reușite a fost nu doar calitatea produselor
și echipamentelor propuse, aducând în România
exigențele pieței vestice, ci și renumitul design italian,
apreciat în toată lumea. Întâlnirea cu vizitatorii specializați,
hotelierii, arhitecții și designerii a pus bazele unor noi
colaborări pentru anul 2016, planificarea riguroasă
a acestor proiecte fiind absolut necesară pentru
respectarea standardelor Laghetto.
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Hidroterapia

Puterile vindecătoare
ale apei (III)
Continuăm acest serial referitor la efectele apei, în diferite stări de agregare și la diverse temperaturi, asupra organismului uman. Ca și în edițiile precedente, vă
recomandăm ca terapiile să fie realizate cu consultarea
unui specialist, mai ales în cazul copiilor, vârstnicilor
sau celor cu diverse afecțiuni circulatorii, respiratorii,
dermatologice, tumorale etc., rolul acestor articole fiind doar cel de a înțelege principiile și rolul diverselor
tehnici. Vom continua așadar cu cele mai întâlnite proceduri de hidroterapie.

Inhalarea aburilor
Prin această metodă, aerul umed este dirijat către tractul
respirator, în cadrul unor ședințe care pot dura 30 - 60 de
minute (până la 3 asemenea ședințe pe zi). De regulă, aceste
inhalări includ uleiuri aromatice sau infuzii de plante medicinale, care amplifică efectele. Consecințele asupra organismu50
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lui sunt importante, întrucât aerul cald și umed ajută la lichefierea mucusului din tractul respirator și permite expectorația,
iar încălzirea mucoasei pulmonare prin condensarea aburului
crește circulația, respectiv scade congestia. Din aceste motive, inhalațiile sunt utile în afecțiuni precum laringite, congestii
ale tractului respirator, dureri în gât sau tuse, cu rezerve în cazul copiilor sau vârstnicilor, care nu răspund corespunzător la
căldură, sau al bolnavilor de insuficiență cardiacă congestivă
(aerul umed afectează respirația).

Tratamentele și pungile cu gheață
Aplicarea locală a gheții, pe o suprafață limitată și protejată, se poate face în sesiuni de 15 - 30 de minute, iar
procedeul se poate repeta la nevoie după fiecare 1 - 3
ore. În funcție de timpul de expunere la gheață, efectele
se succed astfel: primul răspuns fiziologic al organismului este vasoconstricția, urmată imediat de vasodilatație,

iar de la un moment dat apare din nou vasoconstricția.
Efectele generale sunt deci scăderea circulației și scăderea congestiei locale, dacă există edeme. Rezultatele sunt
superioare tratamentelor cu apă lichidă, deoarece gheața
absoarbe până la topire de 80 de ori mai multă căldură,
ceea ce face ca decongestionarea să se facă mai rapid,
reducând temperatura țesuturilor inflamate și umflate.
Astfel, aplicările locale cu gheață pot fi utile în reducerea disconfortului unei apendicite acute, bursite, după
intervenții chirurgicale stomatologice, în general pentru
orice inflamație comună (nu și cele cauzate de frig, degerături etc.). De asemenea, există efecte benefice în cazul anorexiei, cucuielor, contuziilor, febrei, gutei, migrenei, hemoragiilor, hemoroizilor, înțepăturilor de insecte,
mușcăturilor de păianjen, entorselor, durerilor de dinți.
Contraindicațiile sunt de regulă pentru cei afectați de frig,
astm bronșic și cistită acută.
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Comprese cu apă

