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Dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

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

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

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems
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Miza unui  
rebranding – 
continuitate  
și/sau  
schimbare

Este un moment special al proiectului nostru, cel în care ne luăm 
inima în dinți și va propunem un rebranding. Revista se numește 
de acum „Hotel & Spa Magazin“, în loc de (doar) „Spa Magazin“. 
Nu este o simplă schimbare de titlu, ne place să credem că este 
și va fi ceva mai mult. Simptome ale acestei evoluții existau oricum, 
le-ați putut observa dacă ne-ați urmărit. Subiectele, zonele de 
interes, specialiștii ne orientau din instinct și către piața hotelieră, 
asocierea acesteia cu cele mai importante proiecte Wellness – Spa 
– balnear fiind inevitabilă. Există, este adevărat, și proiecte private 
de acest gen, dar spectaculozitatea și relevanța pentru specialiști 
este incomparabil mai mică acolo. În zona profesională, a resorturi-
lor, centrelor balneare, hotelurilor de top, aqua-parc-urilor, asimilate 
de regulă domeniului „hospitality“, se poate vorbi mult mai apăsat 
și mai benefic despre calitate, eficiență, design, performanță. Orice 
lucrare în această zonă este o provocare pentru executant și o mare 
responsabilitate pentru beneficiar, care nu își permite să investeas-
că în tentații de moment, gândindu-se mult mai serios la durata de 
viață a unei zone Spa, la anduranță, confort, imagine, dezvoltare pe 
termen lung, trenduri etc. În domeniul hotelier contează inclusiv ce 
detergent de paroseală sau ce săpun folosești – aspecte care în 
investițiile particulare nu sunt considerate importante, iar aprovizio-
narea nu are o coerență. Aici se întâlnesc marile branduri, lucrările 
de excepție, unele experimentale, care sunt luate apoi ca repere 
pentru celelalte proiecte private. Am prezentat și vom prezenta în 
continuare în paginile revistei lucrări de referință pentru Wellness – 
Spa – balnear, inclusiv cu detalii de operare și funcționare.
Așadar, legătura dintre cele două domenii este firească. Totuși, 
mai există un motiv al schimbării noastre: am dori să oferim mai multe 
informații cititorilor, să deschidem sumarul cu noi subiecte la fel de 
interesante. Nu poți vorbi despre un centru balnear sau Spa fără 
să descrii și spațiile de cazare, restaurantul, terasa, celelalte facilități 
care stau la baza unui concept. Pentru că, în definitiv, vorbim des-
pre concepte integrate, nu despre entități separate. Un sistem de 
climatizare este gândit în  ansamblu, incluzând atât centrul wellness, 
cât și celelalte spații. Se poate întâmpla ca centrul Spa să fie doar un 
serviciu adiacent  (ceea ce nu înseamnă că este mai puțin important), 
prin urmare abordarea managementului acestuia, separat de restul 
proprietății, este ca și cum ai cunoaște o persoană doar după as-
pectul... mâinilor, să zicem. Atunci, de ce să nu spunem tot ce avem 
de spus: care este raportul dintre numărul de camere al hotelului 
și dimensiunea centrului Spa, cum este gândit barul Wellness în ca-
drul întregii zone de alimentație publică, cum trebuie să colaboreze 
departamentul Spa cu restaurantul sau clubul de noapte și așa mai 
departe. Credem că toate trebuie abordate în ansamblu, ca și 
conceptul unui resort. Și mai credem că acest rebranding vă este 
de folos dumneavoastră, cititorilor.  

Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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suprafață care însumează nu mai puțin de 40 ha, pot fi 
întâlnite toate facilitățile necesare unui sejur de neuitat, 
inclusiv un ofertant teren de golf, pe care pasionații îl con-
sideră drept unul dintre cele mai bune din țară. Terenul de 
golf are 9 parcursuri, cu perspective de a ajunge la 18, 
datorită cererii, dar și din dorința de a atrage aici jucători 
cât mai performanți. Acesta este amenajat la standardele 
EGA (European Golf Association), fiind înscris în EGCOA 
(Asociația Europeană a Proprietarilor de Teren de Golf) 
și IAGTO (Asociația Internațională de Golf Tour Ope-
ratori). Aici se organizează competiții de golf interne și 
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CLUJ – Pădurea Baciu

SunGarden
Golf & Spa Resort
Tot ce vă puteți dori, 
și ceva în plus
În urma investițiilor din ultimii doi ani, SunGarden 
Golf & SPA Resort de lângă Cluj-Napoca a confir-
mat, prin notorietatea de care se bucură și încân-
tarea oaspeților săi, implicarea și devotamentul 
cu care a fost realizată și operată această locație. 
Conceptul de „paradis regăsit“, la o distanță nu 
foarte mare de aglomerația orașului, sau de „ra-
finament de 5 stele în sânul naturii“, axat pe golf 
& Spa, a fost unul câștigător, resort-ul reușind să 
devină un reper pe plan local și nu numai.

Amplasat în pădurea Baciu, la câțiva kilometri de oraș, 
într-o zonă naturală perfectă pentru relaxare numită su-
gestiv „Poiana Cerbului“, SunGarden Golf & Spa Re-
sort reprezintă la momentul actual mai mult decât suma 
facilităților pe care le oferă, impresionante de altfel; vor-
bim aici de un concept realizat cu pasiune pentru arta 
ospitalității, de o activitate permanentă pentru adăuga-
rea de noi servicii și îmbunătățirea celor existente. Cre-
ativitatea, atenția pentru detaliu, pentru noile tendințe, 
sunt preocupările echipei manageriale și ale fiecărui 
angajat, în contextul unei clientele exigente, în continuă 
creștere. Locația a devenit în ultimul timp un magnet 
pentru organizarea de evenimente de orice fel, de la 
cele private la cele de afaceri, dovedind încă o dată 
inspirația pe care o trezește acest spațiu magic.

Ambianță perfectă pentru golf
Amplasat în proximitatea celui de-al doilea mare oraș 

al țării, SunGarden poate oferi bucuria panoramei asupra 
unui superb peisaj colinar, perfect pentru relaxare. Pe o 
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internaționale, respectiv competiții private/corporate care 
se bucură de un mare succes în cadrul comunităților de 
afaceri. Tot aici a fost înființată Academia de Golf SunGar-
den, pentru promovarea acestui sport în rândul tinerilor 
și atragerea de noi talente, în parteneriat cu instituții și 
organizații din domeniul învățământului și sportului care 
beneficiază de pachete speciale. În plus, există și alte 
amenajări pentru activități sportive în aer liber - beach vol-
leyball, fotbal, tenis, tir cu arcul, tiroliană, lacuri de pescuit 
și altele, într-un spațiu în care libertatea de mișcare are cu 
totul alte sensuri decât cele familiare citadinilor. 

Sala de evenimente, recent inaugurată
Regina Maria Ballroom
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Rafinament de 5 stele
Camerele mobilate în stil clasic, restaurantele indoor 

sau outdoor, terasele, sălile de conferințe, un „Vitamin 
Bar“, piscinele (la interior și exterior), serviciile curente 
sau personalizate completează o imagine de ansamblu 
atractivă pentru orice tip de sejur, întâlnire de afaceri sau 
eveniment, cu condiția respectării unor minime condiții 
de etichetă, dezirabile pentru acest tip de locație.

Camerele au fiecare un design unic, clasic și romantic 
în același timp, în care lemnul patinat și fierul forjat sunt 
leitmotive și elemente de personalizare. Rafinamentul 
capătă noi valențe, în special în camera Private Spa 
Guest Room, care dispune de jacuzzi, saună, paturi 
de masaj și alte facilități particulare, iar oaspeții acesteia 
beneficiază de acces gratuit la zonele Spa & Wellness 
(atât în Spa Aqua Experience, cât și în Amedeea Paradi-
se), respectiv de câte un masaj de cuplu. Royal Suites, 
King Guest Rooms și Queen Guest Rooms sunt de 
asemenea camere elegante, cochete, cu vedere asu-
pra Poienii Cerbului din Pădurea Baciu. Toți cei care se 
cazează la SunGarden Resort au la dispoziție, incluse 
în prețul camerei, o mulțime de facilități la cele mai înalte 
standarde – pe lângă cele „clasice“ (mic dejun, Internet, 
TV, parcare etc), au acces gratuit la centrul Spa (Aqua 
Experience) și, în sezonul cald, la piscina în aer liber. 

Wellness & Spa – o nouă viziune 
Una dintre atracțiile principale ale resort-ului este 

zona Wellness & Spa, premiată de IFWSA (Internatio-
nal Fitness Wellness & Spa Association), în colaborare 
cu Federația Română de Fitness, Wellness și Spa, cu 
premiul l la Gala Excellence Awards Romania 2014, 

categoria „Luxury Golf Fitness Wellness & Spa Resort”. 
SunGarden Wellness & Spa oferă astfel oaspeților cel 
mai complex circuit Spa din țară. Aqua Experience și 
Amedeea Paradise, cu o suprafață cumulată de peste 
1.500 mp, sunt cele două zone din cadrul SunGarden 
Wellness & Spa care răsfață prin diversitatea de saune, 
bazine și spații de relaxare, într-o ambianță spectacu-
loasă, nemaiîntâlnită până acum în România prin rafina-
ment și conceptul de design. Traseele prin centrul Spa 
devin parcă o călătorie într-un trecut imemorial, pentru 
care punctul de pornire este civilizația stresantă de azi, 
iar ținta voiajului este atingerea stării primordiale, a omu-
lui aflat în perfectă armonie cu natura, cu formele, mate-
riile și manifestările ei elementare: piatră, lemn, pământ, 
apă, foc, vegetație etc.. Oaspeții se pot deconecta într-
un bazin generos cu fotolii cu hidromasaj și gheizere, ur-
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Special pentru centre Spa și alte spații umede Pentru diverse spații interioare

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

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

Forbo Flooring Systems

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Eternal sand

Pardoseli vinilice
pentru hotel,
restaurant, 
centru Spa



mând apoi o baie turcească cu aburi, respectiv o zonă 
unde se poate sta la căldura unei vetre tradiționale. Se 
mai poate opta pentru diverse tipuri de saune: Aroma 
Sauna  - din lemn aromat de cedru, eleganta Bio Sa-
ună, Sauna Sărată, Sauna Finlandeză cu temperaturi 
de până la 100°C, impresionantul Hammam și multe 
alte surprize. Zona de relaxare se îmbină cu minunate 
spații de distracție și relaționare, având diverse jocuri 
de societate la dispoziție. De la un bazin în stâncă, cu 
jacuzzi și cascadă, se poate merge în zone de liniște 
totală, dedicate somnului sau meditației, pe paturi sus-
pendate, sau în thepidarium-ul cu șezlonguri ergono-
mice încălzite, cromoterapie și aromoterapie.

Paleta de tratamente corporale cuprinde terapii și ri-
tualuri renumite din toate colțurile lumii: îmbăieri, exfolieri, 
împachetări, masaje, totul pus în practică de terapeuți 
profesioniști, într-o atmosferă unică creată de designul 
individualizat al fiecărui cabinet. Paleta de tratamente 
faciale cuprinde masaje, tratamente Anti-Aging, Hidra 
Derm, Lift Up și altele, iar pentru a ajuta într-adevăr la 
adoptarea unui stil de viață sănătos și corect, sunt pre-
văzute programe complete de detoxifiere, nutriție și în-
grijire corporală.

Așa cum susțin reprezentanții resort-ului, gradul de 
personalizare poate fi destul de ridicat în privința trata-
mentelor și terapiilor, în funcție de nevoile fiecăruia. Sunt 
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SunGarden Golf & Spa Resort
Tel.: +40 735 888.000 (Recepție); +40 735 888.001 (Spa)
E-mail: spa@sungardenresort.ro 
 marketing@sungardenresort.ro 
Web: www.sungardenresort.ro

plăceri și răsfățuri pe care cei din zona Clujului le pot 
obține cu ajutorul unor abonamente (anuale, bianuale 
sau lunare), iar cei care nu pot ajunge atât de des aici 
le pot încerca în cadrul unor pachete personalizate, de 
mai multe zile, prin care oaspetele poate să obțină cât 
mai mult din ceea ce își dorește.

Cu toate aceste facilități, oaspeții au tot timpul ceva 
de văzut sau de făcut, dacă vor ca relaxarea lor să fie 
una activă. Este imposibil ca, odată ajuns aici, să nu îți 
descoperi (sau redescoperi) pasiuni, obiceiuri benefice, 
tentații, rafinamente...





Pasiune pentru lavandă –  
respect pentru natură!
Uleiul esențial de lavandă LavandEssence, 
puritate 100%, fără adaosuri sintetice, 
solvenți sau alcool, este obținut în 
România din recolta proprie de lavandă 
Angustifolia Blue Scent, cultivată fără 
pesticide sau îngrășăminte chimice.

cu uleiul esențial LavandEssence
Ce credeți că își vor aminti clienții la un an după ce v-au 

vizitat Spa-ul? 
Mirosul uleiului esențial care le-a îndrumat călătoria sen-

zorială. Nenumărate studii au demonstrat că după un an 
oamenii își amintesc mirosurile cu o acuratețe de 65%, în 
timp ce memoria vizuală începe să se șteargă după 3 luni. 
Aromaterapia poate să nu fie principalul punct de atracție 
pentru care clienții vin prima dată la spa, dar cu siguranță 
este motivul pentru care revin.

Conform „Global Spa Report”, primul motiv pentru care 
88% din oameni vizitează un spa este relaxarea și manage-
mentul stresului. Iar aromaterapia are rezultate vizibile în 
această direcție. Aromaterapia înseamnă folosirea controla-
tă a uleiurilor esențiale pentru a menține și stimula bunăsta-
rea fizică, psihologică și spirituală.

Proprietățile uleiului de lavandă îl recomandă ca ingredi-
ent-vedetă al aromaterapiei și al masajelor de relaxare. El are 
efect adaptogen, stimulând capacitatea de adaptare a orga-
nismului la stres și oboseală fizică și psihică. Proprietățile sale 
calmante îl recomandă pentru îmbunătățirea calității som-
nului, relaxarea organismului și refacerea bunei dispoziții, 
eliminarea stărilor de epuizare nervoasă și agitație, 
dovedindu-și eficiența și în combaterea stărilor depresive, 
anxioase, dar și în ameliorarea migrenelor.

