Anul IV, Nr. 2 (10) • August - Decembrie 2016

www.spamagazin.ro

ISSN 2343 – 8762

900 Lei

Hotel&Spa

Premiile Anualei de Arhitectură București 2016 • Premiile APPW pentru piscine și SPA –uri. Ediția a II-a •
Noi metode de promovare a hotelului • Siguranță: Riscul de alunecare. Hotelul și securitatea la incendii
• Recomandat Hotel & Spa Magazin: Hotel TISA Băile Olănești • Tendințe: Pardoseli din lemn în hoteluri
și restaurante • Servicii: Masajul responsabil • Hotel: Un nou serviciu pentru oaspeți: turul personalizat

Mochetă și Flotex pentru hoteluri

de la Forbo Flooring Systems

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

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

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

Luați prin
surprindere:
am avut
un sezon estival
excelent!
Ne aflăm la finalul unui sezon estival foarte bun pentru turismul românesc, în special pentru cel de pe litoral. În mijlocul verii oferta disponibilă se redusese simțitor, cu greu puteai găsi o cameră care să tenteze
la prima vedere ca locație, servicii și preț, iar rezervările avantajoase
făcute cu o lună înainte puteau fi considerate norocoase. Hotelierii
au avut de lucru din plin, industria s-a mișcat, sejururile au acoperit
mai mult decât turismul de week-end, marota și scuza plauzibilă a ultimilor ani. Evenimentele din Turcia petrecute începând cu noiembrie
anul trecut (cu precădere din perspectiva relației cu Rusia) au cauzat
o redistribuire a turiștilor în spațiul balcanic – în special către Grecia și
Bulgaria, așa cum fusese prevăzut. Cine a vrut să treacă granița în luna
august pe la Vama Veche, așteptând ore întregi în coloana de mașini,
intuiește cam cum au stat lucrurile cu turismul de masă. România a avut
și ea un rol în această poveste și litoralul nostru s-a trezit cu mai mulți
oaspeți ca de obicei, fenomen care a scos la suprafață multe dintre
păcatele turismului autohton. Și nu ne gândim la controalele instituțiilor
abilitate, care n-au întârziat să își facă simțită prezența, de la Inspecția
Muncii și Direcția Antifraudă la ANPC și ANSVSA. Vom vorbi despre
detalii care rareori fac obiectul unei reclamații oficiale, dar care reflectă destul de bine calitatea serviciilor și capacitatea de organizare.
Sunt aspecte pe care le afli stând de vorbă cu turiștii sau din proprie
experiență. Lucrurile pot începe prost (și se întâmplă) de la rezervări,
multe dintre ele făcute în mediul on-line. Atunci când există o comunicare deficitară între recepția hotelului și site-ul de rezervări, toată
lumea are de suferit: hotelul care nu își crește gradul de ocupare, turistul care se trezește că rezervarea nu a fost păstrată (se plătește sau nu
ceva în avans și către cine?), site-ul de rezervări care își pierde credibilitatea. Odată cazat, constați că nu ai toate prosoapele din inventar, că
lista de cosmetice din baie s-a redus, ori ușa de la balcon nu se închide.
Cauți pe cineva să te ajute: angajații sunt puțini și ocupați sau, mai rău,
prea puțin determinați. Cererea ta va fi rezolvată, cumva, cândva... nu
face să te agiți prea mult pentru atâta lucru. Descoperim astfel încă
două probleme: deficiența în aprovizionare și cea a resurselor umane.
Nu ne permitem să gândim că operatorul vrea să își maximizeze profitul reducând cheltuielile cu pricina – departe de noi acest gând... Vrei
să vorbești cu managerul, dar este într-o întâlnire cu furnizorul, poate
negociază ceva. Dar achizițiile nu ar trebui antamate cu câteva luni în
urmă, iar contractele să își urmeze cursul din inerție? Câți hotelieri vin
să își întâlnească furnizorii la târgurile de profil, înainte de sezon? În plin
sezon, în stațiunea arhiaglomerată, vezi afișe cu „Angajez ospătar“. Aha...
migrația angajaților de la un loc de muncă la altul este în toi. Nu trebuie
să lucrezi în industrie ca să îți dai seama că litoralul românesc nu a fost
pregătit pentru un sezon bun. Măcar în anii trecuți știam de ce să ne
plângem: pe lipsa de turiști. Acum, ne putem plânge doar pe faptul
că presa nu reflectă realitatea și că își alege cu malițiozitate subiectele.
Lucian Nicolescu
Redactor-șef
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Instalații

URSA AIR – tubulaturi
performante pentru
ventilație și climatizare
Fie că este vorba despre un centru Spa / Wellness, o bucătărie,
sală de conferințe, subsol sau orice altă zonă a hotelului sau unității
balneare care funcționează datorită unor echipamente complexe
pentru climatizare sau ventilație,
de capacitate mai mică sau mai
mare, transportul aerului și evacuarea aburilor trebuie să se facă
prin canale și tubulaturi de calitate, realizate din materiale performante. Să încercăm să uităm tubulaturile simple din tablă, fără nicio altă optimizare. Vă propunem
în acest sens soluția URSA AIR,
furnizată de cunoscutul producător de materiale termoizolante
pe bază de vată de sticlă și vată
minerală URSA. Aceasta asigură
etanșeitatea și tirajul corespunzător, lucruri care se obțin doar
prin conservarea energiei fluidului transportat, deci fără transfer
de căldură de-a lungul traseului.
În caz contrar, sistemele pot deveni ineficientente, greoaie, surse
de dificultăți tehnice cronice.

Gama URSA AIR reprezintă cea
mai bună soluţie pentru construcția
canalelor de ventilaţie şi climatizare,
vata minerală furnizată de URSA îmbinând excelentele calităţi de termoşi fonoizolare cu siguranţa unui produs incombustibil. Se obține astfel
un sistem cu eficienţă energetică
maximă și silențiozitate. URSA cer-

tifică faptul că valorile de conductivitate termică îndeplinesc cerinţele
normativului EN 14303, iar calităţile 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

Principalele tipuri de plăci URSA AIR
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P 5858
URSA AIR AL-AL

Plăci din vată minerală de sticlă, cașerate cu folie de aluminiu la interior și aluminiu ranforsat la exterior, pentru
construcția de canale de ventilație și climatizare

P 8058
URSA AIR Al-Tech-2

Plăci din vată minerală de sticlă, cașerate cu aluminiu ranforsat la interior și țesătură aluminiu A2 la exterior, pentru
construcția de canale de ventilație și climatizare

P8858
URSA AIR ZERO

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

URSA AIR – câștigător al
Innovation ISO Award 2014
Echipa URSA AIR, care a dezvoltat acest produs, a primit premiul
Innovation ISO 2014, cu ocazia inaugurării 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 ventilare URSA AIR.

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 diverse tipuri de plăci tip „sandwich”,
formate din două folii de aluminiu
special cu un strat de vată minerală la mijloc. Cu ajutorul acestora,
tubulatura se confecționează direct
pe șantier; astfel se reduc costurile
instalațiilor de ventilație cu până la
30%, prin prețul materialului și prin
reducerea cu aproape jumătate
a timpului de montaj al tubulaturii.
Pentru tubulatura clasică din tablă,
după faza de proiectare urmează
confecționarea în fabrică, transportul (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
șantier, pentru măsurarea pieselor
speciale. „În cazul tubulaturii realizate cu URSA AIR, toate aceste
faze sunt eliminate, iar greutatea
însumată este foarte mică. Plăcile sunt aduse direct pe șantier,
iar echipa de montatori croiește
și customizează pe loc tubulatura, punând-o apoi pe poziție întrun timp foarte scurt“ – arată domnul Sorin Pană, Director Comercial
URSA România.
Acoperirile produselor URSA reduc la minim depunerea impurităţilor în interiorul canalelor de ventilaţie, păstrând curăţenia în instalaţii,
iar vata minerală nu oferă suport nutritiv 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 dezvoltarea coloniilor bacteriene prin depunerea de particule organice.
Sistemul prezentat aici asigură un
montaj rapid și uşor, plăcile fiind decupate cu precizie, în special atunci
când sunt folosite uneltele și cuţitele
EASY TOOL. Suprafaţa plăcilor este
protejată cu acoperiri de calitate,
ceea ce permite o manipulare optimă. Toate plăcile au falţuri caşerate
din construcţie.
Sistemul URSA AIR este recomandat pentru orice tip de instalație
de ventilație în clădiri de birouri, hoteluri, blocuri cu instalații centralizate
de climatizare, mall-uri, parcări etc..

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

Aromaterapie cu uleiul esențial

LavandEssence:
cadoul naturii pentru
mintea și corpul tău

Esențele pure extrase din plante aromatice cu
proprietăți benefice pentru sănătate sunt apreciate
încă din antichitate. Aromaterapia reprezintă interpretarea modernă a acestei practici străvechi, folosind
uleiuri esențiale pure pentru a oferi o stare de bine și
pentru a restabili echilibrul fizic, emoțional și spiritual.
Efectele terapeutice ale uleiurilor esențiale sunt valorificate prin diverse metode, de la masaje și băi de relaxare, la
inhalații și comprese. Aromaterapia se bazează pe componentele farmaceutice ale plantelor și pe calitățile lor terapeutice și olfactive unice, de aceea trebuie subliniată din start
importanța folosirii unor uleiuri esențiale pure, naturale și
autentice.
Ce este aromaterapia?
Aromaterapia reprezintă întrebuințarea uleiurilor
esențiale extrase din plante pentru vindecare, fiind o metodă de terapie holistică pentru că nu privește doar corpul, ci și mintea și sufletul. Cu toate că termenul „aroma”
creează impresia că uleiurile trebuie inhalate pentru a-și
produce efectul, ele pot pătrunde în piele și prin masaje
sau băi de relaxare, integrându-se perfect în săruri de baie
sau în săpunuri aromaterapeutice. Indiferent dacă sunt inhalate sau aplicate direct pe piele, uleiurile esențiale se bucură de o atenție sporită ca tratamente alternative pentru
infecții, stres sau alte probleme de sănătate.
6

Care este istoria aromaterapiei?
Uleiurile esențiale au fost întrebuințate în scopuri terapeutice de aproape 6000 de ani. Chinezii, indienii, egiptenii, grecii și romanii le foloseau în antichitate în produse
cosmetice, parfumuri și medicamente.
La începutul secolului trecut, un chimist francez, numit René-Maurice Gattefossé, a început să studieze proprietățile
chimice și terapeutice ale uleiurilor esențiale. În cartea lui
intitulată Aromathérapie: Les Huiles Essentielles Hormones Végétales, publicată în 1937, Gattefossé povestește un
episod care cu siguranță l-a împins să meargă mai departe
în acest domeniu. Lucrând la un experiment în laboratorul
său, s-a produs o explozie care i-a provocat arsuri și o cangrenă gazoasă care se extindea rapid. A aplicat ulei esențial
de lavandă pe zona vătămată, iar rezultatul l-a impresionat
chiar și pe el, efectul de vindecare fiind vizibil în decurs de
o singură zi. După zeci de ani de cercetare și experimente, a
publicat cartea care a introdus noțiunea de „aromaterapie”
și care includea peste 50 de studii de caz, multe dintre ele
rezultând din colaborarea cu doctori care tratau soldații
francezi din Primul Război Mondial.
Cum funcționează aromaterapia?
Cercetătorii au viziuni diferite în privința modului în care
funcționează aromaterapia. Unii experți consideră că simțul
mirosului are un rol definitoriu. Receptorii olfactivi comunică cu anumite părți ale creierului, care fac parte din siste-

mul limbic (centrul memoriei, al învățării și al emoției). Când
inhalăm moleculele uleiurilor esențiale, acestea stimulează
segmentele respective ale creierului și influențează sănătatea fizică, emoțională și mentală. Spre exemplu, lavanda stimulează activitatea celulelor creierului din amigdală
într-un mod similar cu anumite calmante medicamentoase.
Alți cercetători consideră că moleculele uleiurilor esențiale
interacționează cu hormonii și enzimele din sânge. Chiar
dacă cercetările în privința modului exact de funcționare
al aromaterapiei continuă, efectele acesteia sunt valorificate
pe scară largă.
Care sunt principalele
forme de aromaterapie?
Masajul aromaterapeutic este o modalitate foarte populară de întrebuințare a uleiurilor esențiale pentru că
funcționează pe mai multe paliere în același timp. Pielea
absoarbe uleiurile, care sunt deopotrivă asimilate prin
inspirație. În plus, terapia fizică a masajului sporește nivelul
de relaxare, eliminând tensiunea musculară.
Inhalarea reprezintă o altă formă de aromaterapie des
întâlnită în centrele de relaxare. Această metodă implică o
sursă de căldură care să favorizeze evaporarea moleculelor
uleiurilor esențiale și este utilă în mod special în cazuri de
afecțiuni ale sistemului respirator, dar și pentru relaxare.
Baia cu uleiuri esențiale reprezintă o altă metodă foarte
răspândită de aplicare a aromaterapiei. Uleiurile esențiale
pot fi adăugate în apă în stare pură sau pot fi amestecate
cu diverse săruri de baie. Există, de asemenea, varianta de a
întrebuința săpunuri aromaterapeutice. Pentru a se încadra
în această categorie, săpunurile trebuie să fie 100% naturale și să aibă la bază doar uleiuri esențiale si unturi de origine
vegetală, fără parabeni, sulfați, detergenți, întăritori artificiali
sau alte substanțe chimice dăunătoare pielii.
Care sunt efectele
terapeutice ale uleiului
esențial de lavandă?
Aromaterapia cu ulei esențial
de lavandă prinde avânt ca
formă de medicină alternativă.
Este folosită într-o multitudine de scopuri, inclusiv pentru
creșterea capacității de adaptare a organismului la stres și
oboseală fizică și psihică, pentru
îmbunătățirea calității somnului,

relaxarea organismului și refacerea bunei dispoziții, eliminarea stărilor de epuizare nervoasă și agitație, dovedindu-și
eficiența și în combaterea stărilor depresive, anxioase, și în
ameliorarea migrenelor.
Uleiul esențial de lavandă este întrebuințat și pentru îngrijirea generală a pielii datorită efectelor sale antiseptice și
antifungice. Acționând ca antiinflamator, este util și pentru
ameliorarea diferitelor tipuri de dureri, precum cele de la
nivelul articulațiilor, durerile musculare, reumatism, entorse,
dureri de spate si lumbago. De asemenea, așa cum bine a
observat Gattefossé, accelerează procesul de vindecare a
rănilor, tăieturilor și arsurilor.
Aromaterapia și tratamentele speciale cu uleiuri
esențiale au devenit de nelipsit din spa-urile care își
propun să răsfețe simțurile clienților. Versatilitatea uleiului esențial de lavandă și parfumul răspândit de acesta 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.

