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În această ediție vă vom vorbi ceva mai 
mult despre piscine. Este sezonul lor, al fur-
nizorilor, arhitecților  și montatorilor care 

lucrează la concretizarea acestor proiecte speciale, fascinante, de un 
interes tot mai mare printre hotelieri și operatorii din turism. Este pe-
rioada în care se pot construi la exterior fără probleme, în care sunt 
utilizate din plin și au nevoie de întreținere, consumabile, supraveghere. 
Orice hotel, pensiune, motel care dispune de o piscină sau un centru 
Spa, la interior sau în aer liber, le pune în prim-planul promovării. O 
bună perioadă s-a crezut că sunt doar o modă, sau o fantezie, poate un 
capriciu - încă se mai considera asta atunci când am scos prima ediție 
a acestei reviste, acum patru ani. În prezent, practic nu poți pretinde 
că oferi servicii de calitate dacă nu ai asemenea facilități și vei avea tot-
deauna o problemă de ocupare într-o anumită perioadă a anului. Ca 
hotel de business, fără piscină nu vei fi niciodată prima opțiune pentru 
client, decât dacă ai o locație (amplasament) de excepție sau mergi pe 
un preț mic. Ca hotel de leisure, poți să uiți de un număr satisfăcător 
de clienți, în afara sezonului de vârf din vară, sau să zicem în perioada 
de ski (tot mai scurtă și mai capricioasă) din iarnă. Vei avea doar turism 
de week-end, sau „sejururi” de maxim 3 zile. Nu poți să ții cazat un oas-
pete mai mult timp, doar cu un grătar, o masă de ping-pong și invitații 
la drumeție. Desigur, ai varianta unui teren de golf sau a unui padoc 
pentru cai, dar... o piscină e mult mai ieftină și cu un target mult mai larg. 
Și apoi, ar fi păcat să ai o herghelie și să nu oferi clientului și o baie în 
piscină sau o saună... 
Deci, oricum ai calcula, centrul Spa a devenit un „must have”, chiar și 
(sau mai ales) pentru hotelurile de pe litoral. O piscină nu-i ca marea 
(!) și poate fi mult mai profitabilă, strict pentru hotelier, cu un bar, niște 
șezlonguri și un pic de entertainment. Când ne mirăm de ce mulți ro-
mâni preferă hoteluri din alte țări vecine mai sudice, ar trebui să evalu-
ăm și preferințele turistului de azi, dorința lui de confort, de relaxare, 
de siguranță. Poate nu își dorește să sară în valuri în orice zi, poate vrea 
o apă mai curată, fără alge, poate vrea să își știe copilul mai în siguranță. 
Nu e de mirare că cele mai căutate hoteluri de pe litoralul românesc 
sunt cele cu piscină și centru Spa – niște medii controlate, igienice, cu 
adevărat relaxante. În mod evident, de câțiva ani sunt foarte căutate 
hotelurile cu centre Spa de la munte, iar cele din stațiunile balneare 
sunt de-a dreptul asaltate de-a lungul întregului sezon cald. Veți citi și 
despre o serie de locații care își datorează sucesul serviciilor de înaltă 
calitate, dar și (coincidență!)  piscinelor și centrelor Spa impresionante 
pe care le operează. 
Parcurgem de asemenea sezonul în care se văd roadele unei investiții 
în acest domeniu și aflăm dacă am fost inspirați sau am ascultat de sfa-
turile cele mai bune, dacă am apelat la un consultant profesionist, am 
ales niște materiale de calitate, am avut un designer specializat. Noi ne 
străduim, ca de fiecare dată, să fim alături de toți acești actori ai pieței, 
să participăm la întrunirile lor, să le facem cunoscute noutățile și proble-
mele, așa cum veți vedea în continuare. 

REVISTĂ EDITATĂ DE SC EUROTRANSLATION & TRAVEL SRL  
cu sprijinul APPW și OPTBR 

REDACTOR-ȘEF Lucian Nicolescu 
lucian.nicolescu@spamagazin.ro

REDACTOR Costel Popa

SALES Robert Malischitz

GRAPHIC DESIGN & PREPRESS Soto Design

WEB DEVELOPER Open Web Design

COLABORATOR EDIȚIE Daniela Ciurescu

FOTO COPERTA I: Ramada Plaza Bucharest

www.spamagazin.ro 
redactie@spamagazin.ro 
0724.126.762, 0723.641.488

PENTRU ABONAMENTE abonamente@spamagazin.ro 
Revista apare de 3 ori pe an – 25 lei / an (incl. taxe poștale)

ISSN 2343 – 8762

© Toate drepturile asupra conținutului aparțin editorilor. Reproducerea totală ori parțială a 
informațiilor publicate ori a layoutului revistei este permisă doar cu acordul scris al editorilor. 
Răspunderea legală pentru conținutul materialelor publicitare revine beneficiarilor acestora.

     3

Sezonul  
piscinelor și 
centrelor Spa

Lucian Nicolescu
Redactor-șef



Instalații

Eficiență energetică
Izolații termice și fonice URSA GLASSWOOL
pentru pardoseli și tubulaturi
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Sistemele fonoizolante și termo-
izolante din vată minerală sau 
vată de sticlă, utilizate în lucrări-
le de construcții, inclusiv pentru 
acoperirea instalațiilor, sunt cu 
atât mai utile în cazul hoteluri-
lor, care trebuie să își gestione-
ze foarte bine bugetele alocate 
energiei și asigurării unui grad 
satisfăcător de confort. Vom vor-
bi în continuare despre câteva 
soluții furnizate de producătorul 
URSA GLASSWOOL, aplicabile 
în acest tip de spații, cu accent 
pe sistemele pentru pardo-
seli și cele pentru tubulaturi de 
ventilație sau climatizare, două 
zone de detaliu unde transferuri-
le de energie sunt considerabile, 
iar controlul nivelului de zgomot 
devine absolut necesar.

Investiția într-un hotel, atât în faza 
de construcție, cât și ulterior, în pe-
rioada de exploatare a proprietății 
și în cadrul renovărilor, este sensibil 
mai mare decât pentru alte tipuri de 
clădire (rezidențial, de birouri etc.). 
De la infrastructură la finisaje, to-
tul trebuie să fie de calitate foarte 
bună: materiale cu performanțe ri-
dicate, de anduranță, eficiente eco-
nomic, pentru ca investiția să devi-
nă profitabilă. Hotelul este o provo-
care continuă, pentru că operarea 
lui înseamnă costuri, iar cheltuielile 
privind energia rămân printre cele 
mai ridicate, fiind prezente zi de zi, 
în fiecare spațiu al locației. În același 

timp, confortul termic și fonic este 
practic obligatoriu, dacă se dorește 
o clientelă mulțumită. Iată de ce 
utilizarea unor sisteme fono-termo-
izolante devine necesară pentru 
orice element de construcție, in-
clusiv în zone pe care mulți le ne-
glijează, deși ele stau la baza unor 
economii importante de energie și 
la păstrarea unui climat liniștit, rela-
xant. Pentru că ce își dorește mai 
mult oaspetele unui hotel decât să 
își petreacă acel timp prețios pentru 
odihnă într-un mediu creat anume 
în acest scop, perfect controlat cu 
ajutorul unor constructori atenți la 
orice detaliu?

Izolarea fonică și  
termică a pardoselilor 
de hotel

Izolarea fonică este una dintre 
condițiile de bază pentru asigura-
rea liniștii, confortului într-un hotel, 
iar în cazul băilor, finisate cu pardo-
seli rigide și cu încălzire încorpora-
tă, exigențele trebuie respectate cu 
ajutorul unor materiale suplimentare, 
specializate. Prin izolarea fonică la 
nivelul pardoselii este evitată pro-
pagarea sunetelor nedorite către 
spațiile de dedesubt, unde sunetele 
pot depăși intensitatea obișnuită (mai 
ales cele de impact, inevitabile pe o 
suprafață dură). De asemenea, când 
pardoselile au un sistem de încălzire 
încorporat, sunetele emise de agen-
tul termic pot deveni deranjante, un 
argument în plus pentru o soluție de 

fonoizolare. Nu în ultimul rând, încăl-
zirea în pardoseală are nevoie de un 
strat termoizolant care să evite pier-
derile de căldură, miza fiind climatiza-
rea optimă a spațiului de deasupra – 
este o metodă frecventă de eficienti-
zare a consumului de energie într-o 
clădire modernă. Plăcile din vată 
minerală URSA GLASSWOOL TSP 
montate la nivelul pardoselii reprezin-
tă soluția perfectă pentru a respecta 
toate aceste cerințe. Vă prezentăm în 
continuare un exemplu care poate fi 
considerat studiu de caz.