Tel.: +40 744 655 830
Email: aurelia.costache@lavandessence.ro
www.lavandessence.ro

Spa & Wellness

Răsfăț și relaxare
Aromaterapia și tratamentele speciale cu uleiuri 
esențiale au devenit de nelipsit din spa-urile care își 
propun să răsfețe simțurile clienților. Versatilitatea ule-
iului esențial de lavandă și parfumul răspândit de aces-
ta îi confirmă dreptul de a fi numit „uleiul universal” și îl 
plasează în rândul celor mai apreciate uleiuri esențiale 
la nivel internațional în toate centrele SPA & Wellness.

10     



Știați că, în secolul al XIV-lea, 
Regele Carol al VI-lea al Franței  

a ordonat ca toate pernele  
să fie umplute cu flori de lavandă 
pentru ca somnul să-i fie mai lin?



În timpul interacțiunii cu oaspetele, trebuie să fiți foarte 
atenți la expresia facială proprie, care nu trebuie să inspi‑
re altceva decât amabilitate și calm, fără tristețe, plictiseală, 
aroganță, nedumerire, neîncredere și nicidecum enerva‑
re. Trebuie să fiți permanent zâmbitori, transmițând mesa‑
jul că sunteți interesați de persoana respectivă și doriți să 
o ajutați; pe cât posibil, este bine să mențineți permanent 
contactul vizual în timp ce vorbiți cu oaspetele. 

Este importantă menținerea distanței de cel puțin 
60‑70 cm față de oaspete, în zona distanței personale și a 
celei sociale, în funcție de situație, de subiectul dialogului 
pe care îl purtați (în niciun caz mai aproape, în zona intimă, 
și nici la 3 metri). Astfel puteți fi auziți și înțeleși. De ase‑
menea, trebuie să vorbiți încet și clar, fără mișcări ample și 
expresii faciale care nu sunt necesare. 

Respectarea normelor de etichetă de către personal 
într-un hotel reflectă cel mai adesea calitatea servi-
ciilor și bunele practici, o carte de vizită prezentată 
oaspeților încă de la intrare. Acestea arată cel mai bine 
calitatea umană și pregătirea profesională a angajaților, 
ceea ce poate însemna mai mult decât estetica sau do-
tările locației respective. Este vorba de un limbaj comun 
al tuturor celor care își asumă cu responsabilitate maxi-
mă o meserie în domeniu. În momentul în care intrăm 
într-un hotel în care angajații au o atitudine suspicioasă, 
arogantă, dezamăgită sau... găsiți dumneavoastră cele-
lalte adjective, acesta este un semn că oaspeții vor evita 
cât pot contactul cu personalul, vor cere cât mai puțin 
și vor cheltui în consecință. Sunt lucruri de bun simț, pe 
care le intuim cu toții, dar o trecere în revistă a lor este 
permanent necesară.  
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Hotel

ETICHETA & MANIERELE
angajaților unui hotel



Poziția (ținuta) să fie dreaptă, echilibrată pe ambele pi‑
cioare și lejeră, umerii drepți, pieptul în față, abdomenul 
retras. Mâinile se țin lateral sau la spate, nu în buzunare 
sau pe șolduri și nici încrucișate; nu folosiți niciun obiect 
sau perete ca sprijin. Vă păstrați aceste atribute con‑
stant, chiar dacă aveți impresia că nu sunteți văzuți sau nu 
interacționați cu nimeni. 

Mersul trebuie să aibă un ritm constant în zona de 
interacțiune cu oaspeții, fără a face zgomot de pași și fără 
a alerga. Atunci când vă întâlniți pe un coridor cu oaspe‑
tele, îi dați prioritate să treacă, sau dacă nu este necesar 
faceți doar gestul respectiv. Desigur, când vă întâlniți cu el 
la ușă, îi dați prioritate să treacă, iar când aveți pe cineva 
în spate îi țineți ușa până trece. În general, vă deplasați pe 
partea stângă a unui traseu, iar dacă însoțiți un oaspe‑
te mergeți în dreapta lui și îi deschideți ușa. Tot timpul 
poziția este dreaptă, corectă. Dacă vă întâlniți cu un coleg, 
faceți astfel încât să nu vă ciocniți sau să vă împingeți, ori‑
cât ați fi de grăbiți.

În timpul conversației cu oaspeții, dar și cu colegii, în 
orice zonă unde pot fi clienți, se vorbește încet și, desi-
gur, politicos, și nu întrerupem o conversație cu oaspe‑
tele pentru a ne adresa unui coleg. Oriunde, inclusiv cu 
colegii, se comunică în limbajul standard, fără expresii 
din argou sau dialect local. Atunci când vorbim politicos 
cu oaspetele, apoi ne întoarcem și ne răstim la colegi, se 
creează disconfort și o imagine proastă pentru locație. De 
aceea, este bine să avem un comportament cât mai stabil 
și uniform, fără ”surprize” – iar aceasta până la ieșirea clien‑
tului din unitate, nu doar până ce a achitat factura. 

În spațiile de oaspeți, nu formați grupuri, chiar dacă 
aveți ceva important de vorbit – aceasta se face departe de 

privirile lor, care pot crede că s‑a întâmplat ceva. Nu stați în 
grupuri (3 persoane la un loc înseamnă deja prea mult) nici 
când nu aveți ceva anume de făcut... totdeauna vă puteți 
găsi o activitate. Nu vă angajați în discuții lungi, zgomotoase. 
În cazul în care nu aveți de lucru, nu vă plimbați fără rost 
în zona de oaspeți și nu intrați aici dacă nu aveți uniforma 
potrivită. Când așteptați, aveți o poziție corectă, fără a vă 
sprijini cu tălpile de pereți sau de mobilier. 

În cazul în care vorbiți la telefon, să fiți conștienți că 
puteți fi auziți / văzuți și de clienți. Nu vă angajați în 
conversații private, nu strigați, nu fiți nerăbdători, nu jigniți 
și nu prelungiți conversația când oaspeții așteaptă.

Anticiparea nevoilor clienților este oricând dezira‑
bilă – de exemplu să îi deschideți ușa, să îi oferiți un pix 
sau un foc (cam dificil acum în spațiile publice), să îl ajutați 
cu bagajele. O atenție specială trebuie acordată copiilor, 
persoanelor cu dizabilități, în vârstă sau celor cu bagaje 
voluminoase.

Li se comunică totdeauna clienților timpul până când 
vor primi un răspuns sau li se va rezolva o solicitare (”Am 
anunțat în sistem și vi se va răspunde în două minute.”). 
Este de dorit ca majoritatea serviciilor să fie standardiza-
te din perspectiva timpului – cât timp așteaptă să soseas‑
că un taxi, să fie servit la restaurant etc., bineînțeles într‑un 
interval cât mai scurt. Dacă vi se cer informații despre cum 
se ajunge într‑un anumit loc din hotel, este de preferat să 
faceți mai mult decât o descriere – însoțiți‑l sau delegați 
pe cineva în acest scop.

Nu spuneți „da“ până când nu sunteți siguri că ați înțeles 
exact ce dorește clientul, iar când trebuie rezolvată o pro‑
blemă este bine să propuneți cel puțin două alte variante. 
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Nu spuneți niciodată că nu știți ceva când sunteți întrebați 
de client. Răspundeți că vă veți informa și îi veți comunica. 
Tratați fiecare solicitare cu maximă atenție și preluați‑o 
personal, pe cât posibil. Nu vă certați cu clientul, iar dacă 
aveți o conversație în contradictoriu, păstrați‑vă tonul 
calm și respectuos. Se merge pe principiul că „oaspetele 
are prioritate în fața angajatului“.

Nu deveniți familiar cu oaspetele, chiar dacă aces‑
ta vă tratează ca pe un prieten. Amintiți‑vă permanent că 
relația cu el este una strict profesională. Nu este de dorit 
nici o atitudine rece, pentru că, așa cum am stabilit, zâm‑
betul și amabilitatea sunt „în fișa postului“. Este de folos să 
recunoașteți oaspetele, să îi știți numele și să îl folosiți de 
cîte ori este posibil, deoarece aceasta înseamnă persona‑
lizare. Tratați cu același respect nu numai oaspeții, ci și pe 

vizitatorii acestora sau pe oricine intră în hotel. Aceștia 
pot deveni oaspeți la rândul lor, cu altă ocazie. 

Fiți atenți la o ținută îngrijită și fiți conștienți de obi-
ceiurile sau automatismele (ori ticurile) pe care le aveți. 
Nu vă roadeți unghiile, nu vă curățați urechile sau dinții 
de față cu clienții, acoperiți‑vă fața sau nasul când căscați, 
strănutați sau tușiți, dacă nu vă puteți abține. 

Manevrați echipamentele fără a face zgomot, sau a 
trânti, fără grabă și nervozitate. Utilizați‑le doar dacă 
stăpâniți tehnica necesară, fără a deranja, experimenta la 
fața locului, a produce rănirea oaspeților sau deteriorarea 
echipamentelor.  

Faceți loc oaspeților în lifturi și, dacă este aglomerat, 
ieșiți, cu excepția situației când îi însoțiți. În mod normal, 
un hotel bine dotat are lift de serviciu. Nu îi priviți insistent 
pe oaspeți în oglinda liftului.  

La restaurant, se servesc cât mai curând băuturile, pen‑
tru a confirma atenția acordată clientului, iar felurile de 
mâncare se servesc în același timp tuturor celor aflați la 
masă. Este bine să se știe în ce ritm trebuie servite cele 
comandate, la dorința oaspetelui, iar comanda trebu‑
ie programată în așa fel încât timpul de așteptare să fie 
minim. Deși pare un element de eficiență, acest aspect 
poate fi evaluat și din perspectiva etichetei. Tot la resta‑
urant, transportați tăvile, recipientele sau ustensilele doar 
în mână, pe tavă sau gheridon, nu la subraț. Nu arătați co‑
legilor cu degetul spre clienți, atribuiți‑le evental „nume 
de cod“ pe care să le folosiți între voi (dacă nu cunoașteți 
numele) – acestea să nu fie însă ofensatoare. Nu vă strigați 
colegii de departe!

În camere, dar și în celelalte zone ale hotelului, este reco‑
mandat ca oaspetele să fie îndrumat asupra folosirii echi-
pamentelor, pentru a nu fi nevoit să experimenteze singur.

Nu vă plângeți și nu vă destăinuiți față de oaspeți, ei 
nu sunt interesați de problemele voastre. Nu îi bârfiți pe 
ceilalți clienți, colegi, superiori sau departamente. 

Nu solicitați și nu faceți aluzie la tipsuri, aceasta afectea‑
ză grav imaginea hotelului. Rezultatele unui comportament 
amabil sunt de cele mai multe ori recompensate, chiar și cu 
un zâmbet.

Hotel





Terase

De la acoperirile cu deck pentru 
piscine și terase supraînălțate sau 
la nivelul solului, până la împrej-
muiri, chioșcuri, pergole ori mobi-
lier de grădină, frecvent folosite în 
amenajarea hotelurilor, pensiuni-
lor, restaurantelor, centrelor SPA 
și Wellness, lemnul-polimer com-
pozit (WPC) reprezintă în acest 
moment soluția de succes în 
amenajările exterioare. Bencomp 
propune sisteme complete pentru 
toate acestea, oferind un material 
cu o rezistență excelentă, montaj 
ușor și un preț accesibil.

Exigențele crescute din acest 
domeniu, în privința siguranței trafi-
cului și a rezistenței la diferiți factori 
de agresiune asupra pardoselilor, 
se extind (chiar se măresc) atunci 
când este vorba despre spații și 
amenajări exterioare. Nu sunt do-
rite și nici admise, pe terasele de 
orice fel ale unităților din ospita-
litate, suprafețe care nu asigu-
ră aderența optimă (să nu fie nici 
alunecoase, nici atât de aderente 
încât să provoace împiedicarea), 
planeitatea perfectă, scurgerea cât 

mai rapidă a apei, temperatura ac-
ceptabilă în cazul expunerii prelun-
gite la soare. De asemenea, pentru 
un investitor, nu este eficient să fo-
losească un material de pardoseli 
care se pătează sau se distruge 
la agenții chimici din detergenți, la 
grăsimi, acizi, apă sau săruri (avem 
cazurile apelor marine, minerale, 
termale etc.). Este foarte dificil să 
găsești un material care să răs-
pundă pozitiv și simultan la toate 
aceste exigențe, iar în plus să ofe-
re ceea ce este pretins de la orice 
pardoseală exterioară: rezistență la 
cicluri îngheț-dezgheț, la apă în re-
gim prelungit, agresiune de natură 
biologică (mușchi, licheni, insec-
te), un design modern și familiar 
în același timp. Și totuși, există un 
material relativ nou care face față, 
iar varianta oferită de Bencomp 
este produsă chiar în România, la 
fabrica specializată de la Buzău. 

   
Un deck pentru
orice climat 

Profilele din lemn-polimer com-
pozit au o rezistență excepțională 
la factori de mediu dintre cei mai 

Ideal pentru 
hoteluri și 

zone Wellness:

COMPOZITUL LEMN-POLIMER 
ROMÂNESC DE LA BENCOMP

diverși, astfel încât sunt folosite în 
majoritatea zonelor lumii, de la de-
șert sau climat ecuatorial umed, 
până la Cercul Polar. Este un ma-
terial care se aprinde foarte greu, iar 
produsele WPC de la Bencomp pot 
fi ignifugate la cerere, ceea ce face 
ca rezistența la flacără să fie de câ-
teva ori mai mare în comparație cu 
lemnul impregnat. În plus, un deck 
din lemn compozit nu necesită vop-
sire sau lăcuire, operațiune relativ 
frecventă în cazul lemnului natur. 
Prin faptul că profilele sunt colorate 
în masă, uzura mecanică nu afec-
tează aspectul suprafeței. Trebuie 
adăugat că rezistența mecanică de 
care acestea beneficiază este de 
peste 3 ori mai mare față de cea a 
lemnului, la aceeași grosime. 
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Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5 
Fax: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 
0770.573.848 
Email: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro

Un alt aspect ce recomandă pro-
filele din WPC pentru amenajarea 
exterioară de trafic intens, așa cum 
este în cazul unităților turistice sau 
centrelor Spa și Wellness, este 
bineînțeles și cel economic. De-
oarece produsele din WPC nu au 
nevoie de niciun fel de întreținere, 
economisind manopera și costurile 
cu vopselurile de protecție, investiția 
inițială se amortizează în primii ani 
de folosire. 