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.

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

TEMPO

Timp de 9 zile, în perioada 18 - 26 iunie, bucureștenii
și nu numai au putut face o baie în plin centrul Capitalei – în Piața George Enescu (zona Ateneul Român –
Muzeul Național de Artă). Aici a fost asamblată în cel
mai scurt timp (4 zile, după cum ne confirmă furnizorii și montatorii sistemului, firma 3G Sport) o piscină
supraterană demontabilă, perfect funcțională pentru
desfășurarea unor evenimente și activități recreative.

Piscina supraterană
demontabilă de la 3G Sport

PISCINA TEMPO a reprezentat punctul de atracție al evenimentului „Arta
Sportului”, organizat de doamna Camelia Potec, Președinta Federației
Române de Natație și Pentatlon
Modern, câștigătoare a numeroase
competiții naționale și internaționale,
printre care proba de 200 m liber la
Olimpiada de la Atena (2004). Manifestarea, care a marcat și retragerea
domniei sale din activitatea sportivă
de performanță, a devenit o ocazie
inedită pentru publicul larg, indiferent
de vârstă, de a înota și a se recrea în
plin centrul Bucureștiului, participanții
fiind antrenați în diverse activități acvatice: aqua fitness, aqua gym, aqua
boxing, aqua bike, chiar cursuri și
concursuri de înot. În zona aferentă
au fost amenajate de asemenea pe
parcursul manifestării spații de joacă
8

pentru copii și o tribună, dar au fost
organizate și alte activități recreative,
precum workshopuri de pictură și
fotografie. La deschidere, doamna
Camelia Potec declara: „Sper din
toată inima ca aici să vină cât mai
mulți oameni, de la copii până la
adulți, și să profite de această piscină aproape semiolimpică aici, în
centrul Bucureștiului, de mișcarea în
apă, mai ales în această săptămână
caniculară”. Evenimentul a fost un
succes, iar piscina realizată de 3G
Sport a fost permanent în centrul
atenției, mai ales a copiilor care au
venit în număr mare. Comportamentul piscinei la toate solicitările (intense
și frecvente) a fost exemplar, iar după
demontarea care a durat numai o zi,
aceasta a fost perfect aptă pentru o
nouă experiență.

Piscina TEMPO aduce
vacanța la tine acasă!

PISCINA TEMPO cu sistem de recirculare de tip skimmer rigolă este
un produs unic în România, fiind
complet demontabilă, pentru a putea
fi instalată ulterior în altă locație. Cu
dimensiunile de 20 m x 10 m (1,50 m
adâncime), are un volum de 300 m3
și un timp de filtrare a apei din piscină
de 3,12 ore.

Piscina TEMPO
este compusă din:

• Structură de rezistență formată
din panouri de oțel zincat la cald,
prevăzute cu montanți speciali de
susținere;
• Blocuri de beton folosite ca suport și un sistem de ancorare la
acestea, ce constă în cabluri de
oțel cu întinzătoare, predimensionate la dimensiunea piscinei
TEMPO;
• Sistem de recirculare și filtrare
format din:
- 4 filtre cu nisip x 31,80 m3/h
- 4 pompe de recirculare cu prefiltre încorporate x 24 m3/h
- vane multidirecționale pentru
fiecare filtru, în vederea realizării facile a operațiunilor de
întreținere a masei filtrante
- nisip cuarțos de granulație
0,4 mm – 0,8 mm (cantitate:
375 kg/filtru);
• Sistem de iluminat subacvatic
cu LED alb, la tensiunea de 12V;
• Instalație electrică prevăzută cu
tablouri electrice și transformatoare
la 12V;
• Pardoseală înălțată din Tego,
acoperită cu fibră de sticlă;
• Hidroizolație și finisaj la interiorul cuvei piscinei cu membrană din
PVC – liner tip sac, montat cu ventilatoare de mare putere.
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Piscine

În piscina TEMPO se pot desfă
șura practic majoritatea activităților
dintr-o piscină exterioară permanentă, de la înot pentru adulți și copii la
aqua fitness, aqua gym, aqua boxing, aqua night/ aqua party, aqua
circuit, demo în ape (înot, polo, înot
sincron), cursuri de înot, workshopuri, sirene în piscină și oricare alte
activități recreative.

Piscina Tempo:

• Nu necesită Autorizație de Construire, deoarece nu afectează în
niciun fel terenul pe care se amplasează!
• În funcție de dimensiunea bazinului de înot și de condițiile din teren,
se asamblează în 4-6 zile, timp în
care se montează structura de re
zistență și panourile de oțel, se realizează hidroizolația bazinului de înot
și se montează instalațiile de filtrare.
• Demontarea este mai simplă și mai
rapidă, după care piscina poate fi
depozitată sau reamplasată.
• Este ideală pentru evenimente sau
pentru utilizare sezonieră; organizatorii de evenimente au avantajul de
a o putea amplasa oriunde.
• Costurile sunt reduse, nefiind necesare lucrări de amenajare a terenului, iar după demontare solul
rămâne perfect curat.
• Calitatea apei este similară unei
piscine permanente, beneficiind de
metode performante de întreținere.
• Se adresează tuturor categoriilor
de vârstă, iar într-un cadru supervizat de instructori specializați poate
fi folosită pentru cursuri de inițiere
pentru copii, gimnastică în apă
pentru adulți, jocuri și concursuri.
• Poate fi accesorizată cu separatoare de culoar pentru competiții,
scări, iluminare și ornamente.
• Zona aferentă poate fi amenajată
10

în funcție de destinația piscinei, iar
exteriorul suprateran poate fi personalizat sau folosit pentru mesaje
de promovare.
• S.C. 3G SPORT – IP S.R.L. are
ca obiect de activitate proiectarea, construcţia de piscine
private şi bazine de înot semiolimpice şi olimpice, terenuri de
sport cu instalaţiile şi echipamentele aferente. De asemenea, oferă servicii de proiectare,
furnizare și execuție pentru tobogane acvatice, inclusiv structura metalică aferentă, respectiv
și pentru acoperiri presostatice
şi tendostatice, structuri acoperitoare cu arce din lemn lamelar.
• 3G SPORT beneficiază de peste 10 ani de experiență, reprezentând pe piața românească
importanți producători și furnizori din aceste domenii: SCP
Italy, Acquapark – Italia, A&T
Europe S.p.A., PM Engineering, Monarch Davey Company,
DAB, Emec, Artisport – Italia,
Condor Grass – Olanda.
• 3G Sport are un portofoliu de
lucrări impresionant, iar la ultimul concurs de piscine organizat de Asociația Patronală
pentru Piscine și Wellness (Premiile APPW), a fost premiată la
două dintre categorii – Piscine
rezidențiale interioare și Spa-uri,
evidențiindu-se atât prin calitatea lucrărilor, cât și prin design.

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

Un material de excepție pentru terase și amenajări exterioare:

Compozitul
lemn-polimer

Zonele de terasă ale hotelurilor,
pensiunilor, centrelor Spa, restaurantelor sau barurilor, trebuie
abordate cu mare atenție pentru
detaliu, fiind spații în care oaspeții
petrec momente importante de
relaxare, socializare sau chiar de
lucru. Aspectul trebuie să fie impecabil, iar siguranța la trafic fără
reproș. Același lucru este valabil
pentru alei, pontoane și alte amenajări exterioare, adică o serie
de elemente care individualizează o locație, o proprietate, constituind fundamentul pe care se
pot construi servicii de calitate.
Producătorul român de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp,
cu o unitate de producție la Buzău, propune sisteme complete
pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezistență excelentă, montaj simplu și un preț accesibil. Datorită proprietăților sale,
WPC-ul de la Bencomp poate fi
folosit în majoritatea zonelor lumii,
de la deșert sau climat ecuatorial
umed, până la Cercul Polar.
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Pardoselile exterioare de tip deck
sunt preferate în ultimul timp de către
operatorii din domeniul hospitality, luând în calcul câteva motive, toate la
fel de importante pentru siguranța
traficului, aspect, controlul costurilor de execuție și întreținere. În
primul rând, este vorba despre un tip
de pardoseală care, având prevăzută o substructură, de o înălțime mai
mare sau mai mică (în funcție de relieful terenului, de arhitectura spațiului și
de necesitățile specifice locației), permite foarte bine drenarea umidității

de la
Bencomp
solului, fără a afecta stratul superior
al pardoselii. În al doilea, rând, apare
necesitatea asigurării unei aderențe
optime, conform normativelor autohtone și locale în domeniu: suprafața
să nu fie nici alunecoasă, nici atât de
aderentă încât să provoace împiedicarea. De asemenea, trebuie luată
în calcul temperatura la care ajunge
pardoseala în timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare în cazul
materialelor cu inerție termică redusă
(piatră, ceramică, compozite pe bază
de ciment etc.). Lemnul a scris isto-

WPC – Wood Plastic Composite

• WPC-ul are în compoziție făină de lemn (peste 50%) și mase plastice (rezultate uneori din reciclări), amestecul fiind stabilizat împotriva radiațiilor UV, a
mucegaiurilor și insectelor.
• Astfel, se poate vorbi de un material prietenos cu mediul, deoarece nu emite
gaze toxice și nu eliberează substanțe periculoase, ceea ce îl recomandă pentru folosirea la piscine acoperite sau în centrele wellness.
• Acest material provine din materiale reciclate și se pretează la reciclare în
proporție de 100%.

rie în acest domeniu, dar de-a lungul
timpului au fost înregistrate o serie
de neajunsuri ce au făcut ca tot mai
mulți utilizatori să se orienteze către
materiale compozite tip WPC, care
beneficiază de avantajele lemnului,
dar reușesc să vină cu câteva plusuri
semnificative: planeitatea perfectă și
stabilitatea formei (greu de menținut
la lemn, care își modifică dimensiunile
în timp, sub acțiunea factorilor de mediu), rezistența la agresiunea unor
substanțe (detergenți, grăsimi, acizi,
săruri – cum este cazul apelor mari-

ne, minerale, termale etc.). Un deck
din WPC nu are nevoie de întreținere
periodică și nici de finisare, fiind un
material omogen, colorat în masă.
Proprietățile compozitului lemnpolimer oferă de asemenea ceea
ce este pretins de la orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri
îngheț-dezgheț, la apă în regim prelungit, agresiune de natură biologică
(mușchi, licheni, insecte), un design
modern și familiar în același timp.
Factorul estetic trebuie evaluat cu
responsabilitate, compozitul putând

Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la
ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o activitate deosebit de
creativă, cu rezultate surprinzătoare. (Foto: Pavilionul pentru șahiști din Parcul
Drumul Taberei, București)

fi extrudat sub numeroase forme și
modele de texturi. Din WPC, Bencomp obține profile rectangulare
care pot fi folosite atât la pardoseli,
cât și la alte tipuri de construcții și
amenajări exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier
de grădină, balustrade, podețe,
lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru uși și ferestre. Datorită
rezistenței excepționale la radiațiile
UV, profilele din WPC au un aspect
uniform, menținut pe toată durata
de viață a materialului. Trebuie adăugat că rezistența mecanică de care
acestea beneficiază este de peste 3
ori mai mare față de cea a lemnului,
la aceeași grosime.

Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5,
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720.852.045,
0770.573.848
Email: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Eveniment

Premiile
Anualei de
Arhitectură
București 2016

Ca și în anii precedenți, revista noastră a fost prezentă ca
partener media și anul acesta la manifestările Anualei de
Arhitectură, ajunsă în 2016 la ediția a XIV-a. Prima etapă
a evenimentului s-a desfășurat în ambianța grădinii Casei
Universitarilor din București, unde au fost expuse lucrările
participante la concurs, a avut loc Gala de Premiere a celor mai apreciate proiecte, au fost organizate alte diverse
evenimente și au fost distribuite gratuit participanților ultimele ediții ale revistei noastre.

Anuala de Arhitectură București de anul
acesta se desfășoară în mai multe etape:
ETAPA 1: 4 iulie – 24 august 2016
• Competiția de arhitectură
• Conferințele „Construind Comunitatea” - prezentările juriului de arhitectură
• Serile de film Urban Eye
• Evenimente satelit
ETAPA 2: 1 septembrie – 8 decembrie 2016
• Open call „Proiecte pentru oraș”
• Conferințele „Construind Comunitatea”: prezentările câștigătorilor și nominalizaților Anualei 2016
• Itinerarea Anualei de Arhitectură prin cartierele
bucureștene
• Decernarea Premiilor Publicului în cadrul Serii de
Jazz pentru Arhitecți
ETAPA 3: 1 ianuarie 2017 – 4 mai 2017
• Itinerarea Anualei de Arhitectură prin cartierele
bucureștene
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Ediția de anul acesta este organizată, conform tradiției,
de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din
România, tema fiind „Construind Comunitatea“. Este
vorba de un eveniment complex, desfășut pe o perioadă
mai lungă de timp (iulie 2016 – 4 mai 2017), în diferite
spații publice din Capitală, începând cu Casa Universitarilor, așa cum am menționat, unde pe 6 iulie a avut loc
Gala de Premiere. În continuare, după 24 august, când se
va încheia expoziția lucrărilor intrate în concurs, manifestarea va avea un caracter itinerant, prin diferite cartiere
din București și chiar prin alte orașe ale țării.

Proiectele de arhitectură, urmărite cu cel mai mare interes de asistență, au fost jurizate de o echipă compusă arhitecții Jose Mateus (Portugalia) - Președinte, Constantin Petcou (Franța), Ralf Looke (Estonia), Irina Cristea
(Franța) și Mihai Roșca (România).