Pentru amenajarea interioară a 
hotelului Kronwell din Brașov au 
fost utilizate finisaje deosebit de ele-
gante, din gama premium, lucru va-
labil inclusiv în cazul băilor. Acestea 
din urmă își pot depăși condiția de 
simple spații destinate igienei perso-
nale, devenind prin confortul oferit 
adevărate zone de relaxare, perso-
nalizate pentru turiștii business și de 
leisure sosiți aici. De aceea, foarte 
importante sunt temperatura opti-
mă, uniformă și constantă pe toate 
suprafețele, mai ales pe pardoseală, 
gestionarea umidității interioare, pre-
cum și confortul acustic, aspecte ce 
definesc un hotel cu standarde ridi-
cate. Pardoselile cu un design mo-
dern au fost concepute cu sistem 
de încălzire încorporat care să asigu-
re atât un climat optim și o senzație 
plăcută la picioare, cât și păstrarea 
uscată a acestor pardoseli supuse 
frecvent umidității. Pentru a obține 
însă aceste rezultate a fost nevoie de 
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o soluție de izolare termică și fonică 
a finisajului pardoselii față de stratul 
suport, iar în acest scop au fost fo-
losite plăci de vată minerală URSA 
GLASSWOOL TSP, furnizate de re-
prezentantul în România al grupului 
internațional de companii Uralita. 

Conform tehnicii agreate de pune-
re în operă, montajul plăcilor URSA 
TSP, având grosimea recomandată 
de producător, s-a făcut direct pe 
placa de beton, iar separația dintre 
izolație și șapa flotantă turnată ulterior 
a fost realizată printr-o folie de polie-
tilenă continuă, care protejează vata 
de sticlă și întregul sistem de pardo-
seală de umiditatea remanentă din 
șapă. În continuare, a fost realizată 
o armătură și a fost montat sistemul 
de încălzire în pardoseală, apoi a fost 
turnată o șapă specială de încorpo-
rare, capabilă să facă față variațiilor 
de temperatură fără a se fisura. 

După aceea, se poate interveni cu 
orice tip de finisaj potrivit sistemului 
de pardoseală, în cazul de față cu 
plăci ceramice rectificate, apte să fa-
ciliteze transferul termic spre exterior. 
Au fost necesare multe lucrări de de-
taliu, o atenție sporită fiind acordată 
zonelor de margine (vata minerală și 
folia de polietilenă au fost aplicate și 
vertical pe perete, pentru câțiva cen-
timetri), respectiv străpungerilor ine-
rente destinate instalațiilor sanitare.

URSA GLASSWOOL TSP este 
un material sub formă de plăci din 
vată minerală de sticlă, de mare 
densitate, având ca aplicaţii genera-
le izolarea termică și fonică la nivelul 
pardoselilor. Acestea sunt recoman-
date și folosite în special pentru izo-
larea termică și fonică (la zgomotul 
de impact) a pardoselilor cu dală 

flotantă, inclusiv pentru sistemele de 
încălzire în pardoseală, și pot fi aco-
perite cu orice tip de strat final: plăci 
ceramice, mochetă, parchet, PVC 
ș.a.m.d.. Plăcile URSA GLASS
WOOL TSP sunt folosite cu succes 
în numeroase proiecte de imobile 
multietajate, unde este necesară 
păstrarea unui nivel redus de zgo-
mot între niveluri: clădiri rezidențiale, 
clădiri de birouri, spații comerciale, 
unități hoteliere etc. Fiind vorba des-
pre un produs din vată minerală de 
sticlă, are un comportament exce-
lent la foc și, datorită densității mari și 
compresibilității reduse sub sarcină, 
este folosit inclusiv pentru pardoseli 
de trafic intens. Poate fi furnizat cu 
grosimi diferite, în funcție de nece-
sitate: între 20 și 50 mm (respectiv 
15 – 45 mm sub sarcină).

Hotel Kronwell – Brașov



Instalații

Tubulaturi pentru 
ventilație și climatizare

Fie că este vorba despre un cen-
tru Spa / Wellness, o bucătărie, 
sală de conferințe, subsol sau ori-
ce altă zonă a hotelului sau unității 
balneare care funcționează datorită 
unor echipamente complexe pentru 
climatizare sau ventilație, de capaci-
tate mai mică sau mai mare, trans-
portul aerului și evacuarea aburilor 
trebuie să se facă prin canale și tu-
bulaturi de calitate, realizate din ma-
teriale performante. Să încercăm să 
uităm tubulaturile simple din tablă, 
fără nicio altă optimizare. Vă propu-
nem în acest sens soluția URSA 
AIR, care asigură etanșeitatea și 
tirajul corespunzător, lucruri care se 
obțin doar prin conservarea ener-
giei fluidului transportat, deci fără 
transfer de căldură de-a lungul tra-
seului. În caz contrar, sistemele pot 
deveni ineficiente, greoaie, surse de 
dificultăți tehnice cronice.     

Gama URSA AIR reprezintă cea 
mai bună soluţie pentru construcția 
canalelor de ventilaţie și climatizare, 
vata minerală îmbinând excelentele 
calităţi de termo- și fonoizolare cu 
siguranţa unui produs incombustibil. 
Se obține astfel un sistem cu eficien-
ţă energetică maximă și silențiozitate. 
URSA certifică faptul că valorile de 

conductivitate termică îndeplinesc 
cerinţele normativului EN 14303, iar 
calităţile fonoabsorbante ale pro-
duselor URSA AIR Zero permit re-
ducerea la minimum a zgomotului 
propagat în instalaţii. În ceea ce pri-
vește reacţia la foc, sunt disponibile 
atât produse încadrate în euroclasa 
B S1 d0, cât și produse incombusti-
bile, clasa A2 s1 d0, graţie acoperiri-
lor ignifuge și naturii incombustibile a 
materialului de bază (vata minerală).

Sistemul URSA AIR are la bază 
diverse tipuri de plăci tip „sand wich“, 
formate din două folii de aluminiu 
special cu un strat de vată mine-
rală 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, transpor-
tul (destul de voluminos), respectiv 
un montaj complicat, mai ales la 
zonele cu secțiuni mari, unde greu-
tatea pieselor este semnificativă. În 
plus, sunt necesare vizitele dese în 
șantier, pentru măsurarea pieselor 
speciale. „În cazul tubulaturii realiza-
te cu URSA AIR, toate aceste faze 
sunt eliminate, iar greutatea însu-
mată este foarte mică. Plăcile sunt 
aduse direct pe șantier, iar echipa 
de montatori croiește și customi-

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, tim-
pul de execuție fiind apreciat ca foar-
te bun” – arată domnul Sorin Pană, 
Director Comercial Ursa România.
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URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, 
București
Tel.: 0040 21 269 0663
Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

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

URSA GLASSWOOL® este o mar-
că ce reunește produse din vată 
minerală destinate izolării termice 
și fonice a acoperișurilor înclinate, 
a pereţilor de compartimentare, 
a pereţilor exteriori și planșeelor 
între etaje sau direct pe sol. Toate 
produsele URSA GLASSWOOL® 
sunt incombustibile, fiind clasifi-
cate A1 conform normelor Euro-
class pentru articole necașerate.

zează pe loc tubulatura, punând-o 
apoi pe poziție într-un timp foarte 
scurt“ – arată domnul Sorin Pană, 
Director Comercial URSA România.

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

antimicrobian, împiedicând dezvol-
tarea coloniilor bacteriene prin de-
punerea de particule organice. 

Sistemul prezentat aici asigură un 
montaj rapid și ușor, plăcile fiind de-
cupate 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 opti-
mă. Toate plăcile au falţuri cașerate 
din construcţie.

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

• Bazin de înot acoperit, la Cluj-Napoca
• Biciclete și benzi de alergare acvatice

NOUTĂȚI DE LA 3G SPORT:

În toamna anului trecut, la Cluj-
Napoca a fost inaugurat un nou 
bazin de înot acoperit, de dimen-
siuni olimpice (50 m x 25 m) - Ba-
zinul Olimpic Grigorescu, rea-
lizat de firma 3G Sport prin re-
novarea unei structuri vechi, 
nefuncționale. Bazinul a fost aco-
perit cu un balon presostatic și, 
asigurând permanent o tempera-
tură a apei de 26 - 28°C, a deve-

8     

nit astfel utilizabil pe toată durata 
anului. Apa este tratată automat 
datorită unui sistem de filtrare 
modern, iar în interiorul bazinului 
a fost montată aparatură pentru 
fitness, antrenament și recupera-
re fizică: treadmill, aquabike, sta-
tic swim. Societatea 3G SPORT 
– IP este specializată, printre al-
tele, în refacerea acestor struc-
turi vechi, părăsite, și aducerea 

lor la exigențele momentului, to-
tul cu investiții foarte mici.

Reabilitarea unei vechi 
structuri

Ștrandul Sun din cartierul Nicolae 
Grigorescu din Cluj-Napoca, aflat în 
administrarea autorităților locale și 
județene (primăria orașului și RADP) 
a fost supus anul trecut unor lucrări 
ample de renovare, și este prevă-
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zută de asemenea dezvoltarea unui 
Aqua Parc. 

Aceste lucrări au vizat și un vechi 
bazin de dimensiuni olimpice, ne-
folosit de ceva vreme. Pentru rea-
bilitarea acestuia s-a pornit practic 
de la o cuvă de beton, care a fost 
restructurată și dotată cu toate ele-
mentele unui bazin modern, desti-
nat unui public variat. Cuva bazinu-
lui a fost reparată și refinisată, cota 
maximă devenind de 1,50 m, iar 
suprafața a fost acoperită cu liner. 
A fost prevăzută utilizarea de către 
elevi incluși în programe speciale 
de învățare a înotului, sportivi, per-
soane cu nevoi speciale, oaspeți 
dornici de relaxare sau mișcare. 