WPC-ul este prietenos cu mediul, 
deoarece nu emite gaze toxice și 
nu eliberează substanțe periculoa-
se pentru mediu, ceea ce îl reco-
mandă pentru folosirea la piscine 
acoperite sau în centrele wellness. 
Acest material provine din materiale 
reciclate și se pretează la recicla-

re 100%. Reprezentanții Bencomp 
susțin chiar posibilitatea sistemelor 
„buy-back”, pentru cantități mari de 
produse folosite. Nu în ultimul rând, 
trebuie spus că montajul și reparația 
nu dau mari bătăi de cap, făcân-
du-se destul de ușor și rapid, fără ca 
beneficiarul să fie nevoit să își între-
rupă activitatea pe perioade lungi.

 
Ce se poate obține
din WPC?

Prin extrudare, se pot obține de 
regulă profile rectangulare, folosite la 
amenajarea diferitelor tipuri de deck. 
O utilizare deosebit de spectacu-
loasă o reprezintă balustradele și 
podețele unde rezistența la umidi-
tate și cea la intemperii îl fac net su-
perior metalului, lemnului sau plas-
ticului. De asemenea, Bencomp vă 
poate pune la dispoziție profile pen-
tru diferite împrejmuiri (stâlpi, șipci și 
țigle pentru gard), precum și pentru 
lambriuri exterioare și sisteme pen-
tru uși și ferestre. Nu în ultimul rând,  
datorită rezistenței excepționale la 
capriciile vremii și la radiațiile UV, 
profilele din WPC reprezintă soluția 
ideală pentru mobilier de exteri-

or (bănci, mese, coșuri de gunoi, 
ghivece pentru plante ornamentale, 
garduri și împrejmuiri, podețe și pon-
toane pentru bărci, foișoare, pergole 
etc). Materialul simplu de prelucrat și 
de pus în operă, în sistem complet, 
până la ultimul șurub, poate deveni 
punctul de plecare pentru o activita-
te deosebit de creativă, cu rezultate 
surprinzătoare. 

WPC-ul a fost inventat în Japonia în anul 1976, iar  
în compoziția acestuia intră făina de lemn (peste 50%)  
și masele plastice (rezultate uneori din reciclări), amestecul fiind 
stabilizat împotriva radiațiilor UV, a mucegaiurilor și insectelor. 
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Gama URSA AIR reprezintă cea 
mai bună soluţie pentru construcția 
canalelor de ventilaţie şi climatizare, 
vata minerală furnizată de URSA îm-
binând excelentele calităţi de termo- 
şi fonoizolare cu siguranţa unui pro-
dus incombustibil. Se obține astfel 
un sistem cu eficienţă energetică 
maximă şi silențiozitate. URSA cer-

Instalații

URSA AIR – tubulaturi 
performante pentru 
ventilație și climatizare
Fie că este vorba despre un cen-
tru Spa / Wellness, o bucătărie, 
sală de conferințe, subsol sau ori-
ce altă zonă a hotelului sau unității 
balneare care funcționează dato-
rită unor echipamente complexe 
pentru climatizare sau ventilație, 
de capacitate mai mică sau mai 
mare, transportul aerului și eva-
cuarea aburilor trebuie să se facă 
prin canale și tubulaturi de calita-
te, realizate din materiale perfor-
mante. Să încercăm să uităm tu-
bulaturile simple din tablă, fără ni-
cio altă optimizare. Vă propunem 
în acest sens soluția URSA AIR, 
furnizată de cunoscutul produ-
cător de materiale termoizolante 
pe bază de vată de sticlă și vată 
minerală URSA. Aceasta asigură 
etanșeitatea și tirajul corespun-
zător, lucruri care se obțin doar 
prin conservarea energiei fluidu-
lui transportat, deci fără transfer 
de căldură de-a lungul traseului. 
În caz contrar, sistemele pot de-
veni ineficientente, greoaie, surse 
de dificultăți tehnice cronice.     

tifică faptul că valorile de conducti-
vitate termică îndeplinesc cerinţele 
normativului EN 14303, iar calităţi-
le fonoabsorbante ale produselor 
URSA AIR Zero permit reducerea la 
minimum a zgomotului propagat în 
instalaţii. În ceea ce priveşte reacţia 
la foc, sunt disponibile atât produse 
încadrate în euroclasa B S1 d0, cât 
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Principalele tipuri de plăci URSA AIR

P 5858 
URSA AIR AL-AL

Plăci din vată minerală de sticlă, caşerate cu folie de alu-
miniu la interior şi aluminiu ranforsat la exterior, pentru 
construcția de canale de ventilație şi climatizare

P 8058 
URSA AIR Al-Tech-2

Plăci din vată minerală de sticlă, caşerate cu aluminiu ran-
forsat la interior şi țesătură aluminiu A2 la exterior, pentru 
construcția de canale de ventilație şi climatizare

P8858 
URSA AIR ZERO

Plăci din vată minerală de sticlă, cu caşeraj din țesătură 
din fibră de sticlă Zero la interior şi îmbrăcăminte acustică 
de culoare neagră la exterior, pentru construcția de canale 
de ventilație şi climatizare; excelentă fonoabsorbție!



şi produse incombustibile, clasa A2 
s1 d0, graţie acoperirilor ignifuge şi 
naturii incombustibile a materialului 
de bază (vata minerală).

Sistemul URSA AIR are la bază di-
verse tipuri de plăci tip „sandwich”, 
formate din două folii de aluminiu 
special cu un strat de vată mine-
rală la mijloc. Cu ajutorul acestora, 
tubulatura se confecționează direct 
pe şantier; astfel se reduc costurile 
instalațiilor de ventilație cu până la 
30%, prin prețul materialului şi prin 
reducerea cu aproape jumătate 
a timpului de montaj al tubulaturii. 
Pentru tubulatura clasică din tablă, 
după faza de proiectare urmează 
confecționarea în fabrică, transpor-
tul (destul de voluminos), respectiv 
un montaj complicat, mai ales la 
zonele cu secțiuni mari, unde greu-

tatea pieselor este semnificativă. În 
plus, sunt necesare vizitele dese în 
şantier, pentru măsurarea pieselor 
speciale. „În cazul tubulaturii rea-
lizate cu URSA AIR, toate aceste 
faze sunt eliminate, iar greutatea 
însumată este foarte mică. Plă-
cile sunt aduse direct pe șantier, 
iar echipa de montatori croiește 
și customizează pe loc tubulatu-
ra, punând-o apoi pe poziție într-
un timp foarte scurt“ – arată dom-
nul Sorin Pană, Director Comercial 
URSA România.

Acoperirile produselor URSA re-
duc la minim depunerea impurită-
ţilor în interiorul canalelor de venti-
laţie, păstrând curăţenia în instalaţii, 
iar vata minerală nu oferă suport nu-
tritiv pentru proliferarea ciupercilor 
sau a bacteriilor. În plus, suprafeţele 

Un edificiu important din România 
care beneficiază de tubulatură 
URSA AIR este Teatrul de 
Operetă și Musical „Ion Dacian” 
din București, proiect la care s-au 
folosit aproximativ 7.000 de metri 
pătrați de material URSA AIR. 
„Datorită calităților acestui 
produs și a profesionalismului 
specialiștilor în montaj, a 
distribuitorilor URSA, nu au 
existat probleme la realizarea 
instalației de ventilare a teatrului, 
timpul de execuție fiind apreciat 
ca foarte bun” – arată domnul 
Sorin Pană, Director Comercial 
Ursa România.

interioare ale produselor sunt tratate 
antimicrobian, împiedicând dezvol-
tarea coloniilor bacteriene prin de-
punerea de particule organice. 

Sistemul prezentat aici asigură un 
montaj rapid şi uşor, plăcile fiind de-
cupate cu precizie, în special atunci 
când sunt folosite uneltele şi cuţitele 
EASY TOOL. Suprafaţa plăcilor este 
protejată cu acoperiri de calitate, 
ceea ce permite o manipulare opti-
mă. Toate plăcile au falţuri caşerate 
din construcţie.

Sistemul URSA AIR este reco-
mandat pentru orice tip de instalație 
de ventilație în clădiri de birouri, ho-
teluri, blocuri cu instalații centralizate 
de climatizare, mall-uri, parcări etc..

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, 
Bucureşti
Tel.: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
E-mail: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

URSA AIR – câștigător al 
Innovation ISO Award 2014
Echipa URSA AIR, care a dezvol-
tat acest produs, a primit premiul 
Innovation ISO 2014, cu ocazia in-
augurării ISO Trade Fair for Industrial 
Insulation, la Köln - Germania. Încă 
de la lansarea din 2013 pe piața din 
Europa, URSA AIR a cucerit piața 
germană, multe clădiri de referință 
din această țară fiind echipate cu 
tubulatură de aer condiționat și ven-
tilare URSA AIR.
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Dezumidificatoare

Dezumidificarea este mai mult 
decât o facilitate suplimentară 
oferită oaspeților în hoteluri exclu-
siviste; dacă ne raportăm la para-
metrii elementari de confort și să-
nătatea mediului interior, poate fi 
considerată o necesitate, pentru 
că este vorba despre calitatea ae-
rului – ce poate fi mai important? 
Iar când vorbim despre spații 
umede, precum piscine sau cen-
tre Spa, dezumidificarea poate fi 
considerată deja o obligație. Vă 
prezentăm aici câteva soluții ale 
producătorului italian Fral, dispo-
nibile în România prin Premium 
Exclusiv Group, concepute să 
asigure umiditatea corectă a ae-
rului în orice spațiu.
     

Într-adevăr, dezumidificatorul a 
devenit o dotare curentă în hote-
luri și centre Spa, spre beneficiul 
utilizatorilor acelui spațiu, fie că 

sunt oaspeți sau angajați. Atunci 
când nu vorbim despre o incintă 
specială, precum un thermarium, 
umiditatea relativă a aerului trebuie 
să fie cuprinsă între 45% și 55 %. 
Un nivel ridicat de umiditate într-un 
spațiu dă o stare de disconfort, 
cu efecte asupra sănătății oricărei 
persoane, cu atât mai mult a copi-
ilor, bătrânilor și celor cu afecțiuni 
respiratorii precum astmul. Lucruri 
similare se pot spune și despre 
extrema cealaltă, respectiv un aer 
prea uscat (foarte periculos pentru 
răspândirea virozelor). În literatura 
de specialitate, o astfel de clădire 
se numește „clădire bolnavă“. 

O umiditate controlată a aerului 
înseamnă în același timp o prote-
jare a clădirii, a tuturor elementelor 
de construcție și a amenajărilor in-
terioare împotriva igrasiei, mucega-
iului, ciupercilor, deformării (umflării) 
mobilierului și finisajelor din lemn, 

degradării unor elemente metali-
ce de instalații electrice sau sani-
tare. În plus, o umiditate crescută 
înseamnă consum mai mare de 
energie pentru climatizarea aerului 
interior.

Dezumidificarea este utilă de alt-
fel într-o clădire încă din faza de 
șantier, când constructorii folosesc 
echipamente dedicate pentru us-
carea rapidă a șapelor, tencuielilor 
etc., ceea ce înseamnă că bene-
ficiarul va avea o lucrare la cheie 
”sănătoasă”, fără vicii ascunse.   
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Premium Exclusiv Group oferă 
soluții de dezumidificare Fral 
pentru orice destinație și caz 
particular, care pot fi folosite 
oriunde într-un hotel, de la 
spațiile de cazare la piscine, 
centre Spa, spălătorii, bucătării, 
garaje, crame sau spații tehnice.

FRAL – Italia, dezumidificare și climatizare mobilă profesională, 
adaptată pieței din România

CONTROLUL UMIDITĂȚII 
în hotel și centrul Wellness-Spa
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Pentru piscine: 
FSW 96 și FSW140

Dezumidificatoarele fixe din gama 
FSW sunt potrivite pentru numeroa-
se aplicații, printre care menținerea 
unei atmosfere controlate în incintele 
piscinelor, fiind rezistente la coroziu-
nea cauzată de clor. Sunt dotate cu 
un filtru de mare eficiență din poliu-
retan, lavabil și ușor de schimbat. 
Opțional se poate instala o pompă 
care să ridice condensul până la 3,5 
metri înălțime, respectiv rezistențe 
electrice sau serpentine pentru în-
călzirea condensului și folosirea lui 
ca agent termic. 

Pentru spălătorii sau beciuri: 
FDHE 402

Fiind singurul echipament de 
acest tip de pe piață, îmbină înalta 
eficiență cu tehnologia FralDry, con-
cepută special de producătorul ita-
lian. Poate fi folosit la fel de bine în 
săli de fitness, depozite, spații tehni-
ce, crame sau în spațiile inundate de 
unde apa trebuie evacuată.

Echipamente de dezumidi-
ficare profe sionale portabile – 
seriile: FDNF, FDND, FDNP, 
SuperDryer, FD 33 ECO

Sunt game profesionale, conce-
pute să fie utilizate în condiții dure 
de șantier, simplu de deplasat, cu 
sistem de dezghețare cu gaz fierbin-
te pentru funcționare la temperaturi 
scăzute, cu diverse capacități de 
dezumidificare. Pot fi folosite și în di-
verse locații ale hotelului, acolo unde 
este nevoie, în încăperile umede sau 
care au suferit inundații. 

Echipamente de climatizare 
portabile profesionale, 
pentru terase, chioșcuri, 
încăperi, săli sau corturi 
de evenimente: FACSW22, 
FSC25, DD20, DM16, F300

Echipamente portabile cu rol de 
aer condiționat, care pot fi folosite 
pentru climatizarea spațiilor deschi-
se sau semideschise, cu activitate 
sezonieră, dar și în spații închise cu 
activitate permanentă, precum gara-

je, locuri de relaxare, camere pentru 
servere etc.

Echipamente de dezumidi-
ficare pentru uz casnic:
FlippenDry Heat, MiniDry 160

Game de capacitate mai mică, uti-
lizabile în caz de nevoie în spații de 
dimensiuni reduse (camere și apar-
tamente, grupuri sanitare, bucătă-
rii, spălătorii, beciuri, zone cu climă 
umedă etc.).

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

Reprezentant autorizat Fral  
pentru România:

PREMIUM EXCLUSIV GROUP – 
esenţa dezumidificării!

F300DD20 DM16 FlippenDry Heat MiniDry 160

FDNP SuperDryer FACSW22FD 33 ECO FSC25

FSW 140 FDE 402 FDNF FDNDFSW 96
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Noile pachete IAKI SPA

Purify Your Body

Terapii

IAKI Spa, singurul centru complet de relaxare și întreținere din Constanța 

dedicat restabilirii frumuseții și echilibrului, propune și anul acesta oaspeților 

săi terapii revoluționare, ritualuri senzoriale și tratamente de ultimă generație 

într-o atmosferă intimă și fascinantă generată de aromele seducătoare  

ale uleiurilor orientale, lumina difuză și muzica inspirațională.  