Menționăm câteva dintre premiile acordate:
• Premiul secțiunii „Arhitectură rezidențială” –
locuințe individuale: Casa de amintiri – Alexandria,
jud. Teleorman (autor Birou de Arhitectură Simona
Pribeagu Schmid);
• Nominalizarea secțiunii „Arhitectură rezidențială
– locuințe colective”: Imobil de apartamente în
București, pe strada Aaron Florian (arhitecți AdrianIoan Untaru, Andrei Șerbescu, Bogdan Brădățeanu,
Valentina Țigâră, Carmen Petrea, Pavel Albu);
• Premiul secțiunii „Arhitectură socio-culturală”:
ECO-CHILIA – Tătaru-Chilia Veche, jud. Tulcea

(arhitecți Esenghiul Abdul, Claudia Trufaș, Christian
Andres Beros Contreas);
• Premiul secțiunii „Arhitectură și spațiu public –
amenajări de spații publice”: Spațiu exterior VL173
– București (arhitecți Jenică Craiu, Alexandra Demetriu,
arh. Peisagist Alexandru Gheorghe;
• Premiul secțiunii „Arhitectură corporate”: Sediu Blum
Romania – Otopeni (arhitecți Adela Antoniu, Șerban
Antoniu, Alexandru-Mihai Popescu, Mihai Bercea);
• Premiul secțiunii „Restaurare, conversie,
reabilitare”: Caimatei 10 – București (arhitecți
Georgeta GABREA/ Capitel Avangarde).
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Eveniment

Un eveniment important în
cadrul galei a fost lansarea cărții
„București. Arhitectură. Un
ghid adnotat“, având ca autori
pe Mariana Celac, Octavian
Carabela și Marius MarcuLapadat, o lucrare ce acordă
importanță nu doar clădirilor
Capitalei, ci și spațiilor publice.

Așa cum era firesc, ne-au interesat în mod deosebit lucrările care au legătură cu zona hospitality și remarcăm o
revigorare a investițiilor în spații dedicate, în special pe
segmentul de alimentație publică – restaurante, baruri,
cafenele etc., unde creativitatea este din nou un element
important de identificare, de avantaj competitiv.
În primul rînd, menționăm nominalizarea la secțiunea
„Arhitectură socio-culturală” a pensiunii Limanu Resort
din Chilia veche, un proiect interesant ca sistem constructiv: zidărie și beton, terase, scări și șarpante din lemn, tencuială din lut printr-o tehnică de execuție specifică zonei,
realizată de localnici, respectiv acoperișuri din stuf. În cadrul secțiunii au mai participat câteva lucrări interesante,
16

precum centrul Spa al hotelului Zenith din Mamaia și o
terasă – restaurant – bar de lângă Lacul Herăstrău, Funky
Lounge. Lucrări de gen au mai fost prezentate, de asemenea fără a primi vreun premiu, la secțiunea „Restaurare,
conversie, reabilitare”, confirmând tendința de a amplasa
unități HoReCa în clădiri vechi (teatrul cu cafenea și club
Point, Ansamblul hotelier Teleferic).
Revista „Hotel & Spa” va continua să participe la evenimentele Anualei de Arhitectură și vă vom oferi informații
din toate etapele manifestării.
Informații actualizate pe:
www.anuala.ro
facebook.com/anuala.arhitectura

Str. Octavian Goga nr. 29, Cluj-Napoca
Str. Făcliei nr. 1, Sect. 4, București
Fix/Fax: 0264-588.322, Mobil: 0740-775.696; E-mail: ofertare@soldec.ro

www.dezumidificare.ro

Marketing

Noi metode de

PROMOVARE A HOTELULUI
Turismul este o industrie globală – iată un adevăr
incontestabil, de care nu ne permitem să nu ținem
cont atunci când trebuie să ne ocupăm de marketingul unei unități hoteliere. Modul în care ne comunicăm avantajele competitive, de la amplasament la
particularități ale serviciilor oferite sunt strâns legate de noile tehnologii de comunicare, de aparatele,
echipamentele și gadget-urile utilizate de practic

toți potențialii clienți, indiferent de vârstă, locul de
proveniență sau bugetul disponibil. Acestea au adus
în industrie un nou tip de echilibrare a șanselor între
diferite destinații sau hoteluri, prin care bugetele
consistente de promovare ale marilor resorturi sau
lanțuri hotelire pot fi contrabalansate prin creativitatea și tenacitatea unităților cu resurse mai puțin impresionante.

Imaginea corectă, promptitudinea, atenția la fiecare
detaliu, identificarea corectă a avantajelor competitive,
diferențierea în piață, ca și problemele pe care le are un
operator, ajung mult mai rapid la clientul final, cu efecte vizibile imediat. În această „democratizare” dată de
tehnologia informației, mesajul corect și pe cât posibil
sincer este prea important ca să fie transmis de oricine
și în orice condiții, dar există câteva aspecte care trebuie
promovate cu insistență de fiecare membru al echipei,
începând desigur cu departamentul de marketing.

Creați campanii pentru aceste avantaje competitive! Există însă un secret: nu scoateți în evidență toate
avantajele competitive într-o singură campanie! Abordațile pe fiecare separat, în campanii individuale, care pot
dura mai multe luni fiecare.
Încercați să fidelizați oaspetele prin detalii! Acesta
vă poate deveni prieten dacă îl recompensați prin orice,
de exemplu printr-un cocktail la bar, un desert gratuit sau
o reducere la Spa. Recompensa poate veni și atunci când
vă recomandă prietenilor sau cunoscuților, nu doar când
accesează un serviciu suplimentar.
Identificați-vă cu locația! Scoateți în evidență
particularitățile orașului sau zonei în care sunteți amplasat,
promovați arta și bucătăria locală, fiți la curent cu evenimentele apropiate la care poate participa oaspetele, sau
cu noutățile locului care l-ar putea interesa.
Creați chiar dumneavoastră evenimente! Ideile pot fi multe: evenimente gourmet sau cursuri de gătit

Identificați și promovați corect avantajele competitive! Fiecare locație are un aspect care merită scos în
evidență, care o va individualiza în mintea clientului. Chiar
dacă nu aveți un „brand” notoriu (sau cu atât mai mult, deoarece turistul întâlnește deseori camere standardizate),
puteți reuși să creați acest brand prin asocierea cu un element, cu o experiență particulară.
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(mai ales dacă aveți un bucătar bun), evenimente în zona
de Spa, asociată cu un mod de viață sănătos, manifestări
de artă și design, cu invitați reprezentativi pentru cultura
locală (atunci când proprietatea are o arhitectură aparte,
ar fi și păcat să nu o transformați într-un spațiu unde să
se organizeze ședințe foto). Evenimentele înseamnă foarte
multe fotografii pe social media!
Mențineți o relație bună cu presa locală și de
specialitate! Presa tipărită este în continuare un reper

în diseminarea informației credibile, aspect care în mediul
on-line nu poate fi verificat prea ușor (iar publicul țintă își
păstrează anumite rezerve încă față de informația primită
de pe internet).
Alegeți cu grijă momentele și intensitatea campaniilor de promovare! Este foarte important ca, pentru a ajunge sigur la publicul țintă, să profitați de momentul
și locul potrivit pentru a fi prezenți în media pe toate canalele relevante (In-the-Moment Marketing).
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Păstrați amintirile comune, fotografiile, atrageți-l
pe client în zona de social media! Implicați în această
activitate cât mai mulți membri ai echipei hotelului, chiar
dacă una dintre reguli este să nu te ”împrietenești” prea
mult cu oaspetele. Există anumite limite de bun simț care
pot fi intuite de oricine.
Fiți consecvent! Nu experimentați prea multe strategii
pe parcursul unui an – se va crea confuzie și veți obosi. Iar
un plan de marketing trebuie susținut cel puțin un an ca să
dea roade, ca să poată fi evaluat.
Fiți deschis cu celelalte hoteluri din zonă! Faceți
schimb de informații, aflați cum vă puteți completa reciproc,
ce au reușit și ce nu. Poate părea o idee greu de aplicat, dar
uneori funcționează și are rezultate surprinzătoare.
Insistați pe toată durata anului! Activitatea în marketing trebuie să fie continuă, fără a ține cont de sezonalitate;
aceasta nu trebuie neglijată mai ales când hotelul este plin!
Acordați atenția cuvenită zonei de comerț on-line! Telefonia mobilă domină comunicarea, determinând o
creștere de aproape 100% an de an a comerțului online. In
medie, 21% din rezervările de hotel se fac pe dispozitive
mobile. În același timp, linia de demarcație între comerțul
on-line și social media este tot mai subțire.
Fiți foarte atenți la conținutul comunicării online! Cam 30-40% din rezervările unui hotel au la bază
ceea ce se numește „trafic organic”, nepublicitar, obținut în
urma unui content atent ales. Această strategie care merge
dincolo de ceea ce comunicăm pe site-ul propriu sau în
campaniile de promovare, este extrem de valoroasă. Fie
că este vorba despre un blog de evenimente locale sau
de o prezență socială inovatoare, este momentul să fiți cât
mai creativi la acest capitol. De asemenea, metacăutarea,
motoarele de căutare după cuvinte cheie, sunt în creștere
pe zona hotelieră, fapt care, conform specialiștilor, schimbă
radical modul de consum și de rezervare al turiștilor.
Optați pentru un marketing relațional! Este vital să
20

vă adresați unor oameni reali, pe o piață reală, și mai ales
oamenilor potriviți. Încercați să intuiți, să înțelegeți clientul
ideal cu ajutorul uneltelor moderne: „machine learning”,
„programmatic marketing”, „Google’s customer” etc., care vă
vor ajuta să ajungeți mai eficient la clienții dumneavoastră.
Țineți cont de programele Ad Blocking! Acestea
sunt programe de blocare a publicității on-line și, fiind în
creștere (circa 40% în ultimul an), aduc deja costuri industriei de zeci de miliarde de euro anual. Trebuie găsite alte
metode de promovare, ceea ce înseamnă de asemenea
creativitate și multă muncă.
Atenție la componenta Video! Videoclipurile apar
pe tot mai multe site-uri, începând cu YouTube, Facebook,
Instagram și altele. Nu neglijați prezența filmulețelor aici,
în contextul în care acestea sunt tot mai căutate, oferind
mai multe informații și uneori mai multă emoție decât o
fotografie.
Găsiți noi modalități de plată! Plata sau completarea
unei plăți se poate face și de pe telefonul mobil, ceea ce
este deseori foarte comod pentru client și poate constitui
un avantaj competitiv. Unele companii specializate încep
să schimbe piața, de exemplu prin plata cu amprentă digitală care este în creștere.
Țineți cont de toate gadget-urile pe care le poate
deține clientul! Se vorbește tot mai des de Cross-Device și Multiscreen, adică permutarea conturilor de pe un
dispozitiv pe altul. Aceasta ridică desigur probleme de
confidențialitate, dar este o metodă care strânge tot mai
mulți adepți.
Personalizați e-mail-urile! Un mail personalizat, care
conține și numele destinatarului, are cu 12 % mai mult succes, statistic vorbind.
Urmăriți-vă reputația online! Oriunde apare un comentariu despre locația dumneavoastră, nu o lăsați „nesupravegheată”. Comentați, răspundeți, reacționați la recenziile negative (desigur, dacă aveți argumente).

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Forbo Flooring Systems

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

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

Eternal sand

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

Soluții Sika® pentru Piscine
Piscine în aer liber
Există două tipuri de bază de piscine în aer liber:
îngropate și supraterane. Piscinele îngropate (sub
nivelul solului) necesită lucrări de excavații. În această broșură sunt prezentate soluții numai pentru
piscinele îngropate.
Componente principale ale piscinelor îngropate:
˴ Structura: radier/fundație, pereți
˴ Elemente de impermeabilizare
˴ Strat de finisare decorativă
˴ Echipamente și accesorii
Structura în sine nu este de obicei suficient de
impermeabilă și de aceea sunt necesare elementele de impermeabilizare. În cazul unei structuri
convenționale, impermeabilizarea este asigurată de
un sistem de hidroizolație care servește și ca suport
pentru stratul final de finisare (plăci de gresie/mozaic sau acoperire decorativă).
Membranele PVC oferă o alternativă, combinând
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Membranele PVC din gama Sikaplan, constând dintr-un
material armat și flexibil, se pun în operă în modul
tradițional, prin așternere liberă și termosudare la
fața locului. Ele pot fi ușor înlocuite la sfârșitul perioadei de exploatare.
Soluțiile 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 retenție a apei - de exemplu rezervoare,
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de impermeabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale.

Design
Piscinele trebuie proiectate de specialiști în domeniu
și în directă concordanță cu tehnologia existentă și
cu standardele în vigoare.

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

IMPERMEABILIZARE

Sika MonoTop®

Sikalastic®-152

Sikalastic®-1K

Sikadur® Combiflex®

Mortare de reparații şi
egalizare cimentoase
monocomponente, modificate
cu polimeri pentru obținerea
(dacă este necesar a) unui
strat suport sănătos şi
uniform pentru lucrările de
impermeabilizare şi placări
ceramice

Mortar de impermeabilizare
bicomponent elastic, aplicabil
cu bidineaua sau gletiera

Mortar de impermeabilizare
monocomponent, elastic,
aplicabil cu bidineaua sau
gletiera

Sistem impermeabil de
sigilare elastică, de înaltă
performanță, pentru tratarea
diferitelor străpungeri,
racorduri, fisuri, rosturi de
turnare şi rosturi de dilatație

IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

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

Sisteme Sika de placări
ceramice pentru piscine

Plăci ceramice sau mozaic
SikaCeram®-255 StarFlex

Sika® MonoTop®

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

SikaCeram® CleanGrout
cu SikaCeram® LatexGrout

Stratul suport este reparat cu un mortar de reparații adecvat, iar
apoi nivelat cu un mortar de egalizare a suprafețelor. Sika oferă
ca soluție 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.

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG
SikaCeram®-255 StarFlex
Profil fund de rost
Sikalastic®-152
primul (1) strat și
Sikasil®-Pool
al doilea (2) strat

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 proprietăți mecanice, de rezistență la
abraziune și impermeabilitate deosebite. De asemenea, pentru
solicitări chimice speciale precum și rezistența 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 agenți chimici.