Bazinul a fost acoperit cu o struc-
tură presostatică cu dublă mem-
brană, astfel încât acesta să poată 
fi deschis publicului și în sezonul 
rece. Caracteristica fundamentală 
a unei asemenea construcții este 

dată de lipsa unei structuri concre-
te de susținere, care este înlocuită 
practic de aerul menținut în interi-
or sub o ușoară supra-presiune. 
Un element important îl reprezintă 
membrana specială din PVC, trans-
lucidă și cu un coeficient de transfer 
termic bun, care permite o separare 
netă dintre mediul interior și cel ex-
terior, fără transfer de aer, oferind în 
plus lumină naturală. Totuși, structu-
ra presostatică poate fi demontată 
relativ rapid pe timpul verii, ceea ce 
reprezintă un avantaj suplimentar al 
acestui sistem. În zona adiacentă 
bazinului au fost construite spații 
tehnice și vestiare, a fost reame-
najată zona de acces, au fost refă-
cute instalațiile electrice și de gaze 
aferente, conturându-se astfel un 
proiect complet, la standarde euro-
pene, cu un ritm de execuție rapid 
și eficient (lucrarea a fost realizată în 
circa 4 luni).



Un alt element important al aces-
tei lucrări este dotarea cu apara-
tură pentru fitness, antrenament și 
recuperare fizică de la AquaNess 
(Franța): underwater treadmill 
(benzi de alergare acvatice), aqua-
bike (biciclete acvatice), static swim 
(sistem de înot contracurent pentru 
antrenament aquafitness).  

Bicicleta acvatică
Asocierea beneficiilor dintre ciclism 
și aquagym are ca rezultat aqua-
biking-ul (sau aquacycling-ul). Este 
un sport excelent și o modalitate 
eficientă de fortificare a picioarelor, 
făcând efortul mult mai ușor în ra-

și drenajul limfatic, este eliminată 
celulita. O jumătate de oră de prac-
ticare este suficientă pentru a lucra 
picioarele, dar și abdomenul sau 
mușchii spatelui. Este o metodă de 
fitness accesibilă tuturor, atât spor-
tivilor cât și celor care doresc să se 
mențină în formă, supraponderalilor, 
gravidelor și persoanelor de vârstă 
înaintată. Un aparat aquabike poate 
fi amplasat în piscină, având o er-
gonomie specifică în acest sens și 
reprezintă o investiție deosebit de 
utilă pentru proprietarii de piscine 
individuale sau de hotel, deschise 
publicului sau clienților.

Noi locații

Biciclete și benzi  
de alergare acvatice  
AquaNess de la  
3G Sport
• Aparate robuste, cu structură 

din aluminiu de calitate exce-
lentă

• Greutate redusă, ușor de ma-
nipulat

• Acoperire cu vopsea epoxi-
dică bicomponentă și trata-
mente anticorozive

• Rezistență la ape marine, mi-
nerale și clor

• 2 ani garanție pentru partea 
structurală 

• Utilizabile în apă de 1 – 1,6 m 
adâncime

• Posibilități de reglare și ajus-
tare, accesorii 

• Diverse variante de culoare
• Ergonomie și siguranță în utili-

zare
• Suporturi stabile, indiferent 

de finisajul pardoselii piscinei 
(liner, PVC, ceramică etc.)

• Concepute pentru spa, pisci-
ne publice sau private

• Utile în procedee de detoxifie-
re și în balneoterapie

port cu rezultatele, comparativ cu 
bicicleta de apartament sau ciclis-
mul clasic. Folosindu-se rezistența 
(frecarea) apei, dar și rezistența 
reglabilă a bicicletei, sunt protejate 
articulațiile, este stimulat aparatul 
cardiovascular, favorizând circulația 
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Banda de alergare 
acvatică
Această activitate este practicată 
folosind o bandă de alergare într-o 
piscină cu înălțime mică (1,2 - 1,5 
metri). Cu pantofi speciali (sau nu), 
utilizatorul aleargă scufundat în apă, 
activând aparatul prin simpla împin-
gere a benzii textile cu picioarele. 
În continuare el încearcă să învingă 
rezistența apei, în ritmul propriu dat 
de efortul depus - cu cât accele-
rează mai mult, cu atât rezistența 
apei este mai mare. Înclinarea ben-
zii face exercițiul mai greu, ritmul fi-
ind de tip lent, rapid sau aquagym. 
Alergarea pe această bandă mobili-
zează toți mușchii corpului, mai ales 
cei din jumătatea inferioară, deter-

minând obținerea unui abdomen 
bine definit, coapse și fese puterni-
ce, fără celulită. De asemenea, per-
mite creșterea performanțelor de 
rezistență fizică, fortifică mușchiul 
cardiac și reabilitează circulația 
sanguină, totul într-un mod trep-

S.C. 3G SPORT – IP S.R.L. are ca obiect de activitate proiectarea, con-
strucţia de piscine private și bazine de înot semiolimpice și olimpice, 
terenuri de sport cu instalaţiile și echipamentele aferente. De aseme-
nea, oferă servicii de proiectare, furnizare și execuție pentru tobogane 
acvatice, inclusiv structura metalică aferentă, respectiv și pentru aco-
periri presostatice și tendostatice, structuri acoperitoare cu arce din 
lemn lamelar. 
Având o experiență îndelungată pe piața autohtonă, 3G SPORT repre-
zintă în România importanți producători și furnizori din aceste domenii: 
SCP Italy, Aquapark – Italia, A&T Europe S.p.A., PM Engineering, Mo-
narch, DAB, Emec, Artisport –Italia, Condor Grass – Olanda și alții.

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

tat, echilibrat și plăcut, fără dureri, 
urmat de o reală senzație de bine.
Este un aparat atractiv pentru clienții 
piscinelor de hotel, centre balnea-
re, medicale sau spa, transformând 
mersul la bazin într-o experiență mai 
dinamică.
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Spa & Wellness

Beneficiile lavandei din antichitate și până azi
Lavanda este o plantă aromatică, medicinală și deco-

rativă, cunoscută din cele mai vechi timpuri, avându-și 
originile în zona Mediteraneană. Etimologic, denumirea 
lavandei provine din latinescul lavare, care înseamnă „a 
spăla” sau „a îmbăia”. 

De mai bine de 2500 de ani, lavanda este o plantă încăr-
cată de istorie, făcându-și simțită prezența în diferite culturi 
și colțuri ale lumii încă din antichitate. În Egiptul antic era 
folosită în procesul de îmbălsămare, fiind descoperită în 
mormintele faraonilor egipteni sub formă de unguent, dar 
și în produse cosmetice. Se spune că frumoasa Cleopatra 
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i-a sedus pe Iulius Cezar și pe Marc Antoniu cu ajutorul 
parfumului de lavandă. Romanii foloseau florile de lavan-
dă pentru a-și parfuma casele, pentru îmbăiere și pentru 
alungarea insectelor, iar în timpul războaielor, pentru tra-
tarea rănilor externe, pe când grecii antici le întrebuințau 
în prepararea unguentelor și uleiurilor pentru masaj, dar 
și a mâncărurilor. Prima consemnare a proprietăților tera-
peutice ale lavandei îi aparține lui Discoride, medic, far-
macolog și botanist grec, care a trăit la Roma, fiind chirurg 
în armata împăratului Nero. Proprietățile lavandei sunt 
descrise în volumul său De Materia Medica, apărut în jurul 
anului 77 d.Hr.

Lavanda – parfumul eleganței 
și secretul unei stări de bine



În epoca medievală, lavanda continuă să fie 
întrebuințată mai ales pentru odorizarea hainelor și a 
încăperilor, pentru alungarea insectelor, dar și pentru 
calmarea durerilor de cap. 

În perioada Renașterii, lavanda devine din nou cunos-
cută pentru rolul său în vindecarea infecțiilor, iar în tim-
pul epidemiei de ciumă din secolul al XVII-lea, oamenii 
obișnuiau să poarte măști și mănuși parfumate cu lavan-
dă ca să țină la distanță bacteriile.

Sigur că reprezentanții monarhiilor europene nu au 
cum să lipsească dintr-o prezentare, oricât de succintă, a 
istoriei lavandei: de la Carol al VI-lea al Franței și pernele 
umplute cu lavandă pentru un somn liniștit, la Elisabeta I 
a Angliei care își trata migrenele cu ceai de lavandă și îi 
îndrăgea parfumul, ajungând până în epoca victoriană, 
când lavanda era nelipsită de la curtea reginei Victoria, 
fiind folosită ca parfum și ingredient cosmetic, în prepa-
rarea ceaiului, ca odorizant de cameră și dezinfectant, în 
scop terapeutic și decorativ.