De asemenea, IAKI Spa oferă terapii Iyashi Dôme, în prezent fiind  

singura locație din Constanța care dispune de acest echipament. 
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IAKI SPA 
Tel.: 0241 831 192 
E-mail: reservation@iaki.ro
Web: www.iaki.ro 
 www.iakispa.ro

IAKI Spa a inclus în meniul său terapia cu IYASHI DÔME, 
un concept care are la bază razele infraroșii lungi de origi-
ne organică, reprezentând modul ce mai eficient și satisfă-
cător de a optimiza și a echilibra starea de bine a organis-
mului. IYASHI DÔME folosește o tehnologie revoluționară 
ce face posibilă PURIFICAREA, REGENERAREA ȘI SLĂBI-
REA prin echilibrarea organismului din interior. 

Inspirată de o formă tradițională de detoxifiere din Ja-
ponia - Suna Ryoho, o ședință IYASHI DÔME de 30 de mi-
nute produce o transpirație abundentă, echivalentă par-
curgerii distanței de 20 de km, însă fără efecte secundare 
nedorite (producerea excesivă de endorfine, oxigen activ, 
riscuri cardiace, uzura permanentă a corpului). În timpul 
unei ședințe, corpul va elimina până la 1.200 ml de apă, iar 
această transpirație este atât de profundă, încât va elimina 
și metalele grele din organism. 

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

Echilibrarea corpului din interior, acțiunea detensio-
nantă asupra sistemului muscular, detoxifierea profundă 
și susținerea eficientă a metabolismului au făcut ca acest 
program să fie foarte apreciat și de către sportivi.

Terapii IYASHI DÔME 
la Iaki Spa!

Iyashi Dome este terapia prin care organismul tău 
face primul pas către REGENERARE prin eliminarea 
toxinelor, a metalelor grele și a rezervelor nefolositoare 
de grăsime.

Tarif: 1060 lei

• 2 persoane / pachet

• Oferta este valabilă în perioada 15.05 - 16.06.2016, în limita locurilor 

disponibile.

• Supliment: vedere la mare gratuit, în limita locurilor disponibile.

Masajul de drenaj limfatic este un masaj ușor, combinat cu 
aplicarea unei presiuni ușoare asupra ganglionilor limfatici, punc-
te cheie în organism. Asigură o curățare și o regenerare profundă 
a organismului și este recomadat în completarea curelor de de-
toxifiere.

Tarif: 960 lei 

• 2 persoane / pachet

• Oferta este valabilă în perioada 01.02 – 27.04.2016, în limita locurilor disponibile.

• Supliment: vedere la mare gratuit, în limita locurilor disponibile.

Purify Your Body

PACHETUL 
INCLUDE: 

• 2 nopți de cazare cu mic dejun
• 1 terapie Iyashi Dome / persoană
• masaj de drenaj limfatic / persoană
• Acces Iaki Spa pentru: piscină, jacuzzi, fitness, 

duș emoțional, duș cervical, saune



Structură din beton Sau cărămidă  
+ Strat de acoperire

cerințe:

impermeabilizare:
Mortar aditivat cu Sika®-1 pentru substraturi 
rugoase
SikaTopSeal®-107 - mortar de impermeabilizare 
pentru substraturi lise

Strat de finisare decorativ:
Sikagard®-PoolCoat vopsea acrilică rezistentă

metoda de instalare:
SikaTopSeal®-107 aplicabil cu bidineaua
sau prin pulverizare
Sikagard®-PoolCoat aplicabil cu pensula,
rola sau prin pulverizare

Structură din beton Sau cărămidă  
+ plăci ceramice

cerințe:

impermeabilizare:
SikaTopSeal®-107 sau SikaLastic ®1K sau 
SikaLastic®152 - mortar de impermeabilizare

Strat de finisare decorativ:
plăci ceramice, lipite cu adezivul
SikaCeram®255 StarFlex

metoda de instalare:
SikaTopSeal®-107 sau SikaLastic ®1K sau 
SikaLastic®152 aplicabil cu gletiera sau 
bidineaua
SikaCeram® aplicabil cu gletiera

Structură din beton, cărămidă Sau 
elemente prefabricate + membrane pVc

cerințe:

impermeabilizare și strat de finisare:
Sikaplan® WP 3100-15R membrană PVC

metoda de instalare:
Sikaplan® WP 3100-15R prin așternere liberă și 
lipire prin termosudare

www.sika.ro

Soluții Sika pentru piscine
Soluţiile Sika acoperă o gamă largă de tehnologii utilizate pentru 
impermeabilizarea structurilor: sisteme de membrane flexibile, 
membrane lichide aplicate, aditivi pentru betoane, sigilări de rosturi, 
mortare impermeabile. Domeniile de aplicare includ subsoluri, parcări 
subterane, tuneluri, structuri de retenţie a apei - de exemplu rezervoare, 

bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, 
soluţiile de impermeabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie 
să respecte cerinţe stricte în ceea ce priveşte durabilitatea, uşurinţa 
aplicării şi gestionarea costurilor totale. 



Structură din beton Sau cărămidă  
+ Strat de acoperire

cerințe:

impermeabilizare:
Mortar aditivat cu Sika®-1 pentru substraturi 
rugoase
SikaTopSeal®-107 - mortar de impermeabilizare 
pentru substraturi lise

Strat de finisare decorativ:
Sikagard®-PoolCoat vopsea acrilică rezistentă

metoda de instalare:
SikaTopSeal®-107 aplicabil cu bidineaua
sau prin pulverizare
Sikagard®-PoolCoat aplicabil cu pensula,
rola sau prin pulverizare

Structură din beton Sau cărămidă  
+ plăci ceramice

cerințe:

impermeabilizare:
SikaTopSeal®-107 sau SikaLastic ®1K sau 
SikaLastic®152 - mortar de impermeabilizare

Strat de finisare decorativ:
plăci ceramice, lipite cu adezivul
SikaCeram®255 StarFlex

metoda de instalare:
SikaTopSeal®-107 sau SikaLastic ®1K sau 
SikaLastic®152 aplicabil cu gletiera sau 
bidineaua
SikaCeram® aplicabil cu gletiera

Structură din beton, cărămidă Sau 
elemente prefabricate + membrane pVc

cerințe:

impermeabilizare și strat de finisare:
Sikaplan® WP 3100-15R membrană PVC

metoda de instalare:
Sikaplan® WP 3100-15R prin așternere liberă și 
lipire prin termosudare

www.sika.ro

Soluții Sika pentru piscine
Soluţiile Sika acoperă o gamă largă de tehnologii utilizate pentru 
impermeabilizarea structurilor: sisteme de membrane flexibile, 
membrane lichide aplicate, aditivi pentru betoane, sigilări de rosturi, 
mortare impermeabile. Domeniile de aplicare includ subsoluri, parcări 
subterane, tuneluri, structuri de retenţie a apei - de exemplu rezervoare, 

bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, 
soluţiile de impermeabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie 
să respecte cerinţe stricte în ceea ce priveşte durabilitatea, uşurinţa 
aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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

Stratul suport este reparat cu un mortar de reparaţii adecvat, iar apoi 
nivelat cu un mortar de egalizare a suprafeţelor. Sika oferă ca soluţie de 
impermeabilizare, mortare tixotropice mono sau bicomponente, pe bază 
de ciment modificat cu polimeri, aplicabile în două straturi, care asigură și 
garantează pe termen lung impermeabilizarea stratului suport.

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

Pentru chituirea plăcilor ceramice se poate opta pentru un chit de 
rosturi pigmentat, flexibil și impermeabil, care este preparat cu un latex 
special ce conferă proprietăţi mecanice, de rezistenţă la abraziune și 
impermeabilitate deosebite. De asemenea, pentru solicitări chimice 
speciale precum și rezistenţa în ape sărate, termale, se recomandă 
folosirea chitului epoxidic. La final, toate rosturile dinamice sunt sigilate 
cu un silicon de înaltă calitate, flexibil și rezistent la agenţi chimici.

Sediu central
050562 Bucureşti, Sector 5
Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 213 173 338
Fax: +40 213 173 345 

Sediu adminiStratiV
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
office.brasov@ro.sika.com
Tel.: +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 
cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rostSikalastic®-152
primul (1) strat și
al doilea (2) strat

SikaCeram®-255 StarFlex

preGătirea SuprafeȚei

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

impermeabilizare

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

Sikalastic®-1K Mortar de impermeabilizare monocomponent, 
elastic, aplicabil cu bidineaua sau gletiera

SikaTop®Seal-107 Mortar de impermeabilizare bicomponent, semi- 
elastic, aplicabil cu bidineaua sau gletiera

impermeabilizare / SiGilare 

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 

SikaCeram®-255 
StarFlex

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

SikaCeram® 
CleanGrout

Chit de rosturi monocomponent pentru rosturi 1-8 
mm lăţime (CG2WA)

SiGilant

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

Daniela Ciurescu, 
LEIDA Impex

NEMOX – Italia
• Echipamente profesionale, speciale pentru HoReCa, 

destinate preparării, păstrării și servirii înghețatei
• Variante automatizate
• Variante care permit prepararea înghețatei proaspete la 

comandă, în doar câteva minute
• Diverse capacități, pentru diverse tipuri de restaurante, 

baruri, terase sau cofetării, din hoteluri sau centre Wellness
• Recipientele, lamele mixerelor și alte componente din 

oțel inoxidabil AISI 304
• Adaptate unor concepte moderne de gelaterie

Linia profesională Nuvola  
de la EMMEPI Italia

Ca și alte echipamente din gama 700, care cuprinde 
peste 250 de modele adaptate fiecărui tip de bucătărie 
profesională, are următoarele caracteristici:
• Material aparent: oțel inoxidabil AISI 304, iar pereții late-

rali din AISI 202 (*AISI - American Iron and Steel Institute)
• Soliditate: 1,5 mm grosime în partea superioară de lucru
• Design modern, compact, elegant
• Modele interșanjabile, soluții de personalizare 
• Disponibilitate în mai multe versiuni, cu trei game de 

echipamente, cu sau fără cuptoare ori refrigeratoare sub 
masa de lucru

• Capacitatea arzătoarelor: 3,5 - 5,5 - 7,5 kW, la flacără deschisă
• Alimentare cu gaz sau energie electrică
• Componente de cea mai bună calitate pentru instalații  

Utilaje pentru bucătărie Aparate pentru înghețată

Leida – viziune de ansamblu 
și grija pentru fiecare detaliu
Leida s-a identificat de-a lungul timpului prin 
atașamentul față de ideea de profesionalism în 
industria ospitalității, prin înțelegerea nevoilor 
fiecărui operator pe această piață, dar și prin 
relația strânsă și eficientă cu unele dintre cele 
mai importante branduri europene și mondia-
le, specializate în dotări pentru hotel, restau-
rant, bar, wellness și Spa. Astfel, profesioniștii 
din domeniu au putut face surprize plăcute 
oaspeților care au regăsit în România tehno-
logie, elemente de design, senzații europene 
și exotice, fiind la același nivel al serviciilor cu 
locații de top de pe alte meridiane. În pre-
zent, Leida este un nume cunoscut datorită 

capacității de a veni cu proiecte și dotări la 
cheie, de la amenajarea spațiilor și dotare, 
până la consumabile și suport operațional. 
Dar, dincolo de a fi un furnizor, Leida propu-
ne concepte, pe care le poate susține cu aju-
torul unei oferte extrem de variate și al unor 
intervenții prompte la orice solicitare. Vă pre-
zentăm aici câteva exemple de produse și 
servicii pe care am considerat că v-ați dori să 
le oferiți oaspeților dumneavoastră, din diverse 
zone: alimentație publică (pentru bucătăria de 
restaurant și pentru bar), dotarea unui centru 
Wellness – Spa (echipamente, terapii), dar și 
dotarea cu mobilier a unui spațiu.
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Saune, băi de aburi și 
Equilibrium Circle
Aceste dotări pentru centrele Spa, produse sub brandul 
Carmenta, sunt caracterizate de inovație și eleganță, dar 
în același timp de simplitate și accesibilitate. Spa-ul devine 
un loc al jocului cu căldura și umiditatea, desfășurat într-
un cadru special, cu un design care se adaptează oricărui 
spațiu. Facilitățile sunt completate de dușuri, cromotera-
pie, aromoterapie și chiar muzică adusă prin bluetooth 
de pe telefonul utilizatorului. Pielea, respirația, sistemul 
imunitar, limfatic și nervos, presiunea sângelui – toate sunt 
influențate pozitiv cu ajutorul acestor echipamente atent 
concepute pentru a deveni benefice organismului.  
•  Baia de aburi:  cu o umiditate ridicată (85% - 90%), 

combinată cu o temperatură mai scăzută (40 - 50 °C), ofe-
ră o experiență completă de regenerare, în care aburii 
vă învăluie încet corpul, pătrunzând pielea, purificând-o 
și eliberând-o de toxine, de urmele stresului și poluării; 
tractul respirator se încălzește și se decongestionează, 
creând o stare de relaxare cu efecte terapeutice.

•  Sauna:  îmbină temperatura ridicată (85 – 100 °C) cu o 
umiditate scăzută (20 – 50%), mediu ideal pentru a sti-
mula transpirația și a reînnoi oxigenarea corpului; toxine-
le și impuritățile sunt practic expulzate din organism.

•  Equilibrium Circle:  reprezintă o experiență inedită 
de saună, cu o serie complexă și completă de modificări 
ale temperaturii, combinată cu aburul ușor; este potrivi-
tă tuturor, inclusiv celor care vin la Spa în familie și vor să 
folosească aceeași cabină.



Mobilier modern, 
iluminat din interior 

Mobilierul prezentat aici impresionează prin formele in-
spirate din diverse culturi: egipteană, sud-americană, filipi-
neză, tailandeză, arabă, africană, a plajelor din Florida, Ca-
raibe, 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 ase-
menea 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. Me-
sele 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, translu-
cid sau opac, poate fi nu doar alb, ci și în nuanțe la modă: 
antracit, verde fistic, roșu căpșună, albastru coacăză, por-
tocaliu, gri turturea.

Sunt obiecte practice, pe care nu trebuie să le prote-
jezi 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. Materia-
lul este de asemenea inert la apă, la acțiunea insectelor, 
mucegaiului sau lichenilor, fiind folosit, în cadrul anumitor 
colecții, pentru jardiniere.

???Dotări complete
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• Hotel (dotări pentru lobby, cameră, baie, 
bufet suedez, salon de evenimente, săli de 
conferințe, terase etc.)