Cataplasma

Acestea presupun aplicarea unui material textil îmbibat
cu apă (în care se pot dilua anumite substanțe – medicamente, uleiuri etc.). Vorbim de o compresă cu apă rece,
care, fiind acoperită cu un alt material textil uscat, după
ce este aplicată, se va încălzi treptat de la temperatura
corpului prin stimularea circulației. De regulă, compresa
este menținută mai multe ore sau până la uscare, după
care operațiunea se poate repeta. Este important ca
procedeul să se încheie cu un scurt masaj prin frecare.
Efectul temperaturi reci inițiale este vasoconstricția, apoi
vasodilatația care duce la încălzirea țesutului. Căldura
se acumulează și în compresa izolată termic de exterior,
ceea ce prelungește vasodilatația și relaxarea țesutului.
În funcție de permeabilitatea țăsăturii, evaporarea poate
produce răcirea și acest fenomen, în combinație cu încălzirea țesutului ca reacție la apa rece, creează anumite cicluri
termice care duc la o echilibrare a circulației și metabolismului. Iată de ce compresele umede aplicate local, la nivelul abdomenului sau pieptului, sunt benefice pentru dureri de spate, colici biliare, apendicită cronică, constipație,
Boala Crohn, somnolență hepatică, insomnie, sindrom de
colon iritabil, indigestie, colită ulcerativă, mastită acută,
astm (în faza acută se începe cu o compresă caldă timp
de 5 - 10 minute), bronșită cronică, tuse, început de gripă,
pneumonie (la febră mare, cu schimbarea compreselor la
fiecare jumătate de oră), laringită, limfadenopatie, faringită, amigdalită, artrită, dureri, entorse etc.. Nu se recomandă celor aflați într-o stare avansată de slăbiciune și celor
care au o temperatură scăzută.

Cataplasmele reprezintă utilizări locale ale unor produse cu proprietăți medicinale (în general aparținând terapiilor naturiste – plante, argile, minerale, amestecuri sub
formă de pastă, uleiuri etc.) pe piele, în zonele afectate, de
regulă umede și calde, fiind învelite în textile și prosoape
pentru a nu provoca disconfort sau arsuri. Ședințele presupun 2 - 3 asemenea aplicări care pot dura câte 3 - 10
minute fiecare – procedurile variază în funcție de terapie.
Efectele asupra organismului apar datorită căldurii care
dilată vasele de sânge, decongestionează și crește etabolismul, transpirația și eliminarea toxinelor din organism.
Țesuturile se relaxează, iar durerile scad în intensitate.
Procedura este benefică pentru inflamații, bronșită, pleurezie, dismenoree, calculi biliari, gastroenterita, insomnie,
spasme musculare, tensiune, nefrită, prostatită, colică renală, sciatică, lumbago, nevralgii intercostale. Sunt contraindicate la stările avansate ale cancerului, hemoragii, ulcere gastrice sau probleme senzoriale.
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Băi pentru picioare
Imersia picioarelor în apă caldă (la temperaturi de
40 - 43° C), până deasupra gleznelor, timp de 10 - 30
de minute, poate avea efecte benefice asupra sănătății.
În primele 5 minute, apa fierbinte se adaugă treptat în
vas, iar picioarele pot fi scoase din când în când pentru
a permite adaptarea la temperatură. La final, se toarnă
apă rece pe zona care a fost scufundată în baia fierbinte.
Inițial, căldura va dilata vasele de sânge din picioare și
va crește circulația, dar după 5 minute va apărea o stază

sau diferită (cald-rece). În cazul din urmă, care are efecte mai puternice și este folosit mai des în hidroterapie,
se alternează temperaturile și în baia de șezut. Efectele
generale constau în îndepărtarea congestiilor din zona
plămânilor și capului, relaxarea țesuturilor la apă caldă,
tonifierea lor la apă rece, calmarea sistemului nervos la
apă neutră. Durata/duratele recomandate pot fi găsite în
următorul tabel:
Temperatura băii

care va influența congestiile din alte zone ale corpului.
Căldura va crește, de asemenea, metabolismul și temperatura generală. Băile de picioare sunt benefice în cazul răcelilor, durerilor de cap de tip congestiv, oboselii,
sângerărilor nazale, congestiei pelvine, negilor plantari,
congestiei pulmonare, menstruației suprimate. Nu sunt
admise în cazul bolilor vasculare periferice și a diabetului
zaharat care provoacă neuropatii periferice cu scăderea
capacităților senzoriale.

Băile de șezut
Acestea presupun scufundarea zonei pelviene într-un
vas, prin așezare, iar uneori se face în același timp cu baia
de picioare, cele două băi fiind de temperatură similară

Durata

De șezut

De picioare

Baie
de șezut
caldă

41-43°C

43-45°C

3-8 min.

Baie
de șezut
rece

12-24°C

10-25°C

3-8 min.