În prezent, lavanda se cultivă pentru inflorescențele 
ei bogate în ulei volatil, fiind utilizată cu precădere în 
parfumerie și cosmetică, în industria farmaceutică, dar 
și pentru obținerea produselor insectifuge. În aromate-
rapie, lavanda este printre ingredientele vedetă, fiind 
întrebuințată pentru îmbunătățirea calității somnului, în 
tratamentul afecțiunilor pielii, al migrenelor, amețelilor și 
stresului. Are proprietăți calmante și antiseptice, este un 
cicatrizant excelent, ajută la regenerarea celulară și pre-
vine apariția cicatricilor.
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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

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

Hotel TISA
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 cu o îndelun-
gată tradiție în industria ospitalității. Situat în centrul 
stațiunii, aproape de izvoare și înconjurat de pădu-
re, Hotelul Tisa*** aduce această locație în moderni-
tate printr-un concept care face acea legătură, atât 
de căutată în întreaga lume, dintre balnear și well-
ness, dintre sănătatea oferită de factorii terapeutici 
naturali locali și proceduri aduse la un nivel superior 
al rafinamentului.

Conceptul a păstrat în atenție resursele tradiționale, 
baza de tratament amenajată aici folosind atât creno-
terapia ce are la bază apele sulfuroase, iodurate, calci-
ce, clorurate etc., cât și proceduri terapeutice asociate 
eficiente, 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 fa-
milia 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 ludi-
ce (cu jeturi de apă, cascade, lazy river, fotolii de hidro-
masaj), 3 piscine pentru copii, loc de joacă și grădiniță 
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pentru copii, terase pentru plajă, Spa boutique, terasă 
panoramică cu 4 jacuzzi-uri, cabine de cuplu cu duș 
Vichy și hidroterapie.

În zona Thermarium, sunt la dispoziția oaspeților sau-
ne (cu infraroșu, finlandeză, aroma-sauna), salină, dușuri 
emoționale, frigidarium, baie Kneipp, tepidarium, fotolii 
termale, ciubăr, hammam turcesc, hammam marocan, 
dar și Parenie Venik - de inspirație rusească, un trata-
ment 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 pro-
ceduri, 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/aerobic (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 aparta-
mente). 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 con-

ceptului 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 con-
siderat 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 Ioa-
na Rebenciuc, Managing Director al grupului Tisa.
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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 Cal-
mant (valeriană, sulfină, flori de tei), Tratament Antistress 
(sulfină, flori de nuc, obligeană, sovârv) și Tratament De-
tox (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 con-
stă 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 tra-
tament de 40 de minute este redarea strălucirii pielii prin 
îndepărtarea celulelor moarte. 

• 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, brus-
ture, seminţe de in, mărul-lupului, rostopască, salvie. 
Specialiștii recomandă utilizarea acestei terapii timp de 
15 minute ca tratament complementar masajului sau tra-
tamentului 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 tinc-
tură suedeză. Principalele efecte al acestei terapii (90 de 
minute) sunt: anti-aging, protecție a ADN-ului, hrănire cu 
substanțe nutritive, detoxifiere și regenerarea țesuturilor. 



Programele au la bază așadar proceduri tradiționale 
românești inspirate din natură și transpuse în pre-
zent, echipa de management împreună cu firma de 
consultanță alegând să lucreze predominant cu bran-
duri românești în crearea meniului de terapii. Colecția 
de tratamente „Farmacia Naturii“ se bazează pe ex-
tracte de plante românești ca roiniță, busuioc, salvie sau 
geranium, care se regăsesc în meniu sub formă de băi 
de plante și cataplasme. Terapiile poartă nume ca „Ri-
tualul 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 extrac-
telor de plante, nămolului pur, algelor și celorlalte ingre-
diente active. 

Tratamentele Spa aduc în prim-plan fitoterapia, o știință 
străveche adusă în modernitate, ce întrebuințează trata-
mentul cu plante în regenerarea țesuturilor, îmbunătățirea 
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:

Despre Băile Olănești
Băile Olănești reprezintă un brand autentic în peisa-

jul balnear românesc, istoria acestui loc fiind legată de 
„izvoarele de aur“ – izvoarele tămăduitoare care coboa-
ră din munții și dealurile dimprejur către valea râului cu 
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același nume. Se pot spune multe despre cum a evolu-
at 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 bine-
facerile apelor minerale (Tudor Vladimirescu și prietenii lui 
fideli sunt exemple demne de amintire) și până în perioa-
da de glorie a turismului balnear românesc din cea de-a 
doua parte a secolului trecut. 

Poziționată într-o depresiune subcarpatică, în 
nord-estul Olteniei, cu veri răcoroase și ierni blânde, 
stațiunea Băile Olănești și-a dobândit renumele de-a 
lungul deceniilor datorită izvoarelor cu proprietăți cu-
rative miraculoase, care se găsesc numai în acest loc 
privilegiat. Aici există 30 de „Izvoare tămăduitoare“ de 
natură sulfuroasă, sulfatată, iodurată, calcică și bromu-
rată, cu rezultate terapeutice deosebite în tratamentul 
bolilor de rinichi, stomac, vezică biliară, diabet, alergii și 
multe altele. Băile Olănești ocupă locuri fruntașe printre 
stațiunile din România în privința numărului de izvoare, 
concentrația substanțelor benefice din ape și varietatea 
elementelor din compoziție. Apele minerale au primit 
medalia de aur la Expoziția Internațională de la Viena în 
1873, plasând această stațiune, prin capacitățile cura-
tive recunoscute ale izvoarelor, alături de stațiuni balne-
are renumite precum Evian, Thonon, Karlsbad, Vittel, 
Baden, Aix-les-Bains.



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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Turiștii aleg Băile Olănești pentru a beneficia de cure 
cu ape minerale ce pot trata multiple afecțiuni:

Hotelul TISA pune la dispoziția oaspeților o bază de 
tratament modernă cu medic balneolog propriu.

Hotel TISA este o investiție consistentă, de circa 5,5 
milioane euro, începută în 2014 și cofinanțată cu ajuto-
rul 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. Acestea în-
sumează, împreună cu hotelul prezentat aici, un număr 
de circa 200 de locuri de cazare și servicii variate, cu 
o bază de tratament modernizată, Wi-Fi, restaurante și 
zone de relaxare. Grupul Tisa asigură servicii turistice de 
calitate primind cu multă căldură oaspeți români și din 
întreaga lume. În prezent, spațiile sale de cazare oferă 
certudinea unei experiențe de călătorie plăcute și valo-
roase, cu accent pe recuperare balneo-fizioterapeutică 
și de relaxare. 

Afecțiuni tratate
• Afecțiuni digestive (esofagite, gastrite cronice hipoacide 
sau hiperacide, duodenite cronice, ulcer cronic, entero-
colopatii cronice nespecifice, stomac operat);

• Afecțiuni renale sau urinare: pielonefrită, glomerulonefrită;

• Afecțiuni cronice ale ficatului și căilor biliare (dischinezie, 
colecistită necalculoasă/ calculoasă, cu calculi nemobili-
zabili, tulburări după ficat operat - colecistoctemie, pan-
creatită;

• Afecțiuni respiratorii (rinosinuzite cronice alergice, 
bronșită cronică astmatiformă, astm bronșic alergic, noxe 
profesionale, stări după pneumopatii microbiene netu-
berculoase sau virolice, bronșite cronice, traheobronșite 
cronice, bronșectazie);

• Afecțiuni metabolice și de nutriție (diabet zaharat, disli-
pidemii, hiperuricemii, gută, obezitate);

• Afecțiuni dermatologice (psoriazis, ihtioze incipiente, 
keratodermii, eczeme cronice, neurodermite, dermatite 
seboreice, acnee, piodermite);

• Afecțiuni alergice (de diferite tipologii - alimentare, me-
dicamentoase, bacteriologice - și cu manifestări diferite - 
respiratorii, digestive, cutanate, urticarii cronice, prurituri, 
dermite alergice de contact, eczeme profesionale);

• Boli profesionale (intoxicații cu metale grele: Pb, Hg, As);

• Afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială, arte-
ropatii periferice);

• Afecțiuni asociate (afecțiuni reumatismale degenerative, 
afecțiuni reumatismale abarticulare, stări posttraumatice, 
osteoporoză, boli ale sistemului nervos periferic, pareze, 
paralizii, nevroză astenică);

• Afecțiuni endocrine (afecțiuni ginecologice cronice)
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Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

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

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

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

Forbo Flooring Systems

Eternal metal

Step Safety Vinyl

Eternal sand

Pardoseli vinilice
pentru hotel,
restaurant, 
centru Spa



Servicii de top

   IAKI SPANoutăți de la

Vara este anotimpul vacanțelor, al relaxării în natură, al „lenevelii” la soare și totodată momentul schimbării ritualului 
de îngrijire a pielii. După sezonul rece, pielea poate arăta uscată, fără fermitate și strălucire, iar în momentul în care 
vine sezonul cald și este lăsată să respire, devine evidentă neplăcuta amprentă a celor aproximativ 6 luni de acope-
rire cu haine groase și lipsă de soare sau aer.

Pentru ca pielea să radieze de sănătate și frumusețe, iar 
vara să fie întâmpinată cu încredere, este esențială o ex-
foliere. Este considerată ca fiind un pas indispensabil în 
ingrijirea pielii pentru că îndepărtează straturile de celule 
moarte, susține regenerarea și pregătește pielea pentru 
primirea substanțelor nutritive. În același timp poate re-
zolva probleme ale pielii și menține un tonus sănătos al 
acesteia.