Cerințe pentru piscine
CERINȚE ESTETICE
˴ Geometrie liberă
˴ Multiple posibilități de design
estetic (culori sau texturi)
˴ Stabilitate a culorii
CERINȚE ECONOMICE
˴ Costuri de investiție reduse
˴ Ușor de curățat
˴ Înlocuire ușoară și cu costuri
minime

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)
Sediu Central
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45
www.sika.ro

www.sika.ro

SikaCeram®-255 StarFlex White
Adeziv pe bază de ciment
pentru toate tipurile de plăci
ceramice de dimensiuni medii
şi mari (C2TE S1)
Sediu Administrativ
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substratului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare a
apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

SIGILANT

SikaCeram® CleanGrout

Sikasil®-Pool

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

Sigilant siliconic neutru
pentru piscine şi zone
permanent umede

Siguranță

Riscul

de alunecare

De la alegerea materialelor
la programele de cleaning
Alunecarea și împiedicarea sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor de muncă, mai
cu seamă în domeniul hospitality, iar 90% din
aceste accidente se soldează cu fracturi, luxații
sau alte afecțiuni asupra sistemului osos. Costurile pentru industrie sunt substanțiale, când
este vorba despre rănirea atât a angajaților,
cât și clienților, care pot incrimina cu ușurință
pe cel responsabil cu proiectarea, execuția sau
întreținerea defectuoasă a pardoselilor. Atragem atenția asupra câtorva aspecte importante, în contextul în care prea frecvent observăm
o treaptă amplasată unde nu te aștepți, zone
prost iluminate, pardoseli inadecvate tipului de
activitate desfășurat în acel spațiu, sau prost
întreținute, finisaje care credeam că aparțin altor epoci istorice, deși oferta din prezent este
deosebit de generoasă ca variație și calitate.
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Soluțiile trebuie să fie integrate
În cazul unei unități de cazare sau a uneia de
alimentație publică, oricare i-ar fi targetul, este absolut necesară consultanța în cleaning, iar aceasta nu
doar în timpul funcționării, ci și în faza de construcție
sau renovare, deoarece atunci pot fi date cele mai bune
soluții privind alegerea tipurilor de finisaje și sisteme
pentru pardoseală, spațiile și modalitățile de depozitare, modul de punere în operă, achiziționarea celor mai
potrivite echipamente și sisteme de cleaning.
Ar fi minunat ca în etapa aceasta să se desfășoare
câteva întâlniri între montatori, proiectanți, dezvoltatori și specialiștii în cleaning, pentru a pune la punct
detalii ale celor ce se pot întâmpla, cu documentațiile,
normativele și autorizările „pe masă“. Aceste informații
sunt necesare ulterior angajaților, celor care supraveghează și coordonează activitatea, celor care asigură
întreținerea sau cleaningul (fie că sunt angajații proprii
sau ai unor firme specializate).

Dacă pardoselile sunt corect executate, sigure și stabile, rareori alunecă cineva pe suprafețe uscate și curate.
Pericolele care pot apărea sunt de regulă contaminarea
cu apă, praf, ulei, resturi alimentare, substanțe folosite
în Spa etc., frecvente de altfel în această industrie. Prin
urmare, curățarea continuă și periodică este nu doar
o măsură de igienizare, ea devine secretul reducerii pericolelor de accidentare. Alunecarea poate apărea și în
timpul procesului de curățare, acestui risc fiind expuși
atât cei care asigură cleaningul, cât și cei care ajung pe
aceste suprafețe. Pardoselile netede și umede sunt cele
mai susceptibile să creeze probleme, fie că folosim pentru curățenie un mop sau o mașină de curățat pardoseli cu spălare umedă. Pardoselile trebuie să fie netede
pentru a le fi asigurată o igienizare corespunzătoare, dar
acest lucru reprezintă simultan o vulnerabilitate, mai ales
când este vorba despre suprafețe cu o aderență scăzută, fin șlefuită sau lăcuită; chiar și cantități nesemnificative de lichid, murdărie sau nisip pot provoca o alunecare.

Lucrurile pot fi cu atât mai grave în cazul pardoselilor
deteriorate, sau inegale, mai ales în locuri greu de intuit
sau greu vizibile.

Iată câteva reguli elementare de reducere
a riscurilor de alunecare:
• Evaluarea riscurilor, pornind de la posibilele situații
particulare care pot apărea, urmată de implementarea unor planuri de măsuri care să reducă riscurile,
dacă nu să le elimine de la sursă, așa cum ar fi ideal;
• Informarea personalului în legătură cu aceste riscuri particulare, informare care trebuie făcută continuu, mai ales că migrația angajaților este destul de
frecventă în industrie; simpla expunere a normelor
generale privind sănătatea și securitatea în muncă nu
sunt suficiente de cele mai multe ori;
• Deseori, ideile bune vin chiar de la personal, iar
acestea merită să fie ascultate și urmate, chiar dacă
înseamnă o investiție neprevăzută;
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Pardoseli

• Proiectarea și realizarea unui iluminat adecvat, ca
amplasare a surselor de lumină și ca nivel de intensitate; acestea sunt importante atât la interiorul
construcției, cât și în afara ei;
• Curățarea corespunzătoare a spațiilor de lucru, a
căilor de acces și eliminarea obstacolelor;
• Utilizarea încălţămintei corespunzătoare, eventual
studiindu-se compatibilitatea cu tipul pardoselii; aici
se poate discuta și despre echipamentul sau uniforma din dotare, care nu trebuie să stânjenească și să
ofere o minimă protecție.
• Instruirea angajaților cu privire la modul corect de
deplasare, respectând fluxurile (și mergând, nu alergând);
• Prevenirea apariției unor obstacole precum uşile
cuptoarelor, mașinilor de spălat sau dulapurilor lăsate
deschise;
• Eliminarea de pe pardoseli a protuberanțelor,
crăpăturilor sau exfolierilor, respectiv un plus de
aderență pentru pante; deși pardoselile rustice sunt
foarte căutate, acestea nu sunt cele mai bune soluții
dacă nu oferă și siguranță la pășire;
• Proiectarea și realizarea corectă a scărilor, ca dimensiuni (înălțimile contratreptelor și lățimile treptelor),
respectiv folosirea unor materiale antiderapante, mai
ales pe muchie;
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• Iluminarea corectă și realizarea de balustrade solide pentru casa scării;
• Folosirea covoraşelor antiderapante peste tot
acolo unde este cazul, mai ales în spațiile umede;
• Amplasarea de mesaje și indicatoare de securitate
referitoare la eventualele pericole;
• Acordarea atenției cuvenite unor spații care uneori sunt neglijate, precum camerele frigorifice sau
de răcire, spațiile de depozitare, punţile de încărcare
sau spaţiul din spatele barului.
• Folosirea sistemelor de praguri și a barierelor
de praf profesionale; studiile au arătat că montarea acestora reduc cu mai bine de 50% cantitatea de
praf, nisip și pietricele adusă într-o incintă, ceea ce
reprezintă un mare câștig pentru reducerea cheltuielilor de cleaning și creșterea duratei de viață a pardoselilor, iar pentru siguranța pășirii sunt cu atât mai
valoroase (alunecările pe nisip și pietricele sunt printre
cele mai frecvente);
• Observarea și oprirea scurgerilor (sau gestionarea
lor corespunzătoare, cu avertizarea necesară, atunci
când acestea sunt curente);
• Atenționarea asupra obstacolelor care nu pot fi
îndepărtate, fie că acestea sunt la nivelul pardoselii
ori mai sus (cabluri, echipamente suspendate etc.);
• Urmărirea pardoselilor exterioare gen deck (sau
de orice alt tip); în exterior, rata de degradare a pardoselilor este mai ridicată, deci o revizuire și o reparare la
început de sezon cald este obligatorie;
• Alegerea unor finisaje pentru pardoseli care să
confere aderența dorită; există pentru orice tip de
suprafață metode de finisare profesionale, special
concepute pentru creșterea aderenței, care, împreună cu optimizarea estetică oferită, aduc un plus de
siguranță angajaților și oaspeților dumneavoastră.

Dotări complete

Un Spa în profunzime,
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Leida vine permanent cu noutăți în domeniul Spa, punând accentul pe liniile naturiste, ecologice, cu efect
terapeutic real. Iată câteva noi produse oferite pe piața
românească de la branduri europene renumite, precum
Kurland (Austria) sau Sunrise (Italia).

Moor Mud – aurul negru

Nămolul acesta, obținut din lacul Leopoldskron din Salzburg - Austria este mai
bogat în ingrediente active, calitatea fiind
esențială pentru succesul tratamentului. Analiza microbiologică atestă pH-ul de 4,5-5 și conținutul ridicat de acid humic,
un ingredient valoros în balneoterapie.

Fango, argilă și nămol

Precum vechii egipteni care foloseau
nămolul din Nil pentru a-și relaxa mușchii,
a reduce durerile articulare și chiar pentru a trata leziunile, azi putem folosi un amestec pe bază de
Fango, un nămol de origine vulcanică. Acesta vine suplimentar cu efecte de purificare a organismului și stimularea metabolismului, putând fi folosit în cadrul procedurilor Soft-Pack
System sau Rasul de la Kurland.

Cream Peel Mix

Un singur produs poate avea o mie de
utilizări: se amestecă o lingură de produs
cu jumătate de lingură de ulei de gălbenele și puțină apă; crema rezultată se poate aplica pe fața
umezită și se masează ușor cu degetele.

Fân din regiunea
Salzburg

S-a constatat că fânul este capabil să atenueze disconfortul reumatic și tensiunea
musculară. Plasat pe abdomen, el poate stimula metabolismul, relaxează și calmează, detoxifică și purifică. Poate deveni
o etapă importantă a terapiei Kneipp, oferind ajutor pentru
mobilitate, dureri de spate, genunchi și șold. Este folosit inclusiv în cadrul unor băi de aburi,
sub formă de săculețe.

Daniela Ciurescu,
LEIDA Impex

Fiecare plantă
crește cu un scop!

O selecție de plante, ierburi și flori, a
căror valoare terapeutică a fost demonstrată, stă la baza a numeroase amestecuri folosite în aplicații
pe corp și față, cataplasme, produse de masaj, infuzii, băi, aromatizarea salonului Spa.

Tămâie și smirnă

Întâlnite în ritualuri religioase, tămâia și smirna au reale calități terapeutice.
Acestea nu doar creează o atmosferă
proaspătă și curată în încăpere, dar au
efect calmant, reduc inflamațiile tractului gastro-intestinal,
îmbunătățesc concentrarea.

Noua terapie
cu lumânări calde

Aceste lumânări calde, aduse în
premieră în România de Leida, sunt
un amestec unic de uleiuri pure și unturi vegetale, care se transformă prin
încălzire într-un ulei rafinat, parfumat și
catifelat. Turnat în palmă și aplicat ușor
pe pielea corpului, amestecul cald
devine sursa unor senzații inefabile.

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
www.spaleidavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7
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Hotel TISA
Băile Olănești

Băile Olănești reprezintă un brand autentic în peisajul balnear românesc, istoria acestui loc fiind legată
de „izvoarele de aur“ – cele 30 de izvoare tămăduitoare care coboară din munții și dealurile dimprejur
către valea râului cu același nume. Se pot spune
multe despre cum a evoluat stațiunea, începând cu
sfârșitul secolului al XVIII-lea, când au început să
sosească aici, pe moșia clucerului Toma Olănescu,
tot mai mulți oameni încrezători în binefacerile apelor minerale (Tudor Vladimirescu și prietenii lui fideli
sunt exemple demne de amintire) și până în perioada de glorie a turismului balnear românesc din
cea de-a doua parte a secolului trecut. Ar fi totuși o
mare greșeală să considerăm că aceste istorii sunt
tot ce s-a spus mai important. Izvoarele sunt în continuare de o excepțională calitate, iar investițiile noi,
făcute cu spiritul și cunoștințele anilor în care trăim
au început să reapară din inițiative private. Cel mai
recent și bun exemplu este Hotelul Tisa***, situat în
centrul stațiunii; aproape de izvoare și înconjurată
de pădure, această locație a fost adusă în modernitate printr-un concept care face acea legătură, atât
de căutată în întreaga lume, dintre balnear și wellness, dintre sănătatea oferită de factorii terapeutici
naturali locali și proceduri aduse la un nivel superior
al rafinamentului.
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Complexul TISA Spa Resort din Băile Olănești și-a
deschis porțile în iunie 2016, ca unul dintre cele mai mari
resorturi din Oltenia și având cel mai mare centru wellness din această regiune care are o îndelungată tradiție
în industria ospitalității. A fost o investiție consistentă, de
circa 5,5 milioane euro, începută în 2014 și cofinanțată
cu ajutorul fondurilor europene. Inițiativa aparține grupului TISA, cu o experiență de peste două decenii în ospitalitate, din care mai fac parte Casa TISA și Vila TISA din
Băile Olănești, repectiv Vila TISA din Ocnele Mari, aces-

tea însumând, împreună cu hotelul prezentat aici, un număr de circa 200 de locuri de cazare și servicii variate,
bazate pe balneoterapie, recuperare fizică și relaxare.

Balnear și wellness,
tradiție și modernitate
Conceptul a păstrat în atenție resursele tradiționale,
baza de tratament amenajată aici folosind atât crenote
rapia ce are la bază apele sulfuroase, iodurate, calcice,
clorurate etc., cât și proceduri terapeutice asociate efi-

ciente, testate și standardizate în domeniu: magneto
terapie, termoterapie, ultrasonoterapie, pneumoterapie,
masaje, electroterapie, electro-hidroterapie, saune, ae
rosoli, kinetoterapie și hidro-kinetoterapie.
Dar ceea ce individualizează complexul este ideea
unui Spa modern, generos ca spațiu și dotări, gândit
să ofere o variantă autohtonă a wellness-ului apelând
la dotări de ultimă oră și concepte, plante și produse
specifice românești. Cei peste 4.000 mp ai construcției
sunt împărțiți judicios pentru a oferi atât relaxare, cât
și o dispoziție tonică, bazată pe socializare, împreună
cu familia sau prietenii, ținta fiind starea de bine pentru
oaspeți de toate vârstele.
Zona Aqua este un spațiu interior și exterior cu 19
opțiuni de activități acvatice: 4 tobogane de apă, piscină
pentru înot, piscină pentru agrement cu 3 bazine ludice
(cu jeturi de apă, cascade, lazy river, fotolii de hidro
masaj), 3 piscine pentru copii, loc de joacă și grădiniță
pentru copii, terase pentru plajă, Spa boutique, terasă
panoramică cu 4 jacuzzi-uri, cabine de cuplu cu duș
Vichy și hidroterapie.
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În zona Thermarium, sunt la dispoziția oaspeților
saune (cu infraroșu, finlandeză, aroma-sauna), salină,
dușuri emoționale, frigidarium, baie Kneipp, tepidarium,
fotolii termale, ciubăr, hammam turcesc, hammam ma
rocan, dar și Parenie Venik – de inspirație rusească, un
tratament prezent pentru prima oară în România; oaspeții
pot beneficia inclusiv de o cameră VIP cu jacuzzi, unde
designul și serviciile sunt plasate în zona high-end.
Nu în ultimul rând, trebuie menționate cabinetele
pentru proceduri, sala de fitness dotată cu aparatură Technogym și sala de jocuri de agrement.
Pe terasa de la ultimul etaj a centrului Spa se poate
face yoga (capacitate de peste 100 de persoane), la
același nivel existând și o sală spațioasă interioară,
potrivită pentru evenimente sau activități de tip yoga/ae
robic (de asemenea peste 100 de persoane).
Găzduirea este asigurată de Hotel TISA, care
vine în întâmpinarea oaspeților cu 71 de camere (54
duble standard, 9 duble deluxe, 4 duble executive și 4
apartamente). Împreună cu sala de conferințe cu 120
de locuri, restaurantul de 180 de locuri și barul cu terasă
deschisă, se conturează un resort ce poate oferi ospitalitate de diverse tipuri, de la sejururi pentru relaxare și
tratament la evenimente corporate sau private.