• Bucătărie de restaurant (utilaje, echipamente 
mici, oale, ustensile, recipiente pentru 
depozitare, cărucioare, mașini de spălat etc.)

• Salon de restaurant (veselă, pahare, tacâmuri, 
pahare, gheridoane, mobilier și decorațiuni, 
accesorii, consumabile)

• Bar și cafenea (echipamente, mobilier și 
decorațiuni, mașini de cafea, de gheață, 
mașini de spălat, pahare, cești, consumabile, 
accesorii)

• Catering (consumabile, articole din melamină, 
echipamente de transport preparate, 
prezentare și servire, decorațiuni)

• Pensiuni și agroturism
• Unități de patiserie, cofetărie și ciocolaterie 
• Centre Wellness-Spa (echipamente, concepte 

integrate, dotări specifice, cosmetice, 
aromoterapie, prosoape, halate, papuci)

• Echipamente și ustensile de curățenie pentru 
orice spațiu

Leida – dotări profesionale 
pentru orice unitate HoReCa
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Ce este și la ce folosește
În fond, este vorba de un proces asemănător cu 

construcția unei case: întâi se consolidează temelia, apoi 
progresiv se ridică întreaga construcție; în cazul nostru, 
nu putem avea pretenția ca un Spa, indiferent de puterea 
sa de marketare și de influențele de imagine ale propri-
etarului, să exceleze fără a avea un „abecedar“ al locației, 
unde totul este explicat pas cu pas: ce trebuie făcut, 
când, unde și mai ales cum. Scopul principal al creării și 
implementării unui manual de politici și proceduri este 
de a comunica modul în care Spa-ul trebuie să fie condus 
eficient, impecabil. Acesta ajută la instruire și educaţie, 
precum și la eficienţa, productivitatea, coerenţa și calita-
tea serviciilor oferite. Politicile și procedurile formale vor 
permite angajaților să își efectueze sarcinile de serviciu cu 
minimă supraveghere, cu efort redus și să obțină rezul-
tate garantate, care fac diferența dintre un serviciu mediu 
și unul excelent. În plus, se știe faptul că în Spa ne referim 
la o echipă întreagă, la oameni cu funcții și competențe 

Consultanță

Larisa Marinică, 
Spa & Wellness 
Consultant:
«Așa cum mulți dintre 
dumneavoastră știu deja, 
a desfășura un business de 
succes în sectorul de Spa - 
Wellness - fitness presupune 
mai întâi o consolidare, sau 

o „fundație“ durabilă, care este de fapt manualul de 
politici și proceduri al unității respective. Din păcate, 
la noi în țară acest manual lipsește cu desăvârșire în 
foarte multe centre. Obiceiul nostru, împământenit 
de-a lungul zecilor de ani, de a face lucrurile după 
ureche, vagi și imprecise, alături de ideea că suntem 
atotștutori, nu conduce decât la o lipsă de consecvență 
și consistență a procedurilor, la o calitate îndoielnică a 
tratamentelor oferite și mai ales la o lipsă de compor-
tament adecvat din perspectivă uman-empatică.»

Importanța MANUALULUI
de PROCEDURI STANDARD de operare
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diverse (recepționer, terapeut, antrenor fitness etc.) iar 
activitățile desfășurate de mai mult de un angajat ar tre-
bui asigurate prin training temeinic pentru a se realiza o 
anumită consecvență și fluidizare, date tocmai de acest 
manual. 

Avantajele se resimt de asemenea și la nivelul condu-
cerii, întrucât managerii nu mai sunt întrerupți, agasați și 
solicitați să clarifice modul de desfășurare al activităților la 
fiecare pas mărunt al angajaților. Managerii se pot axa atfel 
cu adevărat pe planificări și strategii de dezvoltare, nu să 
corecteze fiecare terapeut sau recepționer la o procedu-
ră banală – de exemplu intrarea unui client în Spa și întâm-
pinarea lui în primele 30 de secunde. În plus, cunoștințele 
și expertizele rămân bine stabilite în companie chiar și 
după încheierea activității anumitor persoane cheie din 
echipă. De asemenea, este important să înţelegem că un 
manual care definește procedurile standard de operare 
ale unui Spa nu este complet fără să fie menționate stan-
dardele personalizate ale brandului respectiv.

Politicile și procedurile:
Atât politicile, cât și procedurile sunt dezvoltate pentru 
a comunica angajaților modul corect de operare a unui 
Spa. Deși sunt bazate pe o multitudine de factori indivi-
duali, politicile și procedurile sunt de multe ori confun-
date unele cu celelalte. Datorită rolului pe care îl indepli-
nesc, acestea se definesc diferit:

1. POLITICA SPA: reguli, reglementări, standarde 
şi strategie

Politicile sunt documentațiile care comunică infor mațiile 
necesare pentru a ghida gestionarea și ope rațiunile 
centrului Spa. Ele pot include numeroase subiecte 
cum ar fi:
• Stiluri de gestiune internă, cerinţe, așteptări și 

strategie
• Reglementări și standarde externe în care 

organizația trebuie să se încadreze
• Comportamentul așteptat de la angajaţii 

organizaţiei
• Condițiile la care clienții organizaţiei aderă
• Acţiunile ce trebuie luate în situaţii specifice

2. PROCEDURA SPA: succesiune de sarcini 
necesare pentru a desfăşura o activitate 
specifică

Procedurile sunt conduse pentru activităţi care necesită 
performanţă repetitivă și/sau consecvența care duce la 
performanță:

• Eficiența logistică
• Metodologiile operaționale și tehnice
• Standardele de calitate și servicii
• Structurile și cerinţele de raportare
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Consultanță

Centrele spa au nevoie să își creeze propriile 
lor politici și proceduri de la zero

Spa-urile funcționale care deja au un astfel de manual 
trebuie să îl actualizeze sau să îl rafineze constant pe cel 
existent, iar cele care sunt funcționale, dar nu dețin niciun 
ghid de SOP (Standard Operating Procedures), cu cât în-
cep să lucreze mai repede la el, cu atât va fi mai bine pen-
tru succesul afacerii. Manualul poate să includă politicile 
internaționale tipice, plus procedurile de funcționare 
și de tratamente standard utilizate în întreaga industrie, 
ce pot fi aplicate la un Spa de orice dimensiune, tip sau 
design. Dar cum fiecare Spa funcționează diferit datorită 
anumitor puncte cheie (fie aspectul sau designul, ofer-

Crearea sau reviziurea  
manualului de operaționare
• Analizați într-un mod cât mai realist la ce nivel 

se găseşte afacerea dumneavoastră: viziunea, 
poziționarea pe piața de Spa și Wellness, facilitățile 
oferite clienților, cerințele și exigențele pe care le puteți 
sau nu îndeplini.

• Notați în fiecare zi ce progrese faceți. Dacă faceți, 
stabiliți ce funcționează și ce nu – ce nu funcționează 
eliminați. 

• Planificați şi prioritizați în timp util şi realist.
• Verificați şi revedeți noua procedură sau schimba-

re, înainte de a o implementa.
• Implementați noile schimbări după ce în mod obli-

gatoriu ascultați și comentariile echipei dvs. 

În final, nu uitați să sărbătoriți fiecare mic succes - este 
o metodă formidabilă să vă mențineți anagajații implicați, 
dedicați și mai ales încântați de ceea ce fac. Este adevărat, 
consolidarea acestor proceduri pare greu de atins, uneori 
imposibilă, dar nu încape discuție că este singura variantă 
posibilă când linia de demarcație între succes și eșec este 
extrem de fină, aproape imperceptibilă.

Larisa Marinică
Spa & Wellness Consultant
International Spa Judge & Speaker
Ambassador of Global Wellness Day – România

Tel.: 004.0727.640.781
Web: www.best5starspa.ro

Pentru informații suplimentare:

tele de tratamente, calificările și experiența angajaților, 
standardele serviciilor, poziționarea pe piață și viziunea 
corporatistă etc.), este imperativ să îl rafinăm în funcție 
de ceea ce avem nevoie cu adevărat. De aceea, anumi-
te puncte cheie trebuie abordate cu grijă în așa fel încât 
să se dezvolte politici și proceduri care reflectă viziunea 
Spa-ului din interiorul structurii corporatiste. 

Acest proces, pentru crearea sau revizuirea unui astfel 
de manual de operaționare, implică un volum de muncă 
enorm, dar primul pas este întotdeauna cel mai dificil. De 
aceea mai jos puteți observa o listă rapidă cu câteva as-
pecte care vă pot inspira:

Consultanță
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Suprafața totală a proiectului 
Therme București, inclusiv tere-
nul aferent clădirii, este de pes-
te 250.000 mp, iar construcția 
ocupă mai mult de 30.000 mp 
in door. Investiția de circa 50 mi-
lioane de euro, demarată la finele 
anului 2013, aparține concernului  
A-Heat Group AG, cu sediul la 
Viena, care a apelat pentru re-
alizarea acestei construcții la 
specialiști din 20 de țări, sub 
leader ship românesc, așa cum a 
declarat domnul Hubert Spegel, 
CEO al companiei investitoare.
 

Complexul poate găzdui simultan 
4.000 de vizitatori, dispunând de 
8 piscine cu o suprafață totală de 
peste 3.000 mp. Apa necesară este 
captată în urma realizării unui foraj la 
3.100 metri adâncime, cel mai adânc 
foraj geotermal din ultimii 25 de ani 
în România. Astfel, apa ajunge la 
suprafață cu temperatura de 80°C, 
păstrându-și toate calitățile chimice, 
iar, după tratare prin ozonificare și ră-
cire, este utilizată la 33°C. Apa geo-
termală este utilizată de asemenea 

la climatizarea întregului complex în 
afara sezonului cald, asigurându-i-se 
astfel autonomia energetică timp de 
circa 320 de zile.

Suprafața înverzită însumează 
180.000 mp, la interior și exterior, cu 
plante autohtone sau exotice: 1.200 
copaci, 3.000 de arbuști, 500 de pal-
mieri, peste 600.000 de flori, 40.000 
de trandafiri, 60.000 de eunimus etc.. 
Inedită este și prezența unui copac 
Tree of Life (Ficus Religiosa), su-
pranumit și „Copacul Înțelepciunii”, 
care are o vechime de 120 ani și 
a fost adus din China. Necesarul 
de lumină al grădinii exotice este 
asigurat de spațiile vitrate largi, ele-
ment de arhitectură care individua-
lizează construcția.

Lansare

Zona Spa & Wellness dispune 
de 6 saune tematice și o baie de 
aburi, unde ritualurile sunt realiza-
te cu ajutorul uleiurilor aromatice 
pe pietre vulcanice încinse. Aceste 
facilități pot găzdui simultan 300 de 
persoane, așa cum susțin operatorii 
complexului. 

Piscina cu valuri din zona Gala-
xy are o suprafață de 560 mp și o 
adâncime care variază de la 1 metru 
la 3 metri. Instalația de produs valuri 
oferă 4 programe de intensitate și ra-
piditate diferite; în aceeași zonă este 
disponibilă și o piscină semiolimpică 
cu patru culoare și 25 metri lungime, 
cu adâncime cuprinsă între 1,2 și 
1,6 metri, respectiv un spectaculos 
sistem de tobogane cu lungimea to-
tală de 1,5 km și zonele de plecare 
amplasate la o înălțime de până la 
14 metri. 

Pe lângă gestionarea manage-
mentului operațional post-deschide-
re, foarte important pentru un obiec-
tiv de asemenea dimensiuni, Ther-
me a prevăzut pentru următoarea 
perioadă o extindere a proiectului și 
realizarea de noi atracții.

În ianuarie 2016 a fost deschis la Balotești, 
în apropierea Capitalei, cel mai mare 
complex de wellness și relaxare din Europa, 
construit greenfield.

în date și cifre
THERME
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Hotel

Conceptul de „Personalised trip“, sau 
„Tailor-made tour“, este unul larg răspândit 
în industria hotelieră din Europa și din 
întreaga lume. În cadrul acestuia, oaspeții 
unui hotel, de regulă turiști străini (dar 
nu în mod obligatoriu), sunt invitați să 
viziteze obiective turistice din zona sau 
țara respectivă, oferindu-li-se servicii 
personalizate, cu o selecție atentă a 
locațiilor. Vizitele se fac în grupuri mai 
mari sau mai mici, în anumite cazuri 
pentru o familie sau chiar pentru o singură 
persoană, ceea ce reprezintă „vârful de 
gamă“ al acestui tip de serviciu. Uneori, 
traseele sunt angajate independent de 
o unitate de cazare anume, călătoria 
respectivă fiind scopul în sine al sosirii 
turistului în zonă. 

Este dificil pentru un operator turistic sau un ho-
tel să gestioneze tururile personalizate, fiind vorba 
despre o activitate de mare responsabilitate și cu 
un specific aparte, de aceea în general acest ser-
viciu este externalizat, către firme sau persoane 
autorizate. Vă prezentăm în continuare câteva ele-
mente importante de care trebuie să țineți cont, în 
viziunea reprezentanților draculatour.net, operator 
specializat în organizarea de tururi personalizate, 
care are în portofoliu câteva dintre cele mai repre-
zentative trasee pentru România: Peleș - Bran, 
Turul Bucureștiului, obiectivele medievale din 
Transilvania, mănăstirile din nordul Moldovei și 
Delta Dunării – litoralul Mării Negre.

Hotelierii pot oferi acest serviciu exclusivist 
oaspeților săi, ceea ce poate însemna un avan-
taj competitiv important, mai ales că, de multe ori, 
turiștii sosiți cu afaceri în România își alocă un timp 
suplimentar pentru vizitare sau shopping. Une-
ori chiar decid să își prelungească sejurul în acest 
scop, venind împreună cu familia, după modelul city 
break – un concept dezvoltatat în ultimele decenii de 
agențiile de turism în colaborare cu hotelurile, pentru 
a crește activitatea turistică în sezoanele mai puțin 
productive. Important este ca serviciul de ghidaj să 
fie prezent în oferta unității de cazare, pentru a nu 
lăsa turistul să rătăcească, fără a înțelege mare lu-
cru din semnificația locurilor respective. În fond, este 

TURUL 
personalizat

Un nou serviciu 
pentru oaspeți

Castelul Bran
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vorba despre reușita unei călătorii, iar astfel hotelu-
rile își pot fideliza clienții, aceștia dorind să revină și 
să reia experiența, prin accesarea de noi trasee. De-
sigur, vorbim de hotelurile de categorie superioară. 