La  Iaki Spa, oaspeții pot alege scrubul corporal dis-
ponibil în două variante, cu zahăr brun și ulei de mig-
dale dulci, sau cu sare de la Marea Moartă. Particulele 
de zahăr brun exfoliază natural pielea, uleiul de migdale 
dulci catifelează și hrănește, iar sarea de la Marea Moar-

tă conține ingrendiente naturale prietenoase cu pielea, 
având și un efect terapeutic excelent.

O parte esențială în rutina zilnică este hidratarea. Dacă 
sunt alese corect cosmeticele și ritualurile corporale, de do-
rit 100% naturale sau adecvate tipului și necesităților pielii, 
pielea va fi sănătoasă și va arăta grozav indiferent de vârstă. 
Să ne amintim ce spunea Coco Chanel: „La 20 ani ai pie-
lea pe care ți-o dă natura, la 50 de ani pe cea pe care o 
meriți“. De exemplu, folosirea unui ulei de corp natural de 
soia, migdale dulci sau cocos poate hidrata pielea, o poate 
face mai elastică, iar dacă aplicarea acestuia se face cu ajuto-
rul unor mișcări de masaj, beneficiile se multiplică. Pe lângă 
hidratarea și catifelarea dermului, durerile musculare sunt 
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IAKI SPA 
Tel.: 0241 831 192 
E-mail: spa@iaki.ro
Web: www.iaki.ro 
 www.iakispa.ro

calmate, făcând loc relaxării și optimismului. Astfel, progra-
mul încărcat și stresul cotidian sunt contracarate de efectele 
benefice ale unui masaj pentru trup și minte.

Bronzarea 100% naturală cu henna! 
Este divină, o dată pentru că oferă bronz perfect în orice 

anotimp și a doua oară pentru că acționează ca un trata-
ment (taninul), pregătind pielea pentru expunerea la soa-
re. Taninul, pe lângă pigmentarea pielii, are ca efect întărirea 
vaselor sanguine, închiderea porilor și tonifierea pielii.

Ritualul bronzării începe cu un peeling cu argilă, ur-
mat de aplicarea măștii cu henna. După aproximativ 3 ore, 
pielea va fi bronzată uniform. Trebuie menționat că în ur-
mătoarele 12 ore nu sunt recomandate epilarea și dușul, 
iar pentru un bronz perfect sunt necesare până la 3 – 4 
ședințe.

Terapii Iyashi Dôme la Iaki Spa!
IAKI Spa a inclus în meniul său terapiile cu IYASHI DÔME, 

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

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

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

Echilibrarea corpului din interior, acțiunea detensio-
nantă asupra sistemului muscular, detoxifierea profundă 
și susținerea eficientă a metabolismului au făcut ca acest 
program să fie foarte apreciat și de către sportivi.
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Arnaud Monmarché este 
directorul general al firmei 
Desjoyaux, o companie de 
proiectare și construcție 
specializată în piscine și spa-
uri. Inginer constructor la 
bază, în ultimii 10 ani domnul 
Monmarché a gestionat 
proiecte de construcții 
rezidențiale și comerciale. 

Absolvent al Facultății de Inginerie Superioară din Paris, el 
locuiește în România din 2007. În 2010 a înființat firma de 
proiectare și construcții Amo Properties. Ulterior, domnia 
sa a decis să își extindă domeniul serviciilor oferite și a 
preluat franciza Desjoyaux pentru România.

Domnule Monmarché, cine este Desjoyaux?
Desjoyaux este un constructor de piscine cu o experiență 

practică de peste 50 de ani. Sediul central se află în Franța, 
dar grupul este prezent în 80 de țări, printr-o rețea de 
500 de showroom-uri exclusive. În medie, construiesc în 
jur de 10.000 de piscine pe an, ceea ce inseamnă că li-
vrează o piscină la fiecare oră. Desjoyaux mai este renumit 
pentru soluțiile inovatoare și eficiente, dar este și lider în 
renovarea piscinelor, datorită unui concept accesibil din 

Piscina Desjoyaux: 
inovație, cunoștințe avansate de inginerie 
și viziunea unui arhitect

punct de vedere tehnic și financiar. Serviciile noastre in-
clud kit-uri de bază gata pentru a fi instalate, dar și piscine 
de lux, complet echipate.

Ați spus că Desjoyaux este un inovator. În ce sens?
Mă refer la inovațiile care abordează probleme cau-

zate de metodele tradiționale de construire a piscinelor. 
Soluțiile noastre acoperă probleme legate de fisuri de 
structură, țevi îngropate, filtre complicate și limitări im-
puse de spațiile mici. Structura din beton, sistemul de fil-
trare integrat în perete și punga textilă sunt câteva dintre 
inovațiile care fac piscinele noastre mai bune decât altele. 
Ultima inovație este Mobipool.

Ce este Mobipool?
Mobipool este o piscină plutitoare, care poate fi instala-

tă în ambianțe naturale precum lacurile. 
Anul trecut, Mobipool a câștigat premiul pentru inovare 

la cel mai mare concurs european de piscine de la Lyon. 
Am construit o astfel de piscină și în România, la Iași, pe 
un lac, ca și în Thailanda, Vietnam sau Franța. Mobipool 
poate fi asamblată și dezasamblată în aceeași zi. Datorită 
mobilității, poate fi de interes pentru evenimente priva-
te, nunți, festivaluri sau poate fi piscină de vară pentru un 
parc rezidențial, un hotel etc.

Interviu
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Sistemul de filtrare pare a fi ceva unic. Ce-l face atât de 
special?

Sistemul nostru de filtrare fără țevi garantează o piscină 
fără scurgeri. În cazul nostru, această garanție este o carac-
teristică tehnică și nu doar o garanție contractuală. Filtre-
le noastre se instalează rapid, asigură o calitate crescută a 
apei datorită filtrării fine (6 până la 30 de microni, compa-
rativ cu 8 microni pentru apa minerală îmbuteliată), previn 
pierderile de presiune și se întrețin foarte ușor. Punga tex-
tilă utilizată pentru filtrare se curăță cu ajutorul unui furtun 
sau în mașina de spălat la 30°C, o caracteristică importantă 
în locurile unde nu există canalizare.

De ce ar trebui un hotel să-și construiască o piscină?
În primul rând, pentru un hotel, construirea unei pis-

cine este o mișcare strategică menită să crească valoarea 
proprietății și a serviciilor. De asemenea, pentru un hotel 
o piscină este un serviciu cu valoare adăugată și o facili-
tate care îl diferențiază de concurenți și poate fi o sursă 
suplimentară de venit. În cazul unei piscine de lux, aceas-
ta devine o caracteristică de marketing foarte puternică. 
Gândiți-vă la Marina Bay Hotel din Singapore, cunoscut 
de toată lumea datorită piscinei de pe acoperiș.

Ce le-ați recomanda celor interesați să-și construiască 
o piscină? 

Se știe că existența unei piscine crește valoarea 
proprietății cu până la 25%. Prin urmare, sfatul nostru este 
să gândească acest proiect în termeni de cost vs. valoa-
re, să aplice principiul „spend money to make money“. 

O soluție ieftină poate să 
coste, într-un final, mult mai 
mult decât un proiect pro-
fesionist. De exemplu, cea 
mai gravă consecință este 
să sfârșești cu o piscină care 
prezintă scurgeri. Pentru 
a găsi problema trebuie 
spartă pardoseala și excavat 
pământul; pentru a remedia 
problema trebuie timp, alți 
bani și multă răbdare. 

Trebuie să înțelegem că piscina nu este doar o gaură în 
pământ și că nu oricine poate să construiască una. O pis-
cină este un proiect tehnic și presupune cunoștințe avan-
sate de inginerie și construcții, trebuie cunoscuți, aplicați și 
respectați anumiți parametri tehnici, trebuie folosite mate-
riale adecvate și oferite garanții post-vânzare. În plus, este 
nevoie de viziunea și simțul estetic al unui arhitect. De alt-
fel, mie îmi place să fac echipă cu un arhitect în construirea 
unei piscine, deoarece doar în această formulă putem livra 
un proiect complet.  

Pentru cei interesați, cum puteți fi contactat?
În București, ne puteți vizita la showroom-ul din Bd. Pi-

pera nr. 48 C, Ilfov. Dar noi deservim toată România, și, 
în cazul clienților din afara Bucureștiului, mergem noi la ei. 

Puteți afla mai multe informații:
• pe site-ul www.desjoyaux-piscine.ro sau
• pe Facebook / DESJOYAUXRomania.
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Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex White

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro

Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex White

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro

Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE
IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex W
hite

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro

Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE
IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex W
hite

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro



Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex White

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro

Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE
IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex W
hite

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro

Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE
IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex W
hite

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro
Soluții Sika® pentru Piscine

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 sub-
soluri, parcări subterane, tuneluri, structuri de retenție a apei - de exemplu rezervoare, 
bazine de stocare, piscine si bazine de agrement. În acest domeniu, soluțiile de imper-
meabilizare, etanșare, sigilare și renovare trebuie să respecte cerințe stricte în ceea ce 
priveşte durabilitatea, uşurința aplicării şi gestionarea costurilor totale. 

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 aceas-
tă 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 elemen-
tele 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/moza-
ic sau acoperire decorativă).