Alternare
cald-rece
a băilor
de șezut

41-43°C

15°C

Baie
de șezut
neutră

33-36°C

–

• 2-5 min.
în baia de șezut
caldă
• 20-60 sec.
în baia de șezut
rece
15 min - 2 h

Beneficiile băilor de șezut calde, reci, alternante sau neutre se resimt asupra unei multitudini de afecțiuni, care țin
atât de zona genitală, urinară sau digestivă, cât și de sistemul nervos sau afecțiuni ale coloanei vertebrale. Apa rece
spa

Magazin

53

Hidroterapia

nu este recomandată celor cu probleme cardiace, congestie
pulmonară, colici sau spasme, așa cum apa caldă nu este permisă celor cu hemoragie, menoragie, congestie pelvină etc.

Băile alternante
Băile alternante implică folosirea succesivă de apă caldă
și apă rece, pe întregul corp sau pe o parte a acestuia,
și se poate practica în general prin dușuri alternante, în
sesiuni cu durate specifice: 2 - 5 minute cu apă caldă la
41 ‑ 43°C și 15 - 60 secunde cu apă rece (15 °C). Procedura se repetă de cel puțin 3 ori, încheindu-se totdeauna cu
apă rece. Beneficiile apar prin îmbunătățirea circulației, fiind un tonic general și conferind energie celor afectați de
congestii și inflamări locale sau generale. Sunt considerate
ideale pentru varice și hemoroizi, dar sunt contraindicate
cardiacilor și celor cu hemoragii.

Băile neutre
Imersiunea corpului în apă cu temperatură de 33,8 ‑
36,1°C, timp de 20 ‑ 60 minute (pentru insomnie, de pildă), sau chiar până la 3 ‑ 4 ore în cazul febrei sau unor
episoade maniacale, are efecte benefice prin echilibrarea
circulației, sedare și scăderea congestiilor. Temperatura
neutră nu activează niciun eveniment fiziologic, dar permite sistemului nervos să se odihnească și are rolul unui
tranchilizant general. Efectele benefice intervin pentru o
sumă de afecțiuni precum hipertensiunea arterială acută,
anxietate, despresie, dureri cronice, insomnie, neurastenie, prurit, edem periferic, sevraj în cazul renunțarii la
droguri. Reprezintă de asemenea o cale de a trata o serie
de afecțiuni atunci când sunt contraindicate aplicațiile reci
sau fierbinți (arterioscleroză și diabet). Contraindicațiile vizează afecțiunile grave ale pielii și insuficiența cardiacă.
54
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Hidroterapia constituțională
Este o metodă dezvoltată de medicul naturist O.G.
Carroll (1879 - 1962) și urmașii săi, fiind folosită cu succes în
tratarea unei game largi de afecțiuni datorită îmbunătățirii
sistemului imunitar, detoxifierii, nutriției generale și restabilirii echilibrului sistemului nervos. Procedura este ceva
mai complexă decât exemplele anterioare, implicând o
serie de operațiuni cu prosoape reci, calde și fierbinți,
care se aplică după anumiți algoritmi (uneori în tandem
cu proceduri de electroterapie). Fiind folosită cu succes în
ultimele 6 - 7 decenii, metoda este predată în majoritatea
școlilor de profil din Occident, mai ales în cele specializate
în neuropatii. Este indicată în astm, bronșită, afecțiuni imunitare și digestive, hipertensiune, artrită, diabet, depresii
etc., cu excepția cazurilor de astm acut și temperatură scăzută a corpului.
Hidroterapia este evitată sau contraindicată
în anumite situații generale:
Hemoragii acute, răni deschise, ulcerații, leziuni de presiune
Febră acută (nu se utilizează cald și rece la extrem)
Infecții acute ale pielii acute, erupții cutanate contagioase
Diabet zaharat cu neuropatie periferică (la temperaturi
extreme, persoanele respective nu detectează durerea)
Persoanele hipotensive în băi calde
Incontinența vezicii / intestinului
Tumori maligne
Convulsii
Complicații cardiace severe
Sindromul Raynaud
Boli vasculare



(Va urma)