Un autentic Herbal Spa
Complexul capătă o individualitate aparte datorită conceptului de „Herbal Spa“, concretizat în
ceea ce a fost denumit „Casa Naturii“. Se poate
vorbi astfel de un Spa vernacular și fusion în același
timp, ceea ce poate fi considerat din start un avantaj
competitiv, o atracție pentru turiștii români și străini.
„Trebuie să învățăm
din echilibrul cu care
natura își urmează cur
sul și să beneficiem de
tot ceea ce are ea de
oferit. Așa cum cicluri
le anotimpurilor rege
nerează anual lumea
înconjurătoare, la fel și
corpul uman are capacități de regenerare care tre
buie activate. Urmând această concepție, progra
mele Spa aflate sub semnătura TISA își confirmă ră
dăcinile în ritmurile ciclice ale Olteniei“, specifică Ioana Rebenciuc, Managing Director al grupului Tisa.
Programele au la bază așadar proceduri tradiționale
românești inspirate din natură și transpuse în prezent, echipa de management împreună cu firma de
consultanță alegând să lucreze predominant cu branduri românești în crearea meniului de terapii, optând
pentru linii ca Plantavorel, Pell Amar și Farmec. Colecția
de tratamente „Farmacia Naturii“ se bazează pe extracte de plante românești ca roiniță, busuioc, salvie sau

30

Tratamentele Spa aduc în prim-plan fitoterapia, o
știință străveche adusă în modernitate, ce întrebuințează
tratamentul cu plante în regenerarea țesuturilor, îmbu
nătățirea funcțiilor diverselor organe, detoxifiere sau
optimizarea imunității organismului. Plantele de origine
controlată sunt considerate sursa primară a terapiilor,
TISA Spa Resort punând accent pe respectarea și valorificarea naturii și a culturii locale. Procedurile, aplicate
de terapeuți bine pregătiți, sunt dedicate tuturor vârstelor, dar mai ales celor cu o viață activă și uneori stresantă, care doresc redobândirea echilibrului emoțional și al
sănătății fizice. Iată câteva dintre acestea:

Proceduri fitoterapeutice:
• Terapii cu ierburi și flori tămăduitoare – presupun
masaje în cadrul cărora se folosesc săculeți aromatici,
pregătiți de către terapeuți în trei variante: Tratament Calmant (valeriană, sulfină, flori de tei), Tratament Antistress
(sulfină, flori de nuc, obligeană, sovârv) și Tratament Detox (rostopască, salvie, busuioc, trei-fraţi-pătaţi, salvie,
tei). Este interpretarea românească a masajului tailandez
Luk-Pra-Kob, ce are ca scop restabilirea de-a lungul unei
ședințe de 50 de minute a echilibrului minte-suflet-corp.
• Aromaremediu Ritual Scrub – această terapie constă în alegerea unui scrub de lavandă pură sau a unui
potpourri de esenţe de ceai, urmată de hidratare cu unt
de shea, prin masaj. Principalul beneficiu al acestui tratament de 40 de minute este redarea strălucirii pielii prin
îndepărtarea celulelor moarte.

geranium, care se regăsesc în meniu sub formă de
băi de plante și cataplasme. Terapiile poartă nume ca
„Ritualul Reginei Maria“ (cu extract de violete, parfumul
preferat al reginei), „Coloana Infinitului“ – o terapie pentru
spate cu nămol sapropelic, „Aromaremediu“, „Pasărea
Măiastră“ sau „Tinerețe fără bătrânețe“, toate capitalizând proprietățile farmaceutice ale extractelor de plante,
nămolului pur, algelor și celorlalte ingrediente active.
„Este pentru prima dată când un Spa românesc se
bazează pe resurse proprii pentru a crea un meniu. Pe
lângă deja celebrul Gerovital, am ales să lucrez și cu alte
branduri și laboratoare românești, în speranța că publicul
va aprecia aceste linii de produse, de multe ori cu calități
net superioare altor game de pe piața externă. Vreau să
celebrez moștenirea lui Brâncuși, a Reginei Maria și a
lungului șir de tămăduitori români care au ținut vii tradițiile
de înfrumusețare, stare de bine și terapie“, arată doamna
Oana Manole, reprezentanta Spa d’Or Consulting.

• Cataplasme & Prișnițe – cu ajutorul unui săculeț de
plante-tratament, aplicat local, sub formă uscată (încălzit
în prealabil) sau utilizând un decoct (fierberea săculețului),
are rol antiinflamator, analgezic sau imunostimulator.
Principalele plante utilizate sunt: nalbă, tătăneasă, brusture, seminţe de in, mărul-lupului, rostopască, salvie.
Specialiștii recomandă utilizarea acestei terapii timp de
15 minute ca tratament complementar masajului sau tratamentului corporal, cu aplicare pe zonele afectate.
• Armonia – este o terapie de purificare pe bază de bitter
suedez și cuprinde următoarele etape: baie - infuzie cu
bitter suedez, gomaj, masaj tonic cu unt de shea și tinctură suedeză. Principalele efecte al acestei terapii (90 de
minute) sunt: anti-aging, protecție a ADN-ului, hrănire cu
substanțe nutritive, detoxifiere și regenerarea țesuturilor.
Hotel Tisa
Str. Libertății nr. 2A, Băile Olănești, Jud. Vâlcea
Tel: 004 0250 775 113, 004 0754 888 093
E-mail: contact@tisa.ro
Web: www.tisa.ro
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Dotări complete

Mai mult decât

O BUCĂTĂRIE PROFESIONALĂ,

un concept integrat
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Daniela Ciurescu,
LEIDA Impex
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Leida este un furnizor important pe piața românească de echipamente pentru bucătării de
înaltă calitate, instalate în restaurante, hoteluri sau firme de catering. Ca furnizor competent și
experimentat, noi știm că o bucătărie profesională este o investiție importantă, care trebuie
gândită și executată profesional, oferind o garanție a succesului pe termen lung. Suntem
orientați către personalizare, ținând cont de fiecare detaliu al cererii operatorului din hospitality, de la dimensiuni și capacități, la concepte, planificări și mentenanță.

Ofertă integrată pentru
bucătării profesionale:
Construcția sau restructurarea unei bucătării este o sarcină
complexă, cu un impact considerabil în rezultatele financiare
și operaționale ale afacerii, de aceea știm că trebuie să fim
permanent alături de clienți. De asemenea, suntem conștienți
de faptul că simpla obținere și montare a unor echipamente nu ajută operatorul decât într-o anumită măsură, la fel de
importante fiind proiectarea corectă, găsirea unor soluții de
eficientizare, diversificarea pe cât posibil a activităților din
bucătărie, pentru a aduce clientului final o ofertă cât mai variată. În acest sens, vă propunem utilaje și echipamente dintre
cele mai performante, complete și adaptabile, precum cele
realizate de cunoscutul producător german Palux, a căror
calitate, bazată pe mai mult de 5 decenii de experiență, a
fost adoptată în hoteluri și restaurante din întreaga lume: zeci
de hoteluri și restaurante de top din Germania, Austria, Da-
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• Concept și planificare (analiza individuală a
cererii, consultarea și conceptul bucătăriei)
• Execuția proiectului – produse de înaltă
calitate, livrare la timp, instalare profesională și
punere în funcțiune
• Instruire, training, service și suport post-vânzare
• Management de proiect și supraveghere

nemarca sau Franța (un exemplu este Hotel Le Meurice din
Paris, cu un restaurant de 3 stele Michelin) până în Singapore (Hotel InterContinental, Hotel Fullerton), Shanghai (Hotel
Grand Hyatt) sau Moscova (renumitul Hotel Ukraina).
Cu ajutorul liniilor profesionale furnizate de Leida, bucătarii pot deveni maeștri în arta culinară, iar cu ajutorul
echipamentelor speciale (gătit la temperatură joasă, ambalare în vid, răcitor rapid etc.), ei pot oferi alimente sănătoase și hrănitoare.

Deserturi naturale: concept complet, tip

ÎM

Clienții restaurantelor sunt din ce în ce mai exigenți, mulți dintre aceștia adoptând un stil
de viață sănătos, pe care vor să și-l păstreze și în timpul vacanțelor. Sunt tot mai căutate
produse alimentare și în special deserturi sănătoase, dietetice, fără adaosuri inutile de
zaharuri și E-uri. Chiar și cei care nu au un regim alimentar strict ar prefera oricând o
înghețată de casă proaspătă, în care să știe sigur că nu sunt adăugate chimicale, uneia
congelate poate de câteva luni și cu ingrediente îndoielnice.

PR
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Leida vă propune în acest scop aparate de înghețată Nemox de diferite capacități, care vor deveni un ajutor de nădejde în bucătăria unui restaurant, în cofetărie, sau chiar ca
punct de servire individual. Mixând ingredientele pe care
le alegeți, aceste aparate vă vor oferi în jumătate de oră o
înghețată cremă cu o textura fină dar consistentă, deoarece
conține cu până la 50 % mai puțin aer decât o înghețată care
poate fi cumpărată din comerțul obișnuit. Aveți toată libertatea de a adăuga zahăr sau alți îndulcitori în cantitatea dorită,
sau doar suc /piure de fructe, pentru un gust cât mai natural, astfel încât orice persoană, chiar și aflată la o dietă strictă,
poate consuma acest minunat desert.
Și nu doar deserturi pot fi preparate cu aceste echipamente! Gândiți-vă cât de plăcută va fi surpriza clienților când, în
zilele toride de vară, pot să fie răsfățați de dumneavoastră cu
o cremă răcoritoare de legume, de exemplu brocoli, mazăre
sau morcovi, mixate cu iaurt și puțină smântană eventual. Nu
trebuie decât să faceți o pastă din aceste ingrediente și să o
turnați în sistemul profesional de refrigerare, iar rezultatul va
fi peste așteptări!

Dați frâu imaginației și preparați astfel deserturi și gustări
sănătoase, din fructe și legume proaspete, cu mai puțin zahăr
sau sare și fără pic de conservanți, pentru copii și nu numai!
Faceți-i să redescopere gustul deserturilor din alte vremuri și
vor deveni prietenii voștri!

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
www.spaleidavision.ro
Facebook: www.facebook.com/leida.leida.7

33

Eveniment

Premiile APPW
pentru piscine și SPA-uri

Ediția a doua

Ne aflăm în acea perioadă a anului
când piscinele sunt foarte căutate,
indiferent că vorbim de locații publice sau private, bucurându-ne de
munca unor profesioniști care au lucrat din greu pentru ca acestea să fie

sigure, funcționale și cât mai atractive
pentru utilizatorii de toate vârstele.
Înainte de acest sezon estival, am putut vedea și evalua unele dintre cele
mai frumoase și interesante piscine
și obiective Spa construite în Româ-

Domnul Șerban Moroianu,
Președinte APPW:
„APPW promovează excelența și rafinamentul în domeniul piscinelor. Piața de Wellness din România este întro continuă dezvoltare, standardele de performanță și
calitate fiind ridicate tot mai sus de proiecte ambițioase.
Confortul și siguranța utilizatorului sunt elemente primordiale, iar jocul formelor și al luminii din vecinătatea
apei determină rețeta succesului.“
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nia în ultimii ani, grație concursului
organizat de Asociația Patronală
pentru Piscine și Wellness (APPW).
Competiția a început cu înscrierile
demarate în toamna precedentă și a
culminat cu festivitatea de premiere
ce a avut loc pe 20 aprilie 2016, în
Sala Mincu a Hotelului Ramada Parc.
Poate fi un exercițiu interesant ca,
atunci când utilizăm o piscină sau un
centru Spa, să știm cine le-a realizat și
întreținut, pentru că și aici, ca în orice
alt domeniu, putem vorbi de calitate,
profesionalism, pasiune. Prin intermediul acestui tip de evenimente se
pot stabili niște repere de calitate în
piață, pe care investitorii în astfel de
facilități le pot urma.