Iată câteva argumente pentru alegerea unui 
servicu de tur personalizat: 

 1. Siguranța turistului
Este destul de riscant să îl lași pe turist să desco-

pere singur frumusețile unei regiuni, ale unui oraș, 
chiar și cînd este vorba despre o țară sigură; din 
punctul acesta de vedere, România nu stă rău, dar... 
cine poate garanta că oaspetele, plecat singur, nu va 
întâmpina dificultăți, sau că nu va ajunge fără să vrea 
(sau intenționat – mai există și „temerari“) într-un loc 
periculos? Segmentarea turismului din perspectiva 
destinației este tot mai evidentă - de exemplu, în ulti-
mul timp este tot mai populară „explorarea urbană“, 

Stațiunea Mamaia Hotel Intercontinental (București)

Calea Victoriei (București)
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prin care turiștii caută zone „unde nu ar trebui să fie“: 
cartiere rău famate, locuri părăsite sau bizare (fabrici 
dezafectate, cartiere fantomă, tuneluri de metrou!), 
unele chiar periculoase. Este de fapt un nou domeniu 
care trebuie abordat în mod particular, cu toate mă-
surile de siguranță, într-un cadru legal care... nu prea 
există la noi.

 2. Mijlocirea și gestionarea comunicării  
În cadrul unei călătorii, comunicarea, care să 

faciliteze înțelegerea a ceea ce este vizitat, este 
poate cel mai important aspect, după siguranță. În 
acest sens, ghidul are rolul de a transmite turistului 
informațiile corecte, dar și de a inlesni interacțiunea 
acestuia cu băștinașii. Trebuie accentuat că proble-
mele pot apărea tot timpul din cauza dificultăților 
de comunicare, a neînțelegerii unor obiceiuri sau 
tabu-uri locale. În consecință, ghidul trebuie să fie 
un bun comunicator, un cunoscător al unei limbi de 
circulație internațională (de regulă engleza), care să 
facă mai simplă și mai accesibilă tranziția informației 
de la sursă către turist. Un ghid „descurcăreț“, cu-
noscător al traseelor și obiceiuriilor locale este și 
garanția rezolvării eficiente a unor situații de criză, 
care apar uneori, din păcate. 

 3. O selecție avizată a obiectivelor turistice
Selecția se face individualizat, conform profilului tu-

ristului (trebuie văzut ce este relevant și accesibil pen-
tru acesta, în funcție de ocupație, educație, vârstă, 
starea de sănătate ș.a.m.d.). Aici este important pro-
fesionalismul ghidului, care trebuie să aibă o cultură 
generală solidă, în plus față de cunoașterea obiecti-
velor turistice vizate. Din perspectiva alegerii traseelor 
și obiectivelor turistice, trebuie să remarcăm că nu tot 
ceea ce ni se pare nouă, românilor, relevant pentru is-
toria și cultura noastră, este la fel de interesant pentru 
un străin. În ultimii ani, în urma a numeroase experi-
mente mai mult sau mai puțin reușite, am înțeles că 
trebuie să mizăm pe câteva ”branduri” care garan-
tează succesul, printre care Dracula, Transilvania cu 
reminiscențele ei medievale, Delta Dunării și mănăsti-
rile din nordul Moldovei. Acestea sunt poate cele mai 
importante, iar orice alte obiective sunt colaterale sau 
de nișă (din această cauză, este important să oferiți 
posibilitatea personalizării).

  

 4. O planificare echilibrată și flexibilitate
Este important ca turistul să poată asimila informația 

primită în timpul necesar, pentru că fiecare individ are 
anumite curiozități și pasiuni, un anumit ritm intern 
de asimilare; dacă cineva se oprește mai mult asu-
pra unui obiectiv, o face pentru că ghidul a reușit să 
îi atingă o ”coardă sensibilă”, iar vizita este mai mult 
decât ocazia de a-și face un selfie. De fapt, unul dintre 
neajunsurile tururilor în grup este graba și grija de a nu 
te pierde de ceilalți, astfel încât turistul rămâne, în afa-
ră de oboseală, cu un amestec necontrolat de amintiri 
și senzații pe care nu a avut timp să și le lămurească. 
Respectarea unui orar este necesar doar în excursiile 
de grup, iar prelungirea programului sau renunțarea la 
anumite activități se pot face fără probleme.

Hotel

București – cartiere vechi și noi
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1. Castelul Peleș - Castelul Bran 
Aceasta este excursia perfectă pentru un om ac-

tiv, care nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a 
vizita România și nu trebuie să se îndepărteze prea 
mult de București, de unde vine și pleacă acasă cu 
avionul. El va putea vedea într-o singură zi (maximum 
13 ore efectiv) o mulțime de puncte de atracție situate 
într-o regiune pitorească a Munților Carpați, cu accent 
pe două obiective de maxim interes. De asemenea, 
pe traseu are posibilitatea de a vedea câteva locații 
relevante: stațiunea Sinaia, Brașovul și o cetate medi-
evală precum cea de la Râșnov. 

2. Turul Bucureștiului și al zonei adiacente
Este un traseu care include vizionarea și/sau vizi-

tarea celor mai importante obiective turistice ale Ca-
pitalei și împrejurimilor, începând cu Arcul de Triumf 
- Muzeul Satului (vizită) – Piața Revoluției (Ateneul Ro-
mân, Muzeul Național de Artă, Biserica Kretzulescu, 
fostul sediu al Partidului Comunist Român, Biblioteca 
Centrală Universitară) - Palatul Parlamentului (vizită). 
După masa de prânz într-un restaurant tradițional ro-
mânesc, se poate continua cu Snagov (Mănăstirea 
Snagov, unde este înmormântat Vlad Țepeș) și Palatul 
Mogoșoaia, cel mai important exemplu de arhitectură 
brâncovenească. Un turist va putea astfel să spună 
că a văzut o parte importantă a României, cu mo-
numente istorice și de arhitectură având o puternică 
încărcătură simbolică și estetică. Tot acest traseu se 
poate face în maximum 8 – 10 ore, mai puțin în cazul 
în care se renunță la ieșirea din București. O organiza-
re prealabilă este absolut necesară, pentru rezervare 
sau cumpărarea biletelor de acces.

Exemple de tururi care au ca 
punct de plecare Bucureștiul

Castelul Peleș Castelul Bran

Cetatea Râșnov

Palatul Parlamentului

Ateneul RomânArcul de Triumf

Palatul MogoșoaiaPiața Unirii
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3. Turul Transilvaniei Medivale
Acest traseu poate dura 2 sau 3 zile, în funcție de 

obiectivele vizitate. În 2 zile se poate face traseul Cas-
telul Peleș - Castelul Bran, cu o noapte de cazare 
la Brașov, și continuarea în cea de-a doua zi cu bi-
sericile fortificate și cetățile din centrul țării (Râșnov, 
Prejmer, Hărman etc.), apoi întoarcerea la București. 
În 3 zile, deci cu două nopți de cazare, pe lângă cele 
menționate anterior, se poate include și vizitarea 
Sighișoarei, cu o noapte de cazare aici. Astfel, con-

ceptul de „Dracula Tour“ poate fi mai bine conturat, 
având în program mai multe obiective legate de per-
sonalitatea lui Vlad Țepeș, inclusiv Sighișoara, locul 
său de naștere. 

Bineînțeles, se va face o delimitare între mitul lui 
Dracula și Vlad Țepeș, aspect pe care tot mai mulți 
occidentali îl înțeleg. Frumusețea peisajului și stilul de 
viață încă nealterat de modernitate al comunităților 
rurale sunt aspecte care pot fi accentuate și valori-
ficate. 

Brașov – Centrul Vechi

Sighișoara

Turnul cu ceas (Sighișoara) Castelul Corvinilor (Hunedoara)

Clădire în Cetatea Râșnov

Predeal

Hotel
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4. Mănăstirile din nordul Moldovei
Cu plecare din București pe traseul Piatra Neamț 

- Târgu Neamț, în prima zi se poate face o vizită la 
Mănăstirea Văratec, unde este mormântul Veroni-
căi Micle, muza și iubita poetului nostru Mihai Emi-
nescu. Se va continua în aceeași zi cu Mănăstirea 
Agapia (construită în 1642-1647 și pictată de Nico-
lae Grigorescu în 1858), iar Mănăstirea Neamț poate 
fi ultimul obiectiv vizitat înainte de prima noapte de 
cazare, apoi a doua zi de dimineață se continuă cu 
mănăstirile Sucevița și Moldovița, alte două lăcașuri 
de cult din Evul Mediu moldovenesc. Vizita Mănăstirii 
Voroneț (ridicată de Ștefan cel Mare și supranumită 
„Capela Sixtină a Orientului“) este unul dintre cele mai 
importante popasuri. A treia zi este rezervată vizitării 
mănăstirilor Neamț, Sihăstria, Secu, cetății Neamț și 
satului Humulești, locul de naștere al lui Ion Creangă, 
celebrul scriitor român. Întoarcerea spre București se 
poate face direct, sau cu un ocol prin sudul Transil-
vaniei, cu vizitarea Brașovului, Branului și a celorlaltor 
locații menționate în tururile anterioare. 

5. Delta Dunării – litoralul Mării Negre
În 2 sau 3 zile se poate face și acest tur. Intere-

sul este mai mare, evident, pentru Delta Dunării, unul 
dintre cele mai impresionante ecosisteme europe-
ne, încă neafectate radical de activitatea omului. Și 
litoralul din sudul Dobrogei poate fi atractiv, eventual 
combinat cu vizitarea Constanței, Mangaliei și Histriei, 
cu cetățile antice și muzeele aferente, sau a portu-
rilor primelor două locații. De asemenea, câteva ore 
petrecute în atmosfera unui sat de pescari, sau la o 
cherhana, poate fi o surpriză plăcută pentru un turist 
aflat în căutarea „paradisului pierdut“. Unii vizitatori ai 
acestor locuri au rămas atât de impresionați de aces-
te locuri încât au rămas să investească într-o pensiu-
ne sau hotel...

Acestea sunt considerate momentan cele mai 
frecvente destinații din România pentru un „Tai-
lor-made tour“, în care beneficiarul dispune de un 
transport confortabil, cu autoturismul, un șofer cu 
competențe ridicate ca ghid, un traseu prestabilit 
și/sau flexibil, asigurarea accesului la cele mai im-
portante obiective, cazare în hoteluri garantate din 
perspectiva calității serviciilor, restaurante în care 
se pot servi mâncăruri tradiționale românești, sau 
ale etniilor din regiunea respectivă. Amabilitatea și 
afinitatea culturală cu turiști din diverse țări sunt 
de asemenea calități apreciate, care pot fi întâlnite 
la draculatour.net. 

Mănăstirea Moldovița Marea Neagră

Delta Dunării, brațul Sf. Gheorghe

Mănăstirea Agapia Călugăr ortodox



Dacă anul trecut domeniul Wellness a fost marcat de di-
verse tendințe precum noutățile tehnologice din fitness, 
tradițiile islamice, yoga, activitățile în aer liber, fitnessul 
social sau chiar utilizarea canabisului, pentru acest an se 
pare că suntem martori la o intensificare a metodelor 
menite să răspundă stresului și provocărilor de tot felul; 
acestea se adresează mai multor intervale de vârstă, de 
la noile generații de copii care suferă de anxietate și până 
la adulții marcați de efectele hiperconectivității de la lo-
cul de muncă, ori care suferă din cauza suprasolicitării 
sau obiceiurilor sedentare. Printre ultimele tendințe din 
acest an se numără și concentrarea pe o sexualitate sănă-

   Trenduri
SPA-WELLNESS în 2016

Tendințe

Previziunile în domeniu pentru ur-
mătoarea perioadă, realizate de 
specialiști și observatori atenți ai fe-
nomenelor din piață, ne oferă o ima-
gine de ansamblu variată, ce include 
fenomene sociale, culturale, sportive 
și medicale diverse pentru Spa, fit-
ness, frumusețe, călătorii, nutriție 
și bunăstare corporală. Vă prezen-
tăm aici câteva aspecte identificate 
de Spafinder Wellness 365, incluse 
într-un studiu anual; vom observa 
tendințe care pornesc de la un speci-
fic local sau de la un fenomen social 
particular, și care devin globale, fi-
ind adoptate cu entuziasm de indus-
tria aceasta care le adaugă portofo-
liului consolidat în anii anteriori.

toasă, care vine parcă să spargă granițele în ce privește 
acest subiect care are încă elemente tabu. Se pare că 
lucrurile se schimbă radical, deoarece acum furnizorii 
de servicii Spa și Wellness dau la o parte senzaționalul 
și pudoarea, pentru a perfecta noi modalități ce vizea-
ză explorarea și dezvoltarea sănătoasă și armonioasă 
a sexualității individuale, cu scopul de a aduce astfel 
un plus de fericire. De asemenea, tendințele reflectă 
dorința în creștere a oamenilor de a avea acces la tot mai 
mult Spa și Wellness, dar și de a încerca aventura, sub di-
verse forme de evadare și relaxare, căutând tot mai mult 
așa numitele „călătorii wellness”. 
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Surfingul – noul val 
în Wellness

Este cel puțin ciudat faptul că până acum industria de 
turism din întreaga lume a ignorat acest sport, ținând cont 
de faptul că surferii cheltuiesc în fiecare an destul de mult 
în excursiile menite căutării „valului perfect”. În prezent, lu-
crurile încep să se schimbe, iar jucătorii din industria de 
turism arată un interes tot mai crescut pentru piața sur-
fingului, estimată anual la circa 130 de miliarde de dolari. 
Statisticile arată că într-un interval de cinci ani, 9 din 10 
suferi au luat o excursie internațională destinată practicării 
acestui sport. În plus, trebuie spus că în ultima perioadă 
surfingul a început să fie o atracție pentru tot mai multe 
persoane la nivel global, recunoscândi-i-se calitatea de a 
fi o practică ce poate fi inclusă în zona fitness. Este dovedit 
faptul că o sesiune de surfing oferă exerciții cardio intense, 
pe lângă faptul că se lucrează și asupra muchilor brațului 
și umerilor, mărindu-se totodată și rezistența spatelui. Prin 
exercițiile sus-jos făcute pe placa de surf se angajează o 
bună parte din mușchii corpului, asigurându-se astfel o 
dezvoltare echilibrată și o bună flexibilitate a ligamentelor 
și încheieturilor. 