Eveniment

Prezenți la RIFF 2015
Expoconferința internațională de arhitectură
RIFF 2015 a reunit în zilele de 26 și 27 octombrie, la Radisson Blu Hotel din București, peste
500 de participanți, evenimentul fiind susținut
de circa 70 de speakeri din 10 țări. Au participat
arhitecți, contractori, producători de materiale
pentru construcții, personalități din mediul academic și reprezentanți ai organizațiilor profesionale (peste 40% dintre aceștia venind din afara
Capitalei) pentru a asista la peste 100 de prelegeri, dezbateri, discuții și paneluri tematice. Manifestarea a
beneficiat de asemenea de suportul Ordinului Arhitecților
din România, inclusiv prin domnul Șerban Țigănaș, chair-

O temă importantă a fost arhitectura rurală contemporană
și sustenabiltatea spațiului construit la sate, dar au fost prezentate desigur și proiecte ultramoderne, precum Institutul
Național al Grafenului din Manchester (câștigător la RIBA
London Awards 2014), sau Filarmonica din Szczecin – Polonia, care a câștigat premiul Mies van der Rohe Award 2015.
Printre proiectele prezentate de arhitecți consacrați,
sau câștigători ai celor mai recente ediții ale concursurilor
internaționale și naționale de arhitectură, am remarcat Hebil 157 Houses (locația: Bodrun – Turcia), aparținând biroului Aytaç Architects, care a câștigat Premiul Internațional
de Arhitectură 2014 de la Chicago Athenaeum și Premiul
Asociației Americane a Arhitecților Peisagiști în 2013. Marcat de prezența unui vulcan din apropiere, dar și de proximitatea mării, proiectul a țintit relaxarea, împăcarea cu
forțele naturii, efect obținut cu ajutorul unor largi suprafețe
transparente: vitraje largi care se prelungesc cu ajutorul
unor piscine generoase.

man al dezbaterilor, iar arhitecții invitați au
fost membri ai acestei organizații, cu drept de
semnătură. Revista Spa Magazin a fost promovată și distribuită în cadrul evenimentului,
participanții având astfel ocazia de a remarca
ultimele noutăți și trenduri din zona Spa / Wellness / Hospitality, cu atât mai mult cu cât această
ediție Riff a mizat pe expuneri cu temă adiacentă, specializată – așa-numitele „fringe events“.
Invitații conferinței au comunicat atât direct, în
cadrul expunerilor sau informal, în zona de lobby, cât și cu
ajutorul unei platforme interactive care a facilitat dinamizarea
dezbaterilor și a comunicării, accesibilă tuturor celor prezenți.

Hebil 157 Houses (Bodrun – Turcia)

Dintre proiectele autohtone, menționăm „Stejarii Country Club“ de lângă București și pensiunile „Carmen Sylva“,
respectiv „Delta Boutique“, din Delta Dunării, premiate la
ultima ediție a Anualei de Arhitectură din București, despre
care am vorbit și în ediția precedentă a revistei.
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SISTEME SIKA DE PLACĂRI
CERAMICE PENTRU PISCINE
www.sika.ro

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

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

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

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

Plăci ceramice sau mozaic
SikaCeram®-255 StarFlex

4

Sika® MonoTop®

SikaCeram® CleanGrout
cu SikaCeram® LatexGrout

5

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

2
1

al doilea (2) strat

3
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PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI

IMPERMEBILIZARE

IMPERMEBILIZARE

1

2

3

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

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

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

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

MORTAR PE BAZĂ DE CIMENT
PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

4

5

6

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

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

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

SIGILANT

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

7
6
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DESIGN,
ERGONOMIE,
SOLUTII
¸

• mobilier din rășini speciale,

obținut cu tehnologii de ultimă oră

• fotolii, canapele, mese, lămpi,

jardiniere, elemente decorative

• variante luminoase, de mare efect
• versatilitate, ergonomie și
funcționalitate

• stil, eleganță, design italian
• culori în trend
• greutate redusă
• rezistență și întreținere ușoară
• posibilitate de ignifugare
(clasa V2)

Pentru Piscine, terase, amenajări interioare
sau exterioare de hoteluri și centre sPa
Bd. Nicolae Titulescu nr. 163, Sector 1, București,
Mobil: + 40 0722 235 577
E-mail: ofﬁce@leida.ro, www.spaLEIDAvision.ro