Doamna Cerasella Crăciun,
Conf. Dr. Arh.
„Orice concurs este o provocare și un prilej de a
încuraja, sprijini și susține proiecte valoroase cu un
design special, rezultat în urma unui proiect integrat,
de peisagistică, arhitectură, structură și instalații,
implementat printr-o execuție de calitate. Astfel, a
„proiecta cu apa”‚ este un demers special, care prin
integrarea fântanilor, bazinelor, instalațiilor artistice
care utilizează apa în diferite forme, precum și a piscinelor, Spa-urilor și a
zonelor de Wellness, ar trebui să devină o prioritate a spațiilor publice și
particulare, pentru că susțin viața, relaxarea, sănătatea, și își aduc aportul la
ecologia mediului urban.“

Revista noastră s-a implicat și de
această dată în proiectul APPW, ca
partener media, alături de Sika (sponsor oficial) și Botament Systembaustoffe (sponsor business), doi producători
de materiale pentru placarea, impermeabilizarea și amenajarea generală
a spațiilor pentru piscine și zone Spa,
precum și alături de portalul SpatiulConstruit.ro, în calitate de partener
oficial, respectiv revista Casa Lux.
Înscrierile lucrărilor participante
au început din noiembrie 2015 și
au continuat până la sfârșitul lunii
ianuarie 2016. Datorită interesului
arătat pentru ediția precedentă de
către companii care nu sunt membre ale asociației, anul acesta au fost
acceptați în concurs toți cei care
construiesc piscine în România și do-

resc să se mândrească cu realizările
lor. Jurizarea s-a făcut în condiții de
anonimat al lucrărilor, pe baza unui
regulament instituit de APPW, fiind
folosite imagini ale lucrării finale, întrun stadiu cât mai avansat al amenajării
de ansamblu. Astfel, membrii juriului
au putut evalua atât piscina sau Spaul, cât și ambianța interioară ori exterioară aferentă, un aspect demn de
luat în calcul pentru a intui conceptul
general, intențiile arhitectului, deschiderea beneficiarului către ideile celor
implicație în proiectare și execuție.
Proiectele intrate în competiție,
fără limită în privința numărului, executate în anii 2013, 2014 sau 2015,
au putut fi încadrate astfel în patru categorii distincte: piscine rezidențiale
exterioare, piscine rezidențiale inte-

rioare, piscine publice și Spa-uri.
Juriul a fost format, ca și la
ediția anterioară, din:
• Conf. Dr. Arh. Cerasella Crăciun
– coordonatorul Secției Amenajarea și Planificarea Peisajului și
a Masterului Peisaj și Teritoriu din
cadrul Facultății de Urbanism a
Universității Ion Mincu
• Cristina Stoica – Redactor-șef al
revistei Casa Lux
• Arh. Andreea Mustață – urbanist peisagist la KXL Architects,
București
• Ionuț Mircea – Sales & Marketing Manager la portalul Spatiulconstruit.ro
• Lucian Nicolescu – Redactorșef al revistei Hotel & Spa
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Piscine rezidențiale exterioare

Aur: compania Dinotec Consult
(membră APPW)

Argint: compania Dinotec Consult
(membră APPW)

Bronz: compania Perla Mex

Piscine rezidențiale interioare

Aur: compania Aqua Therm
(membră APPW)

Aur: compania Biotop Energy

Premiile au fost acordate pentru cele patru categorii după
cum urmează:
• Piscine rezidențiale exterioare:
– Aur: compania Dinotec Consult (membră APPW)
– Argint: compania Dinotec
Consult (membră APPW)
– Bronz: compania Perla Mex
• Piscine rezidențiale interioare:
– Aur: companiile Aqua Therm
(membră APPW) și Biotop Energy
– Argint: compania Dinotec
Consult (membră APPW)
– Bronz: compania 3G Sport IP
(membră APPW)
• Piscine publice:
– Aur: compania Haustore
– Argint: compania Kasta Metal
(membră APPW)
– Bronz: compania Placări Faine
• Spa-uri:
– Aur: compania Piscine Laghetto East
– Argint: compania Haustore

– Bronz: compania 3G Sport IP
(membră APPW)
• Premiul de popularitate a fost
stabilit pe baza voturilor on-line
pentru lucrarea care a întrunit
cel mai mare număr de voturi și
a fost conferit companiei Aqua
Therm.

36

Concursul a fost o nouă ocazie
de a promova în rândul publicului
larg, al potențialilor beneficiari, dar
și al profesioniștilor, atât noile tehnologii de realizare și utilizare a piscinelor, precum și designul inovator,
rafinamentul în execuție, ergonomia,
creativitatea în adaptarea la spațiu,
la mediu. Ar trebui să menționăm și
contextul autohton, care uneori suferă din perspectivele enunțate mai
sus, în special în domeniile care prin
tradiție scot în evidență specializarea
și excelența în domeniu. Numărul hotelurilor și pensiunilor din România
care pot oferi oaspeților o piscină

Argint: compania Dinotec Consult
(membră APPW)

Bronz: compania 3G Sport IP
(membră APPW)

sau un centru Spa în adevăratul sens
al cuvântului este în continuare relativ
redus, dacă facem o comparație cu
piețele turistice relevante din Europa
și din lume, unde o asemenea facilitate nu mai este considerată un lux, ci
un lucru necesar, destinat utilizării „în
masă“. Vorbim de piscine și centre Spa
semnificative ca dimensiuni, estetică,
grad de inovație și funcționalitate,
care să reprezinte cu adevărat un
punct de atracție și un avantaj competitiv pentru unitatea hotelieră.
Lucrurile nu sunt diferite nici în ceea

Piscine publice

Aur: compania Haustore

Argint: compania Kasta Metal
(membră APPW)

Bronz: compania Placări Faine

Argint: compania Haustore

Bronz: compania 3G Sport IP
(membră APPW)

SPA-uri

Aur: compania Piscine Laghetto East

Premiul de
popularitate

Compania Aqua Therm

ce privește litoralul românesc, unde
piscinele demne de menționat pot
fi numărate pe degete. Din fericire,
actorii importanți din zona HoReCa
au conștientizat rolul cheie al acestor
facilități și investițiile semnificative
s-au înmulțit. Concursurile de piscine
ne arată că profesioniști, constructori

Domnul Ionuț Mircea,
Sales & Marketing Manager SpatiulConstruit.ro
„Având onoarea de a fi unul din membrii juriului, vă pot
comunica faptul că, în cadrul jurizării s-au punctat elementele ce țin de estetica generală, de siguranța beneficiarul ui sau a publicului în cazul piscinelor publice,
calitatea finisajelor și detaliile de execuție, încadrarea
piscinei în peisaj ș.a.m.d. Pentru a putea evalua toate aceste caracteristici,
un factor foarte important sunt fotografiile lucrărilor înscrise în concurs.
Unele lucrări poate erau excepționale din toate punctele de vedere, însă
ilustrațiile nu ne-au ajutat deloc. Este extrem de important ca producătorii de piscine să pozeze și să realizeze ilustrații care să pună în valoare
calitatea și performanța lucrărilor realizate. Este un deziderat important
atât pentru un concurs național sau european, cât și pentru promovare,
atât de importantă astăzi pentru orice companie..“

de piscine experimentați există; ei
așteaptă doar șansa de a-și demonstra priceperea și creativitatea, de a
implementa tehnologii ce contribuie
substanțial la eficientizarea și optimizarea unui obiectiv în care apa este
atracția principală, sub diversele ei
forme și perspective terapeutice sau

de agrement. Poate că privind acest
domeniu ca pe unul care aduce beneficii sănătății publice, inclusiv prin
agrement, am scăpa de prejudecata
păguboasă că o piscină sau un Spa
este o „fiță”, un lux destinat celor
privilegiați, și care ar trebui impozitat
ca atare...
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Eveniment

Între 21 și 23 septembrie va avea loc
Bursa și Forumul de Turism Balnear

Ediția a XII-a

Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) organizează în perioada 21-23 septembrie,
la Călimănești-Căciulata, în Complexul Cozia, cea de a XII-a ediție a Bursei și Forumului de Turism Balnear, eveniment al principalilor specialiști din acest domeniu, cu participare națională și internațională.
Bursa și Forumul de Turism Balnear se organizează anual, cu
sprijinul membrilor OPTBR, în diferite stațiuni balneare din
țară, în mod itinerant, pentru a oferi acestora posibilitatea
să-și prezinte potențialul natural, infrastructura turistică
și de tratament/Spa/wellness, serviciile, posibilitățile de
agrement și de relaxare sau de cunoaștere a împrejurimilor. Evenimentul reprezintă totodată un bun prilej de
dezbatere a unor probleme de importanță majoră pentru sectorul de turismul balnear, pentru investitori, pentru toți cei care acționează în domeniu (touroperatori,
reprezentanți din sectorul medical, autorități locale, școli
de turism, instituții de cercetare etc.). Nu în ultimul rând,
vor fi prezentate principalele investiții realizate în ultimul
an, respectiv proiectele în derulare, deopotrivă cu provocările și experiența căpătată de dezvoltatori în realizarea,
modernizarea sau reclasificarea unei locații cu profil balnear. Expunerile din anii trecuți ne îndreptățesc să sperăm că
și anul acesta vom afla lucruri noi referitoare la accesarea
fondurilor europene, relația cu autoritățile locale și centra-

OPTBR s-a implicat și anul acesta în campania de
toamnă-iarnă 2016 pentru ofertele balneare, prevăzută
pentru perioada 15 septembrie – 10 decembrie. Numeroase societăți comerciale de turism balnear, membre
ale OPTBR, oferă în cadrul unor campanii desfășurate
în perioadele de extrasezon, pachete turistice ce conțin
servicii de tratament și refacere; acestea sunt: „O săptămână de refacere în stațiunile balneare“, „Decada
balneară“, „Hai la băi!“ și „Wellness balnear“, programe care acoperă o gamă largă de servicii destinate mai
multor paliere de buget, în funcție de numărul de stele al
hotelului, perioada sejurului și serviciile (mesele) incluse.
Mai multe detii puteți afla pe www.romanian-spas.ro.
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le, detaliile de care trebuie ținut cont când se realizează o
investiție. Informațiile de acest gen sunt deosebit de importante, fiind venite de la investitori cu expertiză în domeniu,
centrele balneare fiind considerate cele mai costisitoare și
specializate obiective turistice, lucrări complexe, obținute
cu materiale, echipamente și resurse umane specifice.

Bursa și Forumul de Turism Balnear
Saturn, 2013

Bursa și Forumul de Turism Balnear
Băile Felix, 2014

Manifestarea are, ca și la edițiile anterioare, două componente:
• Bursa – un cadru expozițional, unde diverse societăți
de turism balnear și/sau firme și companii cu activități
în domeniu (hotelieri, agenții de turism, producători/
distribuitori de echipamente, produse și servicii pentru
stațiunile balneare) își expun propria ofertă;
• Forumul, cu o agendă de prezentări ce atrag numeroși
participanți, datorită selecției temelor expuse menite să
răspundă nevoilor de informații și schimb de experiență.
Sunt invitați și așteptați să participe specialiști și formatori de opinie, manageri și lucrători în turism, din țară și
din străinătate. Sunt invitate de asemenea asociații din turism, universități, alte instituții cu care OPTBR colaborează sau care sunt implicate în activitatea turistică, punând
accent pe turismul de sănătate și balnear. Manifestarea se
bucură de susținerea Organizației Mondiale a Turismului (OMT) și a Asociației Europeane a Stațiunilor Bal-

Bursa și Forumul de Turism Balnear
Sovata, 2015

neare (ESPA), în al căror calendar de evenimente este inclusă. De asemenea, se bucură de patronajul și susținerea
Autorității Naționale pentru Turism.
Partener în organizarea acestei ediții este SC Călimănești
Căciulata SA, care se bucură să asigure cele mai bune
facilități și servicii pentru desfășurarea manifestării. Bursa
și Forumul de Turism Balnear este totodată un cadru de
socializare informală, în care se pun bazele unor colaborări bazate pe solidaritatea de branșă.
OPTBR
Organizația Patronală a Turismului
Balnear din România
Tel.: +40 21 322 01 88
E-mail: optbr@bluescreen.ro
www.romanian-spas.ro
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Pardoseli
din lemn

ÎN HOTELURI ȘI RESTAURANTE

40
40

spa

MAGAZIN

În amenajarea camerelor de
hotel, a restaurantelor, barurilor sau zonelor de tranzit aferente, lemnul este folosit încă relativ rar atunci
când este vorba despre realizarea pardoselilor – comparativ cu alte materiale, pre
cum mocheta, gresia, piatra
sau chiar compozitele. Este o
alegere care se bazează deseori pe o serie de prejudecăți,

la care încercăm să aducem aici contraargumente,
sperând să lărgim plaja de
opțiuni pe care le poate lua
un investitor într-o astfel de
locație. Trendul este unul de
creștere a prezenței lemnului în amenajările din ospitalitate, iar aceasta se poate vedea nu doar în restaurante sau baruri, ci chiar
în camerele de hotel. Tot

mai multe unități de cazare
din zona luxury, de pe toate meridianele (printre cele
mai exigente din Dubai, Paris sau New York), aleg pardoselile de tip parchet sau
dușumea, considerând acest
lucru un plus de eleganță și
confort, iar clienții apreciază investiția prin recenzii
extrem de măgulitoare pe
rețelele de socializare.

ELEGANȚĂ, CONFORT,
DURABILITATE

Eleganța unei pardoseli din lemn este incontestabilă,
conferind amenajării acel plus de personalitate, de familiaritate și căldură, de confirmare a faptului că investitorul a
făcut cum a putut mai bine pentru ca oaspetele ce îi trece
pragul să se simtă respectat și valorizat. Lemnul este cu
atât mai potrivit construcțiilor vechi, renovate, sau celor
cu o structură ce nu permite pardoseli grele, solicitante.
Vorbim despre un material bun izolator termic, sigur și
plăcut la călcare, rigid fără a deveni periculos în cazul
unei căzături. Faptul că lemnul este folosit în spații de
tot felul, multe de trafic intens, de la săli de sport sau de
învățământ la săli de așteptare în aeroporturi sau muzee,
confirmă rezistența la agresiuni mecanice ridicate.
Sunetul pașilor pe parchet este inconfundabil, chiar
dacă unii consideră că ar fi cauza unei poluări fonice nedorite. La o adică, sunt numeroase metode de a reduce zgomotul pașilor față de spațiile aflate dedesubt, de
exemplu cu ajutorul unui strat de vată minerală aplicat
sub șapa flotantă – o soluție la îndemână, care are și rol
de izolare termică.
O pardoseală din lemn are buna reputație că poate
dura cât clădirea, ceea ce este perfect posibil, dacă este
întreținută corespunzător, cu ajutorul consultanței potrivite din partea specialiștilor. Mai mult decât atât, cu trecerea timpului, lemnul capătă o patină care înnobilează
aspectul camerei, mai ales că de ceva ani sunt apreciate și
chiar realizate intenționat pardoseli antichizate, cu aspect
rustic sau chiar cu mici defecte.

Una dintre prejudecăți este că pardoseala din lemn nu
poate fi adaptată reamenajărilor periodice, necesare la
câțiva ani într-un hotel. Nimic mai fals! Noile metode de
colorare a lemnului de orice esență permit schimbări estetice radicale, iar pardoseala poate deveni peste noapte
de la alb vopsit, tipic scandinav, la orice nuanță exotică,
vintage sau modernă. Iar parchetul mai are o caracteristică: pe măsură ce „îmbătrânește“, devine tot mai stabil
și mai rezistent; este și motivul pentru care montajul și
întreținerea în primele luni de exploatare sunt foarte importante.
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Punctăm faptul că ne referim aici doar la pardoselile
din lemn masiv și stratificat, nu și la pardoselile laminate, care reprezintă o categorie aparte. În dorința de a
veni cu avantajele estetice specifice lemnului, unii hotelieri apelează la acoperiri de acest tip, montate flotant (și
nu lipit de șapă, precum parchetul sau dușumeaua); nu
este același lucru, din punctul de vedere al confortului,
chiar dacă noile finisaje de melamină atestă o creativitate deosebită a producătorilor. Se mai vorbește despre
rezistența crescută a laminatului la apă, dar de cele mai
multe ori practica nu confirmă: se poate observa la zona
de îmbinare că marginile sunt afectate, înregistrează o
ușoară expandare.