Membranele PVC oferă o alternativă, combinând 
funcțiile de impermeabilizare și decorative. Mem-
branele 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 peri-
oadei de exploatare.

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

Plăci ceramice sau mozaic

SikaCeram® CleanGrout 

cu SikaCeram® LatexGrout

Sika® MonoTop®

SikaCeram®-255 StarFlex

Sistemul Sikadur-Combiflex® SG 

Sikasil®-Pool

Profil fund de rost
Sikalastic®-152

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

SikaCeram®-255 StarFlex

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

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.

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.

Sisteme Sika de placări 
ceramice pentru piscine

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Sika MonoTop®

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

IMPERMEABILIZARE IMPERMEABILIZARE / SIGILARE

Sikadur® Combiflex®

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

Sikalastic®-1K

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

SikaTop®Seal-107

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent, semi- elastic, 
aplicabil cu bidineaua sau 
gletiera

Sikalastic®-152

Mortar de impermeabilizare 
bicomponent elastic, aplicabil 
cu bidineaua sau gletiera

ADEZIV PE BAZĂ DE CIMENT PENTRU PLĂCI CERAMICE SAU MOZAIC

SikaCeram®-255 StarFlex 

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

SikaCeram®-255 StarFlex White

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

SIGILANT

Sikasil®-Pool

Sigilant siliconic neutru 
pentru piscine şi zone 
permanent umede

SikaCeram® CleanGrout

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

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

CERINȚE DE DURABILITATE
˴ Rezistență la impact mecanic
˴ Rezistență la fisurarea substra-

tului
˴ Rezistență la îngheț
˴ Rezistență la agenți de tratare 

a apei (clor, ozon)
˴ Rezistență la creme de plajă
˴ Rezistență la alge și mucegai

www.sika.ro



Piscine

Relaxare și distracție
într-un mediu rafinat
Atunci când deții o piscină publi-
că, sunt importante atât aspectul 
și atmosfera din zona piscinei, cât 
și siguranța pe care le-o poți oferi 
clienților tăi - chiar și atunci când 
gradul de ocupare este maxim. 
Cu atât mai mult cu cât locațiile cu 
piscină sunt tot mai căutate, atât 
pentru petrecerea timpului  liber, 
cât și pentru evenimente private 
sau corporate, care deseori se 
desfășoară având în centru acest 
element. Astfel, lumina reflectoa-
relor va cădea nu doar pe piscină, 
ci și pe spațiul înconjurător. 

Entertaiment  
în zona piscinei

Atmosfera de la piscină depinde 
de mai multe aspecte - accesorii 
opționale ale bazinului, designul și 
amenajarea plajei din jurul piscinei, 
mobilierul și zonele de bar. 

Este recomandat ca opțiunile care 
țin strict de piscină să fie suprave-
gheate și monitorizate centralizat - ne 
referim la spoturile de lumină subac-
vatică, sistemele de muzică subac-
vatică, diferitele sisteme de hidroma-
saj ce se găsesc în bazinele de tip 
leisure, tobogane și jocuri acvatice 
specifice bazinelor care doresc să 
încorporeze și elemente de aqua 
park, întregul sistem  de tratare a 
apei, filtrare, ventilație, dezumidificare, 
lumini, ambianță sonoră și alte ele-
mente opționale.

2 în 1: Spa-ul încorporat 
în piscină

Cum majoritatea oamenilor au la 
un moment dat probleme cu dureri-
le de coloană în partea lombară sau 
cervicală, piscina poate fi dotată cu 
echipamente de hidromasaj care 
să amelioreze aceste afecțiuni, din-

colo de starea de bine, de relaxare 
și plăcere pe care o produc. Acest 
sistem independent de hidromasaj 
pentru piscine poate constitui o zonă 
distinctă  a piscinei, transformând-o 
într-un adevărat Spa. Este recoman-
dat totuși să existe o separare între 
piscină și zona de hidromasaj, în 
primul rând datorită diferențelor de 
temperatură recomandată pentru fi-
ecare dintre aceste activități - înotul 
și masajul. 

Lumina diafană
Nu neglija lumina din piscină și din 

apropierea acesteia. Luminile pot 
crea o atmosferă deosebită, în di-
versele variante ce pot fi montate - 
fie acestea plutitoare, încorporate în 
pereții sau fundul bazinului sau în mo-
bilierul de exterior. Iluminarea se pro-
iectează în funcție de forma piscinei, 
a spațiului și a clădirilor înconjurătoa-
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re, ținând cont și de designul și stilul 
arhitectural al acestora, astfel încât 
să se potrivească perfect peisajului 
și ocaziei. Pentru a crea o atmosfe-
ră inedită, recomandăm de cele mai 
multe ori folosirea unei lumini diafane. 

Mobilierul
Mobilierul de exterior vine în forme, 

dimensiuni și texturi diferite; este de 
preferat ca acestea să fie, pe cât 
posibil, din gama special concepu-
tă pentru a face față utilizării în regim 
de piscină – trebuie să ținem cont de 
expunerea la umiditate, la soare di-
rect, săruri, clor etc. Este deci impor-
tant să optezi pentru obiecte com-
patibile cu tipul de climă din zona în 
care le vei instala. Șezlongurile și pa-
turile sunt esențiale pentru a crea un 
spațiu dedicat relaxării. În plus, poți 
avea o zonă de atracție în jurul barului 
piscinei folosindu-te de un bar lumi-
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Despre  
Kasta Metal:

Kasta Metal este o companie ce 
activează în domeniul consultanței 
și construcției piscinelor, Spa-uri-
lor și saunelor de 20 de ani. Firma 
oferă servicii de consultanță atât 
pentru proiectele publice, precum 
și pentru cele rezidențiale, având 
la activ peste 600 de lucrări rea-
lizate în România. În plus, echipa 
de specialiști Kasta Metal are o 
bogată experiență în proiectarea 
și  execuția lucrărilor complexe și 
complete.

Mai multe 
informații  
puteți afla pe 
www.kasta.com 
sau scriindu-ne pe 
comenzi@kasta.

nat. Mobilierul poate fi simplu, colorat 
sau chiar luminat. 

Atracții pentru toate 
vârstele

Atracțiile din piscină sunt investiții 
suplimentare ce trebuie corelate cu 
destinația piscinei - sport, distracție 
sau relaxare. În bazinele  pentru co-
pii, publice și de agrement, acceso-
riile suplimentare sunt cele care fac 
diferența.

De exemplu, o piscină pentru copii 
poate fi dotată cu tot felul de jocuri ac-
vatice - în forme variate -  a căror me-
nire este să-i distreze atât pe cei mici, 
cât și pe cei mari. În astfel de cazuri 
nu pot lipsi toboganele, umbrelele, 
ciupercuțele sau alte forme simpati-
ce care stârnesc interesul. Piscinele 
care mizează pe design pot încorpo-
ra accesorii precum cascade, lamele 
de apă sau baruri special proiectate.



ADRIANA PETRE este inginerul 
chimist al echipei Chemoform, cu 
o experienţă de 7 ani în domeniul 
tratării apei piscinelor private sau 
publice şi a Spa-urilor. A participat 
la numeroase specializări în străi-
nătate, realizate de firma parteneră 
Chemoform Germania – producă-
tor al substanţelor chimice pentru 
tratarea şi întreţinerea apei din pis-
cină sau Spa.
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Sfatul specialistului

Cum tratăm
bazinele publice?
Pași cheie în tratarea apei
din piscinele publice

Se știe că o piscină aduce un 
plus de valoare oricărei locații 
destinate vacanțelor – fie 
aceasta hotel, ștrand, pensiu-
ne, centru wellness sau club. 
Atunci când vorbim despre o 
piscină, ne gândim în general 
numai la bazinul respectiv um-
plut cu apă cristalină, fără a lua 

în considerare calitatea apei. 
Pe măsură ce segmentele well-
ness și life balance iau aploare 
în România, este esențial să fim 
conștienți de importanța tratării 
corespunzătoare a apei din ba-
zine – fie acestea pentru înot, o 
simplă bălăceală, petreceri sau 
relaxare. 
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Chemoform România
Şoseaua Pipera Tunari nr. 2 A, jud. Ilfov
E-mail: office@chemoform.ro
Tel.: 021 242 05 94
Mobil: 0730 032 039
Web: www.chemoform.ro

Principalul obiectiv al tratării apei 
din piscină îl constitue menținerea 
condițiilor de siguranță a utilizatorilor 
și asigurarea confortului persoane-
lor care frecventează piscina dum-
neavoastră.

Top 5 beneficii  
pe care le obțineți 
în urma unei tratări  
corespunzătoare: 
1. Asigurați înotătorilor un mediu 

care nu este toxic și care nu le 
provoacă vreo afecțiune asupra 
sănătății

2. Preveniți formarea mirosului ne-
plăcut al apei 

3. Păstrați apa fără bacterii și alge
4. Sporiți durata de viață a echipa-

9 pași cheie  
în tratarea  
bazinelor publice:
1. Realizați analiza apei zilnic, de 

minim 2 ori (dimineața şi seara) 
2. Măsurați şi corectați clorul 

combinat săptămânal. Dacă se 
înregistrează valori foarte mari, 
atunci acestea vor fi foarte greu 
de diminuat. În funcție de re-
zultatul analizei, corectați clorul 
combinat fie prin clorinare, fie 
prin împrospătarea apei. 