Altfel spus, sesiunile pe placa de surf sunt echivalentul 
celor făcute în sala de fitness, numai că în această situație, 
una este să lucrezi cu niște aparate într-un mediu închis și 
alta este să te bucuri de „călăritul” valurilor. Studiile medi-
cale menționează și alte efecte benefice ale acestui sport, 
în sensul că previne depresia și scade semnificativ stre-
sul. De asemenea, a fost demonstrat faptul că în timpul 
turbulențelor valurilor se elimină în aer ioni încărcați ne-

gativ, care provoacă eliberarea endorfinei în corpul uman. 
Vorbind strict de turismul românesc, în ultimii ani a fost 
constatată creșterea numărului de practicanți ai kitesurfin-
gului (varianta cu parapantă), valurile Mării Negre nefiind 
propice surfingului clasic.

Sexualitatea dincolo de 
senzațional și falsă pudoare

Printre tendințele din Spa și Wellness din acest an se nu-
mără și abordarea ”sănătoasă” a sexualității, concept care 
vine să descătușeze acest subiect, până acum aproape 
tabu în această industrie. Se pare că lucrurile se schimbă 
radical, deoarece acum furnizorii de servicii specifice trec 
dincolo de senzațional și partea pudică pentru a perfecta 
noi modalități ce vizează explorarea și dezvoltarea sănă-
toasă și armonioasă a sexualității individuale, cu scopul de 
a aduce astfel un plus de fericire și relaxare. 

Astăzi trăim într-o lume în care se pune tot mai serios 
problema sexualității individuale, odată cu acordarea 
drepturilor LGBT (lesbian – gay – bisexual – transsexual) și 
cu noile valuri ale curentului feminist; de asemenea, lumea 
este tot mai preocupată de „Welness-ul total”, prin urma-
re un astfel de subiect nu putea să mai rămână mult timp 
ascuns. Dacă, în urmă cu câțiva ani, centrele Spa făceau 
pași mici, centrându-se pe terapia de cuplu (cum să fie 
îmbunătățită comunicarea și alte probleme asemănătoa-
re), acum focusarea este mult mai individuală și personală, 
punându-se accent pe educarea proactivă de explorare și 
îmbunătățire a vieții sexuale. De exemplu, în centre Spa și 
Wellness, săli de fitness, clinici sau unități speciale pentru 
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sănătate se recomandă tot mai mult, în special femeilor, 
exercițiile destinate sănătății și întăririi zonei pelviene și a 
mușchilor care suportă organele abdominale și sexuale. 
S-a dovedit că aceste exerciții previn o serie de probleme 
care intervin odată cu înaintarea în vârstă, nașterile sau se-
dentarismul, dar și faptul că mușchii respectivi joacă un rol 
important în ceea ce privește viața sexuală. Asistăm la o 
evoluție importantă, dacă ne gândim că, în urmă cu doar 
un secol, femeilor le era interzis de către medici să facă 
mișcări bruște sau să își solicite mușchii abdominali, pentru 
a nu le fi afectate organele sexuale... 

Cu siguranță acest concept nu se va potrivi tuturor, 
pentru moment. Unii sunt deschiși la astfel de tendințe, iar 
alții nu, însă cu siguranță într-un viitor nu foarte îndepărtat 
va trebui să lăsăm prejudecățile și rușinea la o parte, dacă 
dorim să avem un stil de viață sănătos și armonios, într-un 
mod complet.

Temazcal – practica mexicană 
pentru trup, minte și spirit

Cu rădăcini în cultura aztecă și mayașă, temazcal (în tra-
ducere „casa cu aburi”) înseamnă mai mult decât niște sim-
ple colibe sau încăperi din chirpici unde se face un fel de 
saună primitivă. Temazcal este un ritual cu practici foarte 
vechi, condus de către un vindecător antrenat (temazca-
lera) care ghidează participanții într-un proces curativ 
pentru trup, minte și spirit. Metodele și tehnicile acestei 
practici se transmit din generație în generație, ca o rețetă 
de familie, ceea ce face ca fiecare ședință să difere de la o 
zonă la alta a Mexicului și să fie unică. 

Majoritatea însă se caracterizează prin aceleași elemen-
te de bază: un foc din lemne făcut în apropiere în care 
se încing câțiva pietre vulcanice, care sunt plasate apoi în 
centrul încăperii și stropite din când în când cu apă în care 
se pun ierburi aromatice și anumite rășini, creându-se ast-
fel o atmosferă benefică pentru circulația sângelui și porii 
pielii. Până acum lucrurile nu sunt prea diferite de ceea ce 
se întâmplă într-o saună clasică, însă ele devin interesante 
în momentul în care un grup de doi-trei vindecători ghi-
dează participanții într-un ritual, în care se recită vechi ru-
găciuni și incantații și care se presupune că te conectează 
la forțe importante ale lumii fizice și spirituale. 

Întreg procesul poate dura până la două ore, însă mulți 
dintre participanți declară că pierd noțiunea timpului și 
intră într-o stare de armonie și meditație. Dacă, în sesiunile 

Tendințe

„Temāzcalli“ sau baie de aburi aztecă – desen din 
Codex Magliabechiano, un codex ilustrat aztec creat la mijlocul 
secolului al XVI-lea, la începuturile colonizării spaniole.
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temazcal moderne, procesul este întrerupt de perioade 
de răcorire cu apă sau ceai din plante, în cele tradiționale 
nu se fac deloc întreruperi. La final, participanții trebuie 
să facă o baie în râu sau mare, fiind astfel curățați, purificați 
și vindecați. În prezent tot mai multe centre Spa și Well-
ness de pe continentul american au început să introducă 
ședințe temazcal în serviciile lor, iar specialiștii din do-
meniu spun că este doar o chestiune de timp până când 
acest fenomen va deveni global, alăturându-se astfel altor 
metode precum masajul suedez sau practicile thai.

Spa și Wellness  
pentru copii

Părinții trebuie să învețe că a avea un copil sănătos în zi-
lele noastre înseamnă mai mult decât să îl înveți să mănân-
ce fructe și legume și să fie atent când traversează strada. 
Dieta nesănătoasă, tehnologia și efectele ei adverse, pre-
cum și stresul care afectează viața unui adult, reprezintă 
factori de risc la fel de bine și pentru sănătatea copiilor. Pe 
lângă acestea, timpul de joacă al unui copil a devenit astăzi 
amenințat de un program tot mai încărcat (școală, activități 
extrașcolare, practicarea unui sport etc.). 

Pe de altă parte, obezitatea sau diabetul, care în tre-
cut erau boli prezente la persoanele mai în vârstă, astăzi 
acestea sunt tot mai des întâlnite și la copii, în special la cei 
expuși la unii dintre factorii enumerați mai sus. Din acest 
motiv, tot mai multe centre de sănătate spun că Wellness-
ul pentru copii va cunoaște o dezvoltare accentuată în ur-
mătoarea perioadă, devenind în viitor un segment impor-
tant pentru această industrie. Tratamentele și programele 

destinate special copiilor au menirea să ajute la întărirea 
sănătății mentale și fizice ale acestora, și pot varia de la 
cursuri de yoga și meditație, până la tehnici de fitness sau 
diferite jocuri cognitive. Trebuie accentuat faptul că pro-
cedurile sunt efectuate într-un cadru profesional adaptat 
copiilor, de către specialiști bine pregătiți.

Adrenalină și Zen pentru 
revigorarea minții și trupului

Dacă urmarăm cum au evoluat de-a lungul timpului așa 
numitele „călătorii Wellness”, vedem că au existat mai multe 
valuri care s-au remarcat. Un prim val a fost cel „Zen”, care 
se axa în principal pe reducerea stresului și pe exercițiile 
yoga. Un alt val a fost cel al ieșirilor în natură, unde în cen-
tru se aflau aventura și noile experiențe. 

Mai nou însă, tendințelor Zen li s-au alăturat aventu-
ra extremă, în sensul că tehnicile de relaxare (masajul, 
meditația etc.) se îmbină cu practici în care adrenalina are 
un nivel ridicat, cum este canyoning, camparea pe stânci 
sau „școala de circ”. Într-adevăr, putem spune că au mai 
fost asocieri între tehnicile Spa și cele de „soft adventure” 
(hiking, ciclism, apres ski etc.), dar acum noul val merge și 
mai departe. Tot mai multe stațiuni de vacanță au înce-
put să introducă în serviciile oferite aventura extremă prin 
practicarea ziplining-ului, bungee jumping-ului, zborului 
în costume speciale sau cățărării libere, urmate de rela-
xare. Astfel, un pic de adrenalină, continuată cu momente 
de relaxare, oferă un cocktail inedit care nu poate decât 
să ducă la o adevărată revigorare a minții și trupului. 

(Va urma)
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Inițiative ale Asociației Patronale 
pentru Piscine și Wellness

Într-unul dintre numerele trecute ale revistei Spa Ma-
gazin, Asociaţia Patronală pentru Piscine şi Wellness 
anunţa demersul ce viza modificarea formei actuale a 
Ordinului 119 /2014, emis de Ministerul Sănătăţii, ce 
aproba „Normele de igienă şi sănătate publică pri-
vind mediul de viaţă al populaţiei“. În consultările 
noastre cu reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai 
Institutului Naţional de Sănătate Publică, am ajuns la 
un consens asupra modificărilor propuse pentru anu-
mite articole, astfel încât să ne aliniem unor cerinţe re-
glementate prin standardele europene aplicabile sau 
unor prevederi tehnice obligatorii pentru asigurarea 
unei ape de calitate în bazinele de înot de uz public.   

Întrucât ordinul menționat se ocupă de toate domenii-
le care pot aduce atingere mediului de viaţă al populaţiei, 
procedura de modificare a întregului conţinut constă în 
consultarea multor instituţii şi organizaţii non-guvernamen-
tale, iar acest lucru întârzie ratificarea formei finale. 

Acesta este unul dintre motivele pentru care asociaţia 
noastră s-a implicat într-un alt demers, mai important, ală-
turi de Ministerul Tineretului şi Sportului. De ce spunem 
mai important? Deoarece de data acesta este vorba des-
pre un proiect de elaborare a unui act normativ mai com-
plex, referitor la reglementările româneşti şi europene 

privind proiectarea, construirea, funcţionarea şi securi-
tatea bazinelor de înot de uz public din România, proiect 
ce face parte din iniţiativa strategică „Proiect de Hotărâre 
de Guvern privind normele de reglementare şi funcţi-
onare aferente bazelor sportive în scopul îmbunătăţirii 
condiţiilor de securitate“, cuprinsă în Planul Anual de lucru 
al Guvernului României 2016.

Acest act normativ va reuşi să reglementeze o serie în-
treagă de aspecte, începând cu proiectarea, construirea 
sau dotarea, şi terminând cu funcţionarea unui bazin, astfel 
încât să asigure utilizatorilor săi condiţii optime de sănătate 
şi securitate. În vederea începerii lucrului, a fost constituit 
(prin Ordin de Ministru) un Grup de Lucru intern MTS care 
va avea ca sarcină ducerea la îndeplinire a acestui proiect în 
termenul asumat (septembrie 2016).

Grupul de lucru este unul pluridisciplinar şi are în com-
ponenţă reprezentanţi ai Institutului Naţional de Sănătate 
Publică, ai Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Mo-
dern, ai Ordinului Arhitecţilor, ai Asociaţiei Salvamarilor din 
România şi, bineînţeles, ai APPW. 

Trunchiul strict tehnic al acestui viitor act normativ îl vom 
furniza noi, urmând ca fiecare specialist să îşi aducă apoi 
contribuţia, îmbogăţindu-l cu articole specifice domeniului 
respectiv. 

Noutăți
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Pentru orice informaţii şi întrebări vă stăm la dispoziţie 
la telefon 021 323 43 40 sau pe adresa de email office@appw.ro.A s o c i a ț i a  P a t r o n a l ă

P i s c i n e  ș i  W e l l n e s s

Premiile APPW – ediția  2016
Câteva cuvinte dorim să vă adresăm şi despre 

concursul nostru „Premiile APPW“, organizat împreună 
cu partenerul nostru oficial, spatiulconstruit.ro. La 
momentul redactării acestui articol, deja a avut loc 

jurizarea oficială, deci suntem în posesia clasamentului, însă până la Gala de 
Premiere rezultatul este ţinut secret. 

Am avut plăcerea de a beneficia, pentru al doilea an, de prezenţa 
aceloraşi juraţi de la prima ediţie, care au făcut efortul de a-şi rupe din 
timpul lor pentru a participa la întâlnirea în care s-a stabilit topul celor mai 
frumoase piscine. Şi aceasta total dezinteresat, doar pentru a sprijini o 
iniţiativă de acest gen. Ţinem să le mulţumim şi să-i numim aici:
• Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun – Prodecan al Facultății de Urbanism din 

cadrul Universității de Arhitectură „Ion Mincu”
• Arh. Andreea Mustață – Urbanist peisagist KXL Architects
• Cristina Stoica – Redactor-şef al revistelor „Casa Lux” şi „Grădina mea de vis”
• Ionuţ Mircea – Sales & Marketing Manager al portalului Spatiulconstruit.ro
• Lucian Nicolescu – Redactor-şef al revistei SpaMagazin.

Pe lângă suportul real al profesioniştilor de mai sus, evenimentul nostru 
este susţinut şi de două companii producătoare de materiale de construcţii 
cu aplicabilitate în domeniu, care sunt prezenţi în calitate de sponsori: 
• Sponsor Oficial: SIKA România
• Sponsor Business: Botament Systembaustoffe

Despre concurs puteţi citi amănunte pe pagina noastră web www.appw.ro.  

Participarea APPW la 
Ambient Expo 2016

Tot pe agenda noastră de lucru se 
află şi participarea la Ambient Expo 
2016. Ca în fiecare an, Romexpo 
organizează cel mai renumit târg de 
construcţii, amenajări, decoraţiuni, 
mobilier, piscine şi sisteme de 
încălzire din România. Cu această 
ocazie am fost invitaţi să susţinem şi 
un eveniment specific secţiunii de 
Conferinţe. În consecinţă, vă vom 
pregăti o prezentare cu subiecte 
despre standardele europene 
pentru construcţia piscinelor 
rezidenţiale şi despre probleme în 
tratarea apei din piscine. Vă invităm 
să ne vizitaţi la Ambient Expo, în 
perioada 6 – 10 Aprilie, în Pavilionul 
Central, pe inelul lateral.
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Iată-ne ajunși la un nou episod al serialului prin care 
dorim să vă facem cunoscute efectele binefăcătoare 
pe care le poate avea apa asupra organismului uman. 
Așa cum vom vedea în cele ce urmează, acțiunea apei 
se poate manifesta atât local, cât și general, la nivelul 
sistemelor cardiovascular, respirator, nervos și muscu-
lo-scheletal. De asemenea, vă vom supune atenției și 
câteva metode ce se pot folosi în tratarea diverselor 
afecțiuni, însă la fel ca și data trecută, ținem să vă sfă-
tuim să nu practicați singuri terapiile descrise în conti-
nuare și să nu le recomandați în absența unui specialist!

Mai întâi să facem o scurtă recapitulare a ceea ce în-
seamnă terapia cu apă. Este recunoscut faptul ca hidrotera-
pia se numără printre cele mai vechi metode de vindecare, 
fiind utilizată ca remediu pentru diferite afecțiuni comune, 
încă din antichitate, în civilizațiile greacă, japoneză, romană, 
egipteană, chineză, precum și diverse societăți vechi din 
America de Sud și Mesopotamia. Cine nu a auzit de exem-
plu, de celebrele băi publice romane? 

Numeroasele studii și cercetări făcute de-a lungul timpului 
au evidențiat rolul pe care îl are hidroterapia în relaxarea 
musculaturii, în tratarea afecțiunilor musculo-scheletale și 

neurologice, durerilor de gât, de spate, artritei, trauma-
tismului cranian, spasticității, accidentului vascular ș.a.m.d. 
Dacă ar fi să definim hidroterapia, putem spune că astăzi 
este văzută ca fiind un complex de metode terapeutice ce 
utilizează apa, la diferite temperaturi și în diverse stări de 
agregare (lichidă, solidă sau gazoasă) pentru tratarea unor 
afecțiuni. Apa utilizată poate fi dulce, minerală sau marină, 
pură sau în amestec cu alte substanțe (sare, iod, sulf, nămol, 
gaze etc), plante aromate și medicinale sau diverse ameste-
curi de plante medicinale. 

De asemenea, acțiunea fiziologică a apei se exercită 
prin intermediul pielii, aceasta fiind primul organ cu care 
ia contact, iar prin structura sa caracteristică cu vasta rețea 
vasculară și de receptori nervoși, se pot obține multiple și 
variate răspunsuri, reacții locale și generale. Hidroterapia, 
considerată și o ramură a medicinei naturiste bazate pe utili-
zarea apei în scop terapeutic, a început să capete în prezent 
un interes tot mai crescut. De exemplu, o simplă căutare pe 
internet a cuvântului “hidroterapia”, duce la peste 800.000 
de rezultate, ceea ce arată importanța acestui termen la mo-
mentul actual. Dar să vedem cum se manifestă acest com-
plex de metode terapeutice la nivelul sistemelor cardio-
vascular, respirator, nervos, și musculo - scheletal. 

   Puterile 
vindecătoare 
  ale apei (IV)
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Saunele cu temperaturi scăzute 
îmbunătățesc funcțiile sistemului 
cardiovascular

Reacția bogatei rețele vasculare a pielii la excitantul 
rece sau cald poate fi de vasoconstricție sau vasodilatație. 
Vasoconstricția este faza inițială, care este mai lungă la ex-
citant rece și de foarte scurtă durată la cald. Vasodilatația 
activă este faza în care se produce o înroșire a pielii (roz - 
roșiatic), sub acțiunea la cald sau rece. Este de durată mai 
lungă și este cea mai importantă dintre faze în hidroterapie. 
Vasodilatația pasivă urmează celei active, dacă acțiunea fac-
torului excitant se prelungește sau dacă este prea brutal. 
Tegumentele capătă o culoare roșie - violacee și reprezintă 
reacția pe care trebuie s-o evitam în hidroterapie, fiind sem-
nul că trebuie întreruptă procedura.

Reacțiile obținute la diferite temperaturi în corpul nos-
tru pot fi uneori surprinzătoare. S-a putut observa faptul că 
prin expunerea la frig a unei suprafețe din piele se produce 
o vasodilatație compensatorie în sistemul vascular profund, 
rezultat de creșterea fluxului sanguin la țesuturile care stau 
la baza tegumentului astfel expus. Această reacție vascula-
ră se produce în principal pentru a menține o temperatură 
constantă a țesuturilor profunde. De asemenea, coagularea 
sângelui crește în procedurile calde și invers în cele reci.  

În cea ce privește rezultatele metodelor terapeutice cu 
apă asupra sistemului cardiovascular, acestea nu sunt deloc 
de neglijat. Astfel, la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică, 
vasodilatațiile rezultate în urma unor băi calde sau în saune 
cu temperaturi mai scăzute (60°C) timp de 15 minute, pot 
îmbunătăți funcția cardiacă. Ba mai mult, s-a dovedit faptul 
ca terapia în astfel de saune îmbunătățește toleranța la efort, 
precum și circulația periferică. Interesante sunt și scufundările 
în apă rece, care induc modificări semnificative fiziologice și 
biochimice în organism, cum ar fi creșterea frecvenței cardi-
ace, a tensiunii arteriale și scăderea fluxului sanguin cerebral. 

Hidroterapia si sistemul respirator
Dacă printr-o astfel de terapie se urmărește tratarea unor 

afecțiuni ale sistemului respirator, atunci obiectivul princi-
pal este aducerea apei sub diferite forme în contact cu 
țesuturile care afectează căile respiratorii. Acest lucru se 
realizează prin diverse tehnici urmărindu-se curățarea, dega-
jarea și reglarea căilor respiratorii. Baia generală, dușul local, 
gargara și baia nazală stimulează activitățile locale și se poate 
obține astfel vindecarea sau diminuarea crizelor respiratorii. 

Interesant este și tratamentul cu inhalații de abur, care 
constă în dirijarea vaporilor de apă de la o sursă de apă 
care fierbe spre zona nasului și a gurii. Inhalațiile vaporilor 
înlătură inflamația și congestia mucoasei respiratorii superi-
oare, înlătură iritația gâtului produsă de aerul umed, calmea-
ză respirația spasmodică (astm, laringită), fluidifică secrețiile 
și stimulează eliminarea lor din gât și din plămâni, relaxează 
mușchii și calmează tusea, previne uscarea excesivă a mu-
coasei. Inhalațiile sunt indicate în următoarele cazuri: tuse, 
congestia plămânilor, nasului și gâtului, iritarea gâtului etc. 
Sunt contraindicate pentru copiii foarte mici sau persoanele 
în vârstă care nu pot fi capabile să reacționeze la tempe-
ratura înaltă. Rețineți că după un astfel de tratament, este 
recomandat să vă odihniți cel puțin o jumătate de oră!
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Sauna și băile de aburi relaxează 
sistemul nervos

Este știut faptul că aplicațiile terapeutice cu apă rece scad 
sensibilitatea nervoasă și au un efect anestezic. Recele a 
fost unul dintre primele mijloace anestezice folosite în chirur-
gie. În schimb aplicațiile terapeutice cu apă caldă au un efect 
excitant în procesele acute și este analgezică în procesele in-
flamatorii cronice. La unii pacienți, dușurile reci adaptate pot 
avea un efect antipshiotic, similar cu cel al electroșocurilor, 
deoarece manifestă reacții asupra cortexului senzorial.

Sauna și băile de aburi au efect de relaxare, fiind de altfel 
și principalul motiv pentru care oamenii se adresează acestor 
tehnici. De exemplu, studiile au dovedit faptul că după zece 
minute petrecute într-o baie jacuzzi se produc impulsuri 
nervoase (furnicături) la nivelul degetelor și se instalează o 
stare de bine și o scădere a anxietății. Temperatura și pre-
siunea apei în metodele hidroterapeutice pot bloca anumite 
efecte ale receptorilor nervoși, acționând pozitiv asupra me-

canismelor segmentare spinale ori asupra unor zone dureroa-
se. De exemplu, după o serie de sesiuni acvatice, unele per-
soane care au apelat la aceste terapii au remarcat o reducere 
semnificativă a durerii sau spasmelor, a oboselii sau chiar 
a depresiei. Recomandate sunt și dușurile pentru gât, mai 
ales pentru migrene, tensiuni musculare ale gâtului și ume-
rilor, sensibilitate la vreme, depresiile ușoare, amețeli etc.

Efectele apei asupra sistemului  
musculo-scheletal

Hidroterapia se poate combina și cu alte metode tera-
peutice, cum este cazul kinetoterapiei. Prin mixarea meto-
delor celor două ramuri terapeutice, rezultă o „gimnastică 
sub apă”, efectul fiind unul cât se poate de benefic, creându-
se astfel un mijloc terapeutic dar și de profilaxie, deoarece 
se referă atât la măsuri de prevenție (obezitate, osteoporo-
ză), cât și la măsuri de reabilitare neuromotorie sau muscu-
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lo-scheletală. Această terapie se folosește în pediatrie (pen-
tru  perfecționarea mișcărilor generale sau în tulburări de 
creștere și dezvoltare a copiilor), în tratarea unor boli ere-
ditare (cum sunt bolile reumatismale), în recuperările post 
traumatice și post operatorii ș.a.m.d.. Exercițiile fizice folosi-
te în combinație cu metodele de terapie cu apă au la bază 
aceleași metode și tehnici ca și cele executate în aer liber, nu-
mai că în această situație se profită de avantajele oferite de 
mediul acvatic. În acest tip de terapie există două modalități 
de recuperare: parțială (prin imersia doar a unui membru 
sau segment de membru) și generală (scufundarea în apă 
a întregului corp). Prin astfel de metode se îmbunătățește 
mobilitatea articulară și se ameliorează funcționalitatea orga-
nismului în diferite afecțiuni ale sistemului musculo-scheletal, 
crește forța musculară, se diminuează spasticitatea și se pot 
corecta anumite deficiențe ale coloanei vertebrale.
 (Va urma)

3 METODE  
hidroterapeutice  
interesante!
Dacă data trecută vă aminteam cele mai des întâl-
nite metode folosite în hidroterapie, astăzi venim în 
completare cu alte trei metode interesante: împa-
chetările, afuziunile și fricțiunile. Să vedem despre 
ce este vorba!

Împachetările 
Sunt proceduri umede și uscate, în care se folosesc 
cearșafuri umezite sau o pătură, ce învelesc bolnavul 
după o anumita tehnică. Există și împachetări cu dife-
rite substanțe (parafină, nămol), acțiunea lor având un 
efect puternic vasodilatator, cu efect pozitiv antiinfla-
mator și relaxant. Acestea se pot folosi în toate pro-
cesele inflamatorii cronice: artrite, artroze, nevralgii etc. 

Afuziunile 
Constau în răspândirea unei coloane de apă fără pre-
siune pe anumite regiuni ale corpului. Pot fi efectuate 
doar cu apă rece sau cu apă rece și caldă, alternativ. 
Coloana de apă va fi proiectată începând de la vârful 
degetelor, apoi pe fața anterioară a gambei, până la 
genunchi sau mai sus, până la rădăcina piciorului. De 
aici, se va cobori pe una din fețele laterale ale picioru-
lui, pana la vârful degetelor. Manevrele respective vor fi 
executate de mai multe ori la rând, timp de 3 - 4 minute, 
până la obținerea unei senzații plăcute de căldură lo-
cală și înroșirea pielii. Afuziunile reci sunt indicate per-
soanelor cu varice incipiente, cu pareză sau paralizia 
membrelor inferioare, cu insomnie, edemele cronice, 
precum și celor care acuză picioare grele și obosite.

Fricțiunile 
Sunt proceduri care acționează atât prin factorul ter-
mic, cât și prin cel mecanic. Ele sunt întotdeauna reci, 
folosindu-se bucăți de pânză umede, peste care se 
execută fricțiuni, prin mișcări lungi, de alunecare cu 
palmele, până când acestea se încălzesc, după care 
regiunea fricționată se șterge și se acoperă. Fricțiunile 
pot fi parțiale (mâini, membre inferioare, torace) sau to-
tale (pe întreg corpul).
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Permanent Contour 

Body Wave

Living Earth Crafts

Permanent Contour este un echipament de producere a 
aburului, cu flux constant, ce poate seta exact temperatura 
tratamentului aplicat cu ajutorul unor paduri cu care se ma-
sează ușor prin mișcări circulare. Datorită aburului cald care 
trece uniform prin padul cu plante uscate natural, datorită 
frecării și cristalelor de sare care au proprietatea de a absor-
bi ingredientele esențiale din plante, agenții nutritivi deveniți 
activi penetrează pielea mult mai ușor și în profunzime. Îna-
inte de începerea tratamentului, se aplică pe piele un ulei de 
bază. Aparatul are dimensiuni reduse, poate fi fix sau mobil, 
iar înainte de fiecare tratament se igienizează automat.

Body Wave folosește masajul cu 
rezonanță acustică, una dintre ulti-
mele inovații în domeniu. Aceste pa-
turi de masaj realizate în Austria, cu 

o deosebit de confortabilă piele italiană la exterior, crează 
în organismul uman micro-vibrații folosind puterea acustică 
(sunetul). „Masajul” pornește din interiorul corpului și se în-
dreaptă spre exterior, acționând asupra celulelor, cu efecte 
terapeutice multiple, de la reducerea tensiunii musculare și 
tratarea migrenelor, la abordarea unor afecțiuni mai severe, 
precum fracturile, tulburările neurologice sau Alzheimer. 

Living Earth Crafts este un rafinat producător de mese și 
paturi pentru masaj și relaxare, scaune pentru pedichiură și 
accesorii destinate celor mai exigente centre Spa, wellness și 
balneare. Acestea reunesc tehnologii de ultimă generație cu 
un design de top, realizat manual, uneori la comandă, în fabri-
ca din Vista (California – SUA). Multifuncționalitatea, flexibili-
tatea, eficiența energetică, posibilitatea de încălzire, comen-
zile simple, cromoterapia și sonorizarea incluse, toate aceste 
caracteristici și „gadget“-uri le fac deosebit de utile într-un 
centru Spa, stând la baza a nenumărate terapii și proceduri 
care pot fi oferite oaspeților.

pentru Wellness – Spa
Leida: concept și dotare
Terapii

Aici puteți găsi și cele mai noi produse pentru terapii 
wellness - Spa, alese după principii naturiste, unice în 
România.

Spa Boutique by Leida®

Livrare în 5 zile orice produs, satisfacție 100%!
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DESIGN, 
ERGONOMIE,
SOLUTII  

Pentru Piscine, terase, amenajări interioare
sau exterioare de hoteluri și centre sPa 

• 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)
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www.draculatour.net

Bucharest & Surroundings • Castles & Medieval Forts
Medieval Transylvania • Moldavian Monasteries

Danube Delta • Black Sea

Visit the best of Romania with a personal guide. In the language of your choice.
Personalized tours according to your preferences. From point A to point B. And beyond.
Comfort and security all along. We meet needs you don’t even know you had.