Pardoselile din lemn sunt perfect compatibile cu tendințele
ecologice și grija pentru sănătatea utilizatorilor, pornind de
la natura lor organică și până la finisarea cu substanțe având
conținut redus de compuși organici volatili (VOC). Produsele relevante din piață, de la șape și adezivi la lacuri și produse
pentru întreținere sunt în clipa de față absolut inofensive atât
pentru montatori, cât și pentru cei ce locuiesc în incintele
unde sunt aplicate. În plus, datorită slabei electrizări și a
suprafeței netede, pardoselile din lemn nu înmagazinează praf și au un potențial alergenic practic nul, ceea ce stă
la baza recomandărilor de către medici către persoanele
sensibile. Copiii se pot juca fără probleme pe parchet, cu
condiția ca produsele de întreținere să fie cele potrivite.

DEZAVANTAJE
APARENTE

Unul dintre dezavantajele evocate deseori este faptul
că parchetul necesită o recondiționare periodică, ce presupune rașchetare/șlefuire, și că aceasta nu se poate face
de prea multe ori. Dacă în urmă cu 30 de ani aceasta era o
operațiune dificilă, deseori manuală, care reducea simțitor
grosimea stratului de uzură, în prezent există mașini de
șlefuit care pot îndepărta cel mult 0,8 mm, ba chiar sunt
cazuri în care se îndepărtează cel mult 0,3 mm, dacă
mașina este bine reglată, suprafața plană iar executantul
un adevărat profesionist, cu un echipament adecvat. Întrucât stratul de uzură al unui parchet masiv este în general de 5 mm, se poate constata că șlefuirea nu mai este o
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Singura reviStă Specializată
din domeniul pardoSelilor

Toate tipurile de pardoseli
n Produse profesionale
n Tehnici și tehnologii
n Design
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n Sfaturile specialiștilor
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n Montatori specializați

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

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

Trenduri în design

problemă, iar suprafața poate fi utilizată
fără probleme timp de decenii, cu toate
recondiționările necesare. Într-adevăr,
pot interveni probleme precum umflarea, uzarea neuniformă sau poansonarea, dar acestea nu sunt aspecte generale, care nu pot fi prevenite sau remediate. Depinde, ca de obicei, cine și cum
montează, care este gradul de solicitare
și cât de atenți suntem cu pardoseala,
ca în orice situație și orice tip de finisaj.
Cu prilejul unei recondiționări, pot fi
remediate și eventualele rosturi apărute, deformări, pete sau zgârieturi,
respectiv se poate schimba nuanța,
în ton cu viitoarea reamenajare. O cameră de hotel nu are un ritm de uzură
exagerat, prin urmare nu ar trebui să ne facem prea multe
griji. Totuși, în cazul parchetului stratificat cu strat de uzură
mai subțire, numărul rașchetărilor este ceva mai mic. De
asemenea, s-au mai constatat uneori atacuri ale insectelor,
însă acestea nu apar decât dacă sunt neglijare operațiunile
periodice de dezinsecție.
Lemnul își modifică în timp dimensiunea, mai ales sub
influența umidității din interiorul încăperii. Puteți observa
în locațiile cu parchet că uneori sunt folosite aparate de
dezumidificare, mai ales în restaurante, unde umiditatea
crește deseori peste valorile curente, din cauza numărului mare de oameni prezenți simultan în aceeași incintă,
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a bucătăriei și a evaporării intense din
alimente și băuturi.
Un alt argument contra parchetului este
dificultatea întreținerii, care este în mare
măsură o falsă problemă. Parchetul nu
necesită atât de multă întreținere, iar
faptul că nu putem să îl spălăm cu apă
din abundență, ci doar cu un mop umezit ușor, nu înseamnă că nu poate fi igienizat corespunzător. Toți producătorii
importanți de materiale pentru montaj
au în ofertă și produse de igienizare și
întreținere corespunzătoare finisajului
aplicat (lac, ulei, ceară, diverse formule
„secrete“). Există de asemenea metode de
întreținere periodică ce amână cu mult
următoarea șlefuire sau recondiționare, ca
și metode de sigilare ce fac posibilă montarea parchetului
sau dușumelei în spații umede, respectiv în băi și bucătării de
apartament în regim hotelier.
Am adus așadar o sumă de argumente care sperăm să
vă readucă în atenție acest material neglijat pe nedrept.
Este poate segmentul industriei de pardoseli cu cele mai
variate și elegante soluții, fără a risca o clipă că veți fi catalogat drept „strâns la pungă“, chiar dacă veți alege cea
mai ieftină variantă. Este o acoperire care crește valoarea
proprietății și permite ulterior un upgrade de preț și de
clasificare. Veți constata că o cameră cu pardoseală lemn
este... altceva.

Colorarea parchetului
nu a fost niciodată
mai simplă
Loba HS 2K Impact Oil
n Loba Activ Color
n

n

Loba Pro Color

Loba HS 2K Impact Oil
Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți.
Substanța solidă 100%. Disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Loba Pro Color
Baiț pentru colorarea parchetului,
disponibil în 11 culori.
Aplicare foarte simplă.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Loba Activ Color
Activator de culoare, pe baza reacției taninului din lemn.
Pe bază de apă. În combinație cu Loba 2 K Impact Oil Color se obțin
foarte multe nuanțe de culori, cu efect 3D. Aplicare foarte simplă.

LOBA - specialistul finisajelor de parchet şi pardoseli din lemn
Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor | 0727.886.006 | ioan.bodor@wakol.de
Produsele profesionale pentru pardoseli Loba sunt distribuite exclusiv în România de SC Executiv Trading SRL - Satu Mare

Servicii

MASAJUL
Ce așteptări avem de la el
și cum poate fi oferit în mod

responsabil
Masajul face parte din oferta curentă a unui centru
Spa și tot mai multe hoteluri includ acest serviciu
pentru oaspeții lor, externalizat sau asigurat de către
angajați permanenți. Este o practică relativ populară
printre români, bazată pe o tradiție veche, dar și pe
asocierea cu balneologia dezvoltată intens începând
cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În ultimii ani
se poate vorbi de un nou reviriment al domeniului,
datorat nevoii de relaxare și refacere a oamenilor
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activi, pe diferite categorii de buget, în special pe
segmentul premium. Specializarea este tot mai accentuată, având la bază o experiență acumulată de
mii de ani, lucru de care trebuie să ținem cont atât ca
beneficiari direcți, cât și ca furnizori de servicii. Iată
de ce sunt necesare câteva repere în această sferă de
activitate fascinantă, cu multe oportunități, surprize
plăcute și zone de nișă, dar și de mare responsabilitate pentru sănătate.

Un pic de istorie
Masajul este practicat intuitiv de milenii, având la bază
tendința noastră instinctivă de a freca acea zonă a corpului
care doare, fie că o facem asupra propriului corp sau de
exemplu asupra unui copil care se lovește ușor. Cuvântul
„masaj” apărut în civilizația occidentală se pare că are o rădăcină arabă, din expresia „mass’h”, cu o semnificație similară
(atingere, apăsare sau frământare). Un alt cuvânt apropiat
este latinescul „massa”, de origine greacă de fapt, ce semnifică prelucrarea cu mâinile a aluatului.
Cele mai vechi dovezi istorice detaliate despre practicarea sistematică a masajului datează din secolele VIII–V î.
Hr., când în China cunoștințele medicale erau strânse în așa
numitul „Huangdi Neijing”, un canon medical destinat împăratului. Referirile istorice trimit însă mult mai devreme în
timp, așa cum arată un alt text medical chinez, numit Con-Fu,
al unui anumit Toa-Tse, care dădea detalii despre aplicarea
tehnicilor de masaj în scopuri terapeutice practicate acum
patru milenii.
Într-o zonă mai apropiată, din unele imagini și hieroglife
egiptene antice pot fi determinate metode de masaj specifice reflexoterapiei, prin acțiuni asupra mâinilor și picioa-

Cea mai faimoasă relicvă legată de istoria reflexologiei este
datată 2330 î.Hr. și a fost descoperită în mormântul lui
Ankhmahor, medic al unui faraon. Pictura murală reprezintă
doi medici egipteni ce execută tehnici de reflexologie:
cel din stânga asupra piciorului pacientului, iar cel din dreapta
asupra mâinii pacientului.

relor, așa cum se poate vedea în mormântul lui Ankmahor,
probabil medic al unui faraon.
Tradiția occidentală începe cu grecii, însuși Hipocrate
(460-380 î.Hr.), „părintele medicinei”, având mențiuni speciale despre masaj. „Medicul trebuie să fie experimentat
în multe lucruri, și cu siguranță în masaj (anatripsis)”, spunea
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acesta. Romanii au continuat tradiția greacă și au adus-o
la un nou nivel, așa cum rezultă din învățăturile lui Galenus
(130-201 d. Hr.), considerat unul dintre fondatorii anatomiei
și farmacologiei. Petrecând mulți ani ca medic al gladiatorilor, înainte de a deveni medicul împăratului Marcus Aurelius,
el a dezvoltat un registru complet de aplicare a tehnicilor
de masaj pentru boli și leziuni fizice, dar mai ales în ceea ce
considerăm azi masaj sportiv sau masaj ortopedic. Încă de
atunci, Galenus atrăgea atenția asupra lipsei de profesionalism a unor maseuri și asupra devierii către anumite practici
îndoielnice, cu tentă sexuală... Mai trebuie spus că, din păcate, o mare parte din cunoștințele de vindecare ale anticilor
au fost pierdute de europeni cu trecerea timpului, respectiv
din cauza discontinuităților în dezvoltarea acestor metode
terapeutice. În Evul Mediu, biserica a reprimat orice atingere umană care era suspectă a oferi un minim de plăcere, prin
urmare învățăturile lui Hipocrate și Galenus s-au pierdut, dar
din fericire au fost recuperate parțial pe filieră arabă, masajul
cunoscând apoi o evoluție separată în lumea Islamului.
Abia în secolul al XIX-lea, prin suedezul Pehr Henrik
Ling, masajul a revenit în atenția lumii occidentale. Acesta,
adevăratul părinte al „masajului suedez”, de fapt al masajului modern, a avut un succes deosebit care a culminat cu
adoptarea tehnicilor lui în 1813 de către Institutul Regal de
Gimnastică din Stockholm, pe care l-a și înființat. Astfel au
apărut numeroase discipline și terapii care au avut la bază
sau au folosit cu succes cunoștințele din zona masajului: fizioterapia, chiropractica sau ortopedia.
În prezent, sunt cunoscute circa 70 de tipuri complexe
de masaj, realizate prin presiune, tensionare, frecare sau
vibrație, cu ajutorul palmelor, degetelor, coatelor, genunchilor, antebrațelor sau tălpilor, ori cu ajutorul unor dispo48

zitive mecanice. Sunt vizate pielea, mușchii, tendoanele și
ligamentele, abordate superficial sau în profunzime. Cel
masat poate sta întins pe o masă specială sau pat, pe un
scaun, o saltea așezată pe podea sau într-un bazin cu apă
atunci când este asociată hidroterapia. De fapt, se poate
vorbi de o nou disciplină, hidromasajul, realizat cu ajutorul
mai multor tipuri de echipamente.

O disciplină cu efecte medicale

Diferitele tehnici non-invazive pot produce relaxare sau
stare de bine, dar au rol benefic și în tratarea leziunilor
sportive, a unor deficiențe motorii, afecțiuni dureroase,
chiar afecțiuni interne, profitând de capacitatea organismului de a reacționa pozitiv, de a se vindeca. Astfel, masajul
intensifică circulația sistemelor circulatoare sanguin și limfatic,
ceea ce înseamnă mai mult oxigen și substanțe nutritive în
țesuturi și organele vitale, respectiv creșterea capacității naturale de apărare a organismului. Relaxarea mușchilor răniți
și suprasolicitați duce la refacerea acestora în timp scurt, la
reducerea spasmelor și crampelor; masajul crește flexibilitatea articulațiilor, ajută la regenerarea mușchilor atrofiați și,
prin eliberarea de endorfine (analgezice naturale ale corpului) ajută la tratarea unor boli cronice, în recuperarea după
intervenții chirurgicale, în reducerea edemelor. Migrenele,
durerile de diverse origini, travaliul femeilor însărcinate, depresiile și anxietatea își găsesc un remediu în anumite tehnici
de masaj, desigur după consultarea și cu supravegherea medicului. Masajul presupune așadar și riscuri pentru anumite persoane, de aceea trebuie abordat cu maximum
de responsabilitate, atât din perspectiva supravegherii procesului de către un medic, dar și din perspectiva

profesionalismului maseurului. Arsurile sau rănile deschise,
cancerul, cheagurile de sânge, fracturile, artrita reumatoridă,
osteoporoza, sarcina, unele dureri inexplicabile sunt semnale de alarmă în acest sens. În cazuri extrem de rare, dar
înregistrate, din cauza presiunii au fost constatate sângerări
interne, leziuni ale nervilor, reacții alergice la diversele produse de masaj. Nu în ultimul rând, masajul nu trebuie să fie
dureros sau inconfortabil și, în afară de o eventuală febră
musculară a doua zi, nu trebuie să provoace nicio neplăcere.