3. Împrospătați cât de des se 
poate apa. Astfel veți preveni 
formarea clorului combinat şi a 
acidului cianuric.

4. Evitați excesul sau economia 
produselor pentru tratare. În 
cazul în care volumul de apă 
este foarte mare, rezultatele pot 
apărea şi după 2 zile. Trebuie 
numai să aşteptați.

5. Imediat ce sesizați că a apărut 
o problemă în calitatea apei, 
faceți analiza apei şi măsurați 
toți parametrii. Astfel, veți şti cu 
ce produs să acționați.

6. Verificați filtrele – acestea tre-
buie să fie curate. 

7. Mențineți pH-ul aproape de 
valoarea neutră pentru eficiența 
maximă a celorlaltor produse 
de tratare. 

8. Folosiți antialge pentru preveni-
rea formării algelor. Dacă aces-
tea s-au format deja, este mult 
mai eficient tratamentul şoc cu 
clor granulat.

9. Asigurați-vă că utilizatorii folo-
sesc duşul înainte de a folosi 
piscina.

mentelor, fitingurilor (pieselor în-
castrate în bazin) și conductelor  
bazinului

5. Preveniți depunerile de calcar 
pe pereții bazinului, în filtru și în 
tubulatură

Parametri de urmărit:
Este important să verificați îndea-

proape următorii parametri pentru o 
tratare eficientă a apei și un consum 
de produse chimice minim:
• pH-ul
• Clorul liber
• Clorul combinat
• Alcalinitatea
• Duritatea apei
• Acidul cianuric (în cazul tratării cu 

produse organice pe bază de clor)

Valorile ideale pentru  
PARAMETRII APEI DIN PISCINĂ SAU SPA

pH 7,2 – 7,4 (maximum 7,8)

Clor liber (CL f) 0,5 - 3 mg/l

Clor combinat maximum 0,5

Alcalinitate (TA) 80 -120 mg/l CaCO3 (maximum 180)

Duritate 5 – 10 dH

Acid cianuric (CYS) Ideal: 30-50 ppm (maximum 100)

     29
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Vitality Wellness Club este locaţia perfectă pentru 
relaxare, armonie şi menţinerea echilibrului unui 
corp sănătos şi plin de energie, chiar şi după 
o zi lungă cu activităţi solicitante. Situat în zona 
de nord a Capitalei, chiar în inima complexului 
Ramada Plaza & Ramada Parc, acoperind o 
suprafaţă de peste 3.000 de m2, Vitality Wellness 
Club este fără doar și poate unul dintre marile 
centre Spa & Wellness din Bucureşti.

Vitality Wellness Club pune la dispoziție în mod gene-
ros facilităţi de top pentru oaspeţii celor două hoteluri, 
membrilor săi permanenți, dar şi tuturor acelor clienţi 
care optează pentru un stil de viaţă sănătos. Acesta re-
prezintă mai mult decât o destinaţie de sănătate şi re-
laxare, oferind atât o gamă largă de servicii şi pachete 
speciale adaptate nevoilor clienţilor săi, cât şi dotări ul-
tramoderne de Fitness & Spa integrate în facilitățile com-
plexului hotelier: restaurante, baruri, centru de conferinţe.

Vara aceasta, Vitality Wellness Club pregăteşte mo-
mente de neuitat tuturor celor care vor da curs tentației 
de a se bucura de petrecerile în aer liber cu DJ, cock
tailuri răcoritoare și apetisante.

Astfel, din gama impresionantă şi diversitatea opțiunilor 
de revitalizare disponibile, gata să întâmpine, indiferent 
de sezon, până şi cei mai pretențioşi clienți, putem enu-
mera câteva repere:

Piscina interioară semi-olimpică beneficiază de 
fântâni de apă şi jeturi de vibromasaj şi este tratată cu 
ajutorul celui mai nou şi modern sistem de curățare a 
apei cu clor Bio obținut din sare, nedăunător organis-
mului. Piscina este deservită de o zonă de relaxare cu 
șezlonguri, unde clienții pot fi serviți cu băuturi sau gus
tări ușoare. În plus, în cadrul piscinei interioare se orga-
nizează clase de înot pentru copii şi pentru adulți.

Piscina exterioară include un Jacuzzi „All Seasons” 
cu 5 paturi speciale în interior, fiind situată într-o zonă 
liniştită cu verdeață, ideală pentru relaxare împreună cu 
familia sau prietenii. Zona de outdoor cuprinde atât o 
terasă cu șezlonguri, cât şi barul care funcționează în 
timpul sezonului de vară.

Clubul beneficiază de 2 tipuri de saună: saună us
cată la 90°C şi sauna umedă la 55°C, unde oaspeții se 
pot relaxa după o zi de muncă obositoare sau după un 
antrenament energizant la sala de Fitness. Special pen-
tru a oferi oaspeților o experiență Spa completă, clubul 
este dotat şi cu o zonă de Frigidarium, având cea mai 
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Servicii Wellness

• Masaj suedez, pentru relaxarea întregul corp;

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

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

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

• Tratament pentru viitoarele mămici – este un 
masaj terapeutic pentru primul trimestru al sarcinii, 
care înlătură insomnia, reduce edemul, reglează 
tensiunea arterială, creează detensionare la nivelul 
articulaţiilor şi scade durerea sciatică.
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modernă tehnologie, cu beneficii reale pentru sănătate: 
de la reglarea circulației sângelui, stimularea simțurilor, 
până la echilibrarea temperaturii corpului.

În cadrul Vitality Wellness Club, clienții pot beneficia 
de sesiuni diverse de masaj: masaj suedez, masaj 
sportiv şi reflexoterapie, masaj cu pietre fierbinți, precum 
şi sesiuni speciale de masaj pentru viitoarele mămici.

Serviciile de Wellness se regăsesc la cel mai înalt ni-
vel în oferta Vitality Wellness Club. Astfel, indiferent de 
moment sau de sezon, puteți beneficia de:
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Vitality Club 
București, Str. Poligrafiei nr. 3-5  
Tel.: +40 21 549 2252 
E-mail: contact@vitalitywellnessclub.ro
Web: vitalityclub.ro

Clase de Aerobic

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

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

• Zumba – distracție şi dans pe ritmuri antrenante;

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

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

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

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

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

Sala de fitness a clubului de sănătate deține cea 
mai nouă şi mai modernă aparatură pentru exerciții 
cardio şi exerciții cu greutăți libere şi beneficiază de un 
program complet de aerobic, pentru toate tipurile de 
refacere fizică şi psihică: Aquagym, Spinning, Zumba, 
Yogalates, Total Body Workout, Step & Butts, Thai Chi. 
Clienții Vitality Wellness Club pot beneficia de expertiza 
antrenorilor personali, selectați cu deosebită respon-
sabilitate, în funcție de experiență, aceştia fiind sportivi 
premiați la concursuri naționale de fitness şi culturism, 
cu specializări în nutriție, anatomie, motivație și metode 
terapeutice naturale de refacere.
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Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Tel.: +40 728 929 652
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

Dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

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

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

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems
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Rolul unui consultant Spa pe zona de investiție și opera-
re ar trebui să înceapă mai devreme decât se întâmplă de 
regulă. Dacă ar fi să putem alege, am dori să știm o serie 
de detalii încă din faza de proiectare a unei construcții 
ce urmează să devină centru Spa. În acel moment ne 
putem gândi deja la concept, echipamente, public țintă și 
multe altele, ținând cont de locație, de structura clădirii, 
de instalațiile necesare, de celelalte facilități existente (re-
staurant, bar, terasă, camere de cazare, recepție, piscină 
etc.). Sunt evitate astfel multe neplăceri în fazele ulterioare, 
precum intervenții asupra clădirii, refacerea unor finisaje, 
înlocuirea unor echipamente devenite inutile sau nesatisfă-
cătoare. Nu orice concept se poate implementa oriunde și 
în orice condiții. Dar... aceasta este doar o dorință care, așa 
cum am spus, ni se îndeplinește foarte rar. În general, avem 
un spațiu pe care trebuie să îl transformăm, să îl facem cât 
mai atractiv și mai profitabil. Iar prin serviciile oferite de 
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Daniela Ciurescu, 
Consultant Spa – Leida Impex:
„Un centru Spa funcțional este tot-
deauna rodul muncii mai multor 
specialiști sau echipe de specialiști 
– iată ideea de la care trebuie să 
pornim în fiecare proiect. Arhi-

tectul și designerul au roluri extrem de importante, 
însă munca lor devine eficientă doar prin colabora-
rea cu un consultant care cunoaște mai multe despre 
acest segment extrem de nișat, principiu valabil de 
altfel în orice alt domeniu în care se dorește atinge-
rea performanței. Consultantul, la rândul lui, depinde 
de numeroși alți actori din piață, precum furnizorii, 
de la care învață și cere detalii, fiind în același timp în 
contact permanent cu beneficiarul lucrării și chiar cu 
clientul final.“

Consultanță Spa

Drumul lung, dar minunat,
DE LA PROIECT
LA FUNCȚIONALITATE



Leida, putem face acest lucru în cel mai mic detaliu: un Spa 
la cheie, adaptat locației din toate punctele de vedere, cu 
planuri de operare și potențial de dezvoltare. Pentru că, 
mai trebuie spus și acest lucru, chiar dacă trebuie să avem 
un concept solid, bine definit, un centru Spa trebuie să 
fie flexibil din anumite puncte de vedere, capabil perma-
nent de mici transformări, în funcție de cererile oaspeților. 
Acesta nu este o investiție imobilă, încremenită într-un pro-
iect, dacă nu aduce satisfacția așteptată; permanent venim 
cu îmbunătățiri, experimentăm, schimbăm acolo unde este 
necesar, eliminăm fără resentimente acele servicii care pur 
și simplu nu se cer. Toate aceste detalii sunt cunoscute bine 
de un consultant Spa, pe când un designer sau arhitect de 
multe ori nu le știe și nici nu este necesar. Fluxurile, am-
plasarea, ergonomia mobilierului și echipamentelor, numă-
rul, capacitățile și calitatea acestora, problemele care pot 
apărea în exploatare sunt amănunte pe care un consultant 

spa le gândește și le personalizează pentru fiecare pro-
iect, într-un dialog permanent cu arhitectul, beneficiarul și 
furnizorii. Un centru Spa funcționează ca o ”uzină”, cu mo-
mente de sarcină maximă, când este solicitat la limită și tre-
buie să facă față fără dificultăți; o funcționare defectuoasă 
poate însemna nu doar o notă proastă pentru locație, sau 
renunțarea clientului de a accesa această facilitate, ci în anu-
mite cazuri poate reprezenta o poblemă pentru siguranța 
utilizatorilor sau personalului. Ne putem gândi aici la multe 
aspecte, de la aderența pardoselii sau siguranța utilizării 
piscinei până la temperatura apei, saunei sau compoziția 
chimică a materialelor pentru masaj.

Nu în ultimul rând, un specialist în domeniu prevede 
și găsește soluții pentru implementarea unor detalii de 
ambianță care pot contribui în mod decisiv la starea ge-
nerală creată și care trebuie incluse în proiectul inițial, cu 
toate instalațiile și amenajările necesare. 
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Consultanță

Ca furnizor de soluții integrate pentru Spa, încercăm să 
ne informăm cât mai bine despre obiceiurile de consum, 
despre tendințele care apar în țări cu tradiție în domeniu 
și care, mai devreme sau mai târziu, ajung și la noi. Suntem în 
contact permanent cu producătorii și furnizorii specializați 
pe mai multe domenii, de la piscine și echipamente pentru 
Spa, la mobilier, decorațiuni, consumabile sau cosmetice; 
trebuie accentuat că majoritatea produselor au anumite 
caracteristici întâlnite doar în acest domeniu, ele fiind con-
cepute pentru utilizare profesională și nu pentru uzul 
domestic. De asemenea, reprezentăm o serie de furnizori 
care pot oferi soluții complete pe structura unui con-
cept, soluții verificate în cadrul unor companii cu expertiză 
de decenii în utilizarea unui produs sau echipament.  

Elemente de consultanță
• Studiu de piață și fezabilitate – putem începe co-

laborarea cu dumneavoastră prin realizarea aces-
tor studii care vă oferă cele mai corecte date privind 
clienții dumneavoastră: adresabilitate, preferințe ge-
nerale, așteptări, disponibilitate de timp și financiară 
etc. Astfel, puteți începe sau dezvolta în modul cel mai 
optimist o afacere care furnizează tocmai relaxarea, 
emoțiile pozitive, optimismul.

• Concept – pe baza studiului de piață, vom contura 
cât mai detaliat conceptul de Spa și Wellness ce vi se 
potrivește cel mai bine; ideile dumneavoastră sau un 
concept pe care deja l-ați dezoltat vor fi tratate cu ma-
ximă atenție și, împreună, vom reuși să găsim soluția 
optimă.

• Operațional – vă oferim consultanța privind nevoile de 
echipamente, personal, specialiști în relaxare și tera-
pii, produse pentru terapii, consumabile, decorațiuni 
sau, altfel spus, tot ceea ce vă este necesar ca centrul 
dumneavoastra să fie permanent funcțional, la cei mai 
buni parametri.

Leida s-a identificat de-a lungul timpului prin ata-
șa mentul față de ideea de profesionalism în industria 
ospitalității, prin înțelegerea nevoilor fiecărui operator 
pe această piață, dar și prin relația strânsă și eficientă cu 
unele dintre cele mai importante branduri europene și 
mondiale, specializate în dotări pentru hotel, restaurant, 
bar, wellness și Spa. Astfel, operatorii din domeniu au 
putut face surprize plăcute oaspeților care au regăsit în 
România tehnologie, elemente de design, senzații euro-
pene și exotice, fiind la același nivel al serviciilor cu locații 

Consultanță
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de top de pe alte meridiane. În prezent, Leida este un 
nume cunoscut datorită capacității de a veni cu proiecte 
și dotări la cheie, de la amenajarea spațiilor și dotare, 
până la consumabile și suport operațional. Dar, dincolo 
de a fi un furnizor dedicat, Leida propune concepte, pe 
care le poate susține cu ajutorul unei oferte extrem de 
variate și al unor intervenții prompte la orice solicitare. 
Acestea pot deveni povești de succes pentru un hotel 
sau centru Spa, prin colaborarea deschisă cu arhitecții și 
designerii implicați în proiect. 

Pentru a vă exemplifica ce se poate obține printr-o bună 
colaborare cu un specialist în domeniu, am introdus aici o 
serie de fotografii de la Hotelul Orizont din Căciulata, 
al cărui centru Spa a fost realizat recent de către o firmă 
italiană, împreună cu care lucrăm și sperăm să ducem la 
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când se obține o adevărată operă de artă. Puteți afla mai 
multe despre oportunitățile noastre comune vizitând 
show-room-ul Leida din Bd. Nicolae Titulescu nr. 163, 
București, unde expunem și soluții oferite de partenerul 
nostru specializat în execuții de centre Spa.

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

bun sfârșit cât mai multe proiecte importante. Echipa con-
dusă de domnul Emanuele Colucci a consiliat și pus în 
operă acest centru Spa cu piscină, saune, duș emoțional, 
jacuzzi și multe alte facilități, pornind de la niște lucrări mai 
vechi. Este o excelentă modalitate de a ridica standarde-
le hotelului, într-o stațiune balneară care devine tot mai 
competitivă. Un centru Spa realizat la un nivel superior 
de calitate extinde plaja de adresabilitate a hotelului, gra-
dul de ocupare, elimină perioadele cu număr redus de 
oaspeți, face din locație un punct de atracție pentru turis-
mul de business și leisure, depășind-și condiția de simplu 
spațiu de cazare. 

Împreună cu specialiștii italieni formăm o echipă și ne 
bazăm pe experiența lor, aceștia având un portofoliu so-
lid de lucrări finalizate, abordând atent orice detaliu până 



Eveniment
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Concursul AAB2017, eveniment de maximă importanță 
pentru lumea arhitecților, se desfășoară între 29 mai (ter-
menul limită pentru predarea online a proiectelor) și gala 
de premiere, care este prevăzută pentru data de 22 iunie 
2017. Între cele două date, se face preselecția proiecte-
lor (6-8 iunie) și jurizarea efectivă (11-21 iunie 2017). 

Gala de premiere și deschiderea expoziției de pro-
iecte a Anualei de Arhitectură București 2017 vor avea 
loc joi, 22 iunie 2017, ora 18:30, la noul sediu al Filia-
lei București a Ordinului Arhitecților din România, pe 
strada Sfântul Constantin nr. 32, Sector 1, București.

Anuala de Arhitectură București 2017 a 
ajuns la ediția a XV-a și este organizată, ca de 
fiecare dată, de Filiala Teritorială București 
a Ordinului Arhitecților din România. Tema 
acestei ediții este „RESURSE – construind 
responsabil”, iar manifestarea se desfășoară 
în două perioade ale anului: 29 mai - 30 iunie 
2017 și 6 octombrie - 10 decembrie 2017, în 
spațiul public al Capitalei. Revista noastră va 
fi prezentă la acest eveniment, fiind distribuită 
gratuit participanților la evenimente.

SECȚIUNILE premiilor de arhitectură

1. Arhitectura locuinței
2. Arhitectură civică și corporate
3. Arhitectură și restaurare
4. Arhitectură, conversie și reabilitare
5. Arhitectura spațiului interior
6. Cercetări și viziuni prin arhitectură, cu 3 categorii:

- intervenții și experimente de arhitectură
- carte de arhitectură
- diplomă de arhitectură

Juriul este format din arhitecți de prestigiu din țară și 
străinătate: 
• Pentru primele 5 secțiuni:  

Arh. Alexandru Beldiman (România) - Președintele Ju-
riului, Arh. Pierre Hebbelinck (Belgia), Arh. Dean Lah 
(Slovenia), Arh. Ivan Kroupa (Cehia) și Arh. Köllő Miklós 
(România).

• Pentru secțiunea a VI-a, cu cele 3 categorii:  
Arh. Georgică Mitrache (România) – Președintele Juriu-
lui, Arh