Cine are dreptul de practică
Masajul poate fi efectuat doar de persoane autorizate în
acest sens, cu diferite specilizări și grade de competență.
Una este să faci masaj de relaxare într-un resort, alta când
este vorba de pregătirea unui sportiv și alta când trebuie
abordat un bolnav cu artrită reumatoidă sau un vârstnic.
Una este să faci masaj după un curs rapid de 7 săptămâni,
alta este să ai pregătire de fizioterapeut cu studii de licență și
ani de practică într-o unitate specializată. Hotelierii sau operatorii unui centru Spa trebuie să țină cont de acest lucru
atunci când inițiază o colaborare cu un specialist în domeniu, ținând cont de competență și experiență, și mai puțin de
„trucurile” relativ simplu de abordat cu ajutorul produselor
sau echipamentelor, care impresionează, dar nu garatează
siguranța clienților.
În România, cursurile de masaj comune sunt susținute
în principal de diverse instituții private, având acreditare
din partea Ministerului Muncii și a Ministerului Educației și
Cercetării. Ele pot dura 7, 12 sau 14 săptămâni, în funcție de
școală și de specializare, cu eventuale cursuri sau conferințe
suplimentare ce oferă informații de nișă. Teoretic, aces-

tea sunt recunoscute în Uniunea Europeană, dar și SUA,
Australia, Canada, China etc.. Teoretic! Spre comparație,
vom oferi câteva cifre: în Franța, o licență de maseur profesionist se obține după 3 ani de studii și 2 examene finale dure;
în Germania, se poate numi „maseur medical și terapeut Spa”
numai cel care are minimum 3.200 de ore de instruire teoretică și practică (ulterior, mai pot urma cursuri de 12 – 18
luni, timp în care mai pot acumula anumite specializări). Doar
astfel, după ce acumulează numeroase cunoștințe medicale, specialiștii în masaj sunt acceptați să aibă competențe în
masaj, fizioterapie și utilizarea unor echipamente de hidroterapie, electroterapie, saune etc., sub supravegherea unui
medic. Odată angajat, acesta se supune unor reglementări
foarte severe privind confidențialitatea clienților, ca în orice
alt domeniu legat de medicină. Într-adevăr, am dat exemplele cele mai exigente. În SUA, cursurile de pregătire durează între 500 și 1000 de ore, iar în Marea Britanie condițiile
impuse practicanților au fost implementate doar cu câțiva
ani în urmă, din cauza numeroaselor reclamații făcute maseurilor neprofesioniști. În orice caz, practicarea masajului fără
licență este interzisă și amenzile sunt usturătoare. În țări cu o
tradiție specifică, precum Tailanda, unde masajul este o disciplină medicală de sine stătătoare, reglementarea este de
asemenea strictă și specializată pe diverse tipuri de afecțiuni
sau tratamente.
Cam acestea sunt de fapt exigențele la care ar trebui să ne
raportăm. Maseurii pregătiți în România, oricât de talentați,
nu au totdeauna pregătirea necesară, cel puțin teoretică, și
cei care îi angajează își asumă un important risc moral, dacă
nu legal.

(Va urma)
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HOTELUL și
SECURITATEA
LA INCENDII
SITUAȚII PARTICULARE
Industria hotelieră autohtonă s-a confruntat în ultimele
decenii cu multe provocări referitoare la compatibilitatea construcțiilor alocate, cu tot ceea ce reprezintă ca
materiale de construcții, proiectare și dotări, iar securitatea la incendiu a fost una dintre cele mai importante
asemenea perspective. Mulți hotelieri au fost nevoiți să
adapteze proprietățile existente la noile exigențe impuse de legi și normative – cea mai întâlnită situație a fost

de exemplu proiectarea și realizarea de scări de incendiu suplimentare. De asemenea, la construirea noilor
locații a fost impusă respectarea unor reguli stricte, așa
cum era și normal, ceea ce a reprezentat însă o creștere
a costurilor, o limitare a amplasamentelor în care au putut fi construite hoteluri și o reducere din proiectare
a spațiilor destinate cazării și serviciilor. Să urmărim în
continuare câteva aspecte legate de acest subiect.
O clădire specială
Este cunoscut faptul că o construcție destinată ospitalității
are nevoie de o proiectare aparte, în care sunt definitorii
fluxurile, traficul persoanelor (și numărul lor), spațiul necesar fiecărui serviciu, conform categoriei de clasificare,
dotările care să ofere confortul, de la instalații de tot felul la mobilierul specific, prevăzut de normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare. Într-un
hotel se desfășoară de regulă o activitate mai intensă, pe
termen mai lung decât în alte tipuri de clădiri, iar zonele
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de alimentație publică funcționează deseori la capacitate
ridicată. Uzura instalațiilor poate fi mai intensă, iar finisajele
sunt deseori un compromis între siguranță și design, deși se
impun materiale ignifugate. Să luăm în calcul și alte aspecte:
oaspeții cunosc rareori locația în detaliu (ceea ce poate fi o
problemă în caz de evacuare), iar uneori sunt mai neglijenți
sau mai „dezinhibați” decât în propria locuință sau la serviciu – iată alte câteva premize de la care este bine să pornim
în gândirea protejării turiștilor, a proprietății, dar și a celor
care trebuie să intervină în caz de incendiu.
În privința securității la incendiu, o parte a reglementărilor sunt generale, prevăzute pentru orice tip de
construcție; altele sunt special prevăzute pentru spațiile
de cazare – hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane etc. – vom
insista asupra celor din urmă.

• Nu se depozitează materiale combustibile la o distanţă mai mică de 20 m de hoteluri, vile sau cabane.
• Clădirile construite din lemn (cabane, vile, campinguri,
depozite etc.) au nevoie de ignifugare, conform prescripţiilor tehnice în vigoare.
• Mijloacelor tehnice de primă intervenţie din dotare
(stingătoare, hidranţi de incendiu etc.) trebuie întreţinute corespunzător și periodic, iar rezerva de apă
necesară pentru stingerea unui eventual incendiu va fi
permanent disponibilă.
• În camerele de cazare se afişează schiţa cu traseul
de evacuare şi instrucţiunile privind comportamentul turiştilor în caz de incendiu.
• Personalul unităţii de turism este instruit asupra modului în care se face alarmarea, anunţarea, dirijarea şi
evacuarea persoanelor spre ieşire (astfel încât să nu se
producă panică), precum şi asupra modului de folosire
a mijloacelor de intervenţie.
• Recepţiile unităţilor de turism trebuie dotate cu lanterne, cordiţe de salvare, stingătoare şi măşti contra
fumului şi gazelor.
• Autovehiculele turiştilor vor fi parcate în locuri special amenajate, dispuse astfel încât să asigure o evacuare rapidă în caz de incendiu şi să nu blocheze căile
de acces ale autospecialelor de intervenţie.
• Vegetaţia uscată din jurul parcărilor, al clădirilor în care
sunt amenajate spaţii de cazare etc. va fi înlăturată periodic.
• Fumatul în dormitoare este interzis, fiind permis doar în
locurile special amenajate şi marcate corespunzător.
• Utilizarea focurilor deschise și în locațiile de cazare
este posibilă doar pe baza permisului de lucru cu foc,
conform diferitelor reglementări, inclusiv în privința arderii de vegetație uscată.
• Suplimentar, administratorii unităţilor de turism trebuie
să cunoască şi să respecte prevederile Ordinului comun al Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.118
şi al Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.
1.709 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement.

Capacitatea și timpul de evacuare
Mărimile definitorii pentru proiectarea căilor de acces
și a scărilor sunt „Capacitatea de evacuare (C) a unui flux
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sau număr de persoane”, respectiv „Timpul de evacuare”,
mărimi care reflectă dimensiunile acestor căi (distanțe,
lățimi, numărul de niveluri ale clădirii), în funcție de numărul
persoanelor care trebuie să părăsească imobilul în caz de
urgență. Pentru unitățile de cazare, capacitatea de evacuare
a unei căi trebuie să fie de 70 de persoane, iar timpul de
evacuare trebuie să fie de 88 de secunde (când există 2
direcții diferite) – pentru o lungime maximă a căii de evacuare de maxim 35 m, respectiv 38 de secunde (când există
un coridor înfundat) – pentru o lungime maximă a căii de
evacuare de 15 m. Aceste valori sunt valabile pentru clădiri
înalte și se reduc atunci când este vorba de clădiri foarte înalte (înălțimea de peste 50 m). Unul dintre motivele pentru
care zonele de alimentație publică sau comerț, în clădirile
înalte și foarte înalte, sunt amplasate la subsol și primele 2
niveluri, este chiar legat de securitatea la incendiu. Contează și modul de execuție al scărilor de evacuare, în funcție
de regimul de înălțime al clădirii. De exemplu, dacă unitatea
de cazare are maximum 3 niveluri supraterane și cel mult
50 de persoane cazate, se admit scări de evacuare cu trepte balansate, o variantă mult mai puțin pretențioasă și mai
puțin costisitoare. La clădirile pentru turism cu capacitatea
de cazare mai mare de 100 de paturi, trebuie asigurate minimum două căi de evacuare a utilizatorilor.
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Recomandările
Inspectoratului pentru
Situații de Urgență (ISU)
adresate turiștilor:
• Verificați hotelul din perspectiva securității la incendiu,
eventual dotarea cu detectoare de fum şi instalaţie
specială cu sprinklere;
• Este bine ca bagajul să conţină și o lanternă, care
poate fi salvatoare în caz de evacuare pe traseele întunecate sau inundate de fum; în același scop, pot fi incluse o bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care
fumul începe să pătrundă în încăpere, o batistă pentru
filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare; în
loc de bandă izolantă, se poate asigura etanşeitatea
uşii utilizându-se prosoape ude;
• Studiați planul de evacuare în caz de incendiu, care
trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a
uşilor camerelor de cazare; identificați traseele de
evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel;
• În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau
sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, informați personalul de la recepţie;
• Cheia sau cartela de la cameră se amplasează în locuri uşor accesibile;
• Verificați modalitatea de deschidere a ferestrelor și
semnalați dacă acestea sunt blocate;
• Verificați dacă există scară exterioară de incendiu şi
dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de
cazare;
• Verificați modul de oprire a sistemului de ventilare şi
climatizare din camera de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel poate fi inundată cu fum şi
gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

O atenție deosebită este acordată de asemenea
coșurilor de fum, de ventilare, generatoarelor de căldură
și instalațiilor, care trebuie să fie nu doar eficiente, ci și
bine izolate față de celelalte elemente de construcție, cu
materiale corespunzătoare, care să împiedice transferul
de căldură și să fie insensibile la foc, gaze fierbinți, scântei
etc. Hotele din bucătăriile profesionale, cu tubulaturile
aferente, trebuie realizate din materiale prevăzute expres
în normative, etanșe la foc și izolate față de materialele
combustibile alăturate (este prevăzută o distanță de cel
puțin 5 m).

Comportamentul turistului
în caz de incendiu:
• Dacă incendiul este în cameră, se va părăsi imediat
încăperea, se va acţiona butonul de semnalizare şi se
va anunţa personalului de la recepţie.
• Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este
interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la
nivelul incendiat.
• Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va părăsi încăpea doar dacă acest lucru poate
fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare,
trebuie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în
care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră.
• Pentru a ști dacă incendiul a ajuns pe coridor, se poate verifica cu dosul palmei temperatura uşii de corespondenţă. În situaţia în care uşa este rece, se deschide ușa cu atenție din poziţia aplecat spre pardoseală,
cu umărul sprijinit de uşă. Parcurgerea distanţei până
la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este
inundat cu fum, se face din poziţia aplecat sau târâş, deoarece zona dinspre pardoseală este mai puţin
afectată.
• În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră,
să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă
izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.
• Anunțați serviciile de urgenţă pentru a comunica
poziţia în clădire, prin orice mijloc posibil, inclusiv de la
fereastra camerei de cazare (cu condiția ca incendiul
să nu fie prezent și pe fațadă).
• În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de
cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire
turistice amplasate izolat, luați asupra dumneavoastră
și haine călduroase.

Multe dintre măsurile preventive ne sunt puse în vedere
chiar de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, instituție
prezentă tot mai mult în activitatea noastră, lucru justificat
dacă ne gândim la unele evenimente nefericite care au avut
loc în ultimii ani. Astfel, aflăm că este interzisă pozarea instalaţiilor electrice direct pe materiale combustibile şi exploatarea acestora cu improvizaţii, iar funcţionarea mijloacelor
de încălzire şi a celor de preparat şi încălzit hrana nu este
permisă fără o atentă şi permanentă supraveghere.
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Un atú pentru hoteluri:

TURUL

personalizat
1. Castelul Peleș – Castelul Bran
Aceasta este excursia perfectă pentru un om activ,
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 o regiune pitorească
a Munților Carpați, cu accent pe două obiective de
maxim interes: Castelul Peleș și Castelul Bran.

2. Turul Bucureștiului și al zonei adiacente
Este un traseu care include vizionarea și/sau vizitarea
celor mai importante obiective turistice ale Capitalei și
împrejurimilor, începând cu Arcul de Triumf – Muzeul
Satului (vizită) – Piața Revoluției (Ateneul Român, 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 românesc, se poate
continua cu Snagov (Mănăstirea Snagov, unde este înmormântat Vlad Țepeș) și Palatul Mogoșoaia, cel mai
important exemplu de arhitectură brâncovenească.

3. Turul Transilvaniei Medivale
Acest traseu poate dura 2 sau 3 zile, în funcție de
obiectivele vizitate. În 2 zile se poate face traseul Castelul Peleș – Castelul Bran, cu o noapte de cazare la
Brașov, și continuarea în cea de-a doua zi cu bisericile
fortificate și cetățile din centrul țării (Râșnov, Prejmer,
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Hotelierii pot oferi acest serviciu exclusivist
oaspeților, ceea ce poate însemna un avantaj
competitiv important, mai ales că, de multe ori,
turiștii sosiți cu afaceri în România își alocă un
timp suplimentar pentru vizitare sau shopping.
Uneori chiar decid să își prelungească sejurul în
acest scop, venind împreună cu familia, după modelul city break. Iată cele mai importante tururi
oferite de Dracula Tour, prezentate succint.

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.

4. Mănăstirile din nordul Moldovei
Cu plecare din București pe traseul Piatra Neamț –
Târgu Neamț, în prima zi se poate face o vizită la Mănăstirile Văratec și Agapia, apoi Mănăstirea Neamț.
A doua zi de dimineață se continuă cu mănăstirile
Sucevița și Moldovița, apoi Voroneț (ridicată de Ștefan
cel Mare și supranumită „Capela Sixtină a Orientului“).
A treia zi este rezervată vizitării mănăstirilor Neamț, Sihăstria, Secu, cetății Neamț și satului Humulești, locul
de naștere al lui Ion Creangă.

5. Delta Dunării – litoralul Mării Negre
În 2 sau 3 zile se poate face și acest tur. Interesul
principal vizează Delta Dunării și litoralul, dar și vizitarea Constanței, Mangaliei și Histriei, cu cetățile antice
și muzeele aferente, sau a porturilor primelor două
locații. De asemenea, câteva ore petrecute în atmosfera unui sat de pescari, sau la o cherhana, pot fi o
surpriză plăcută pentru un turist aflat în căutarea „paradisului pierdut“.
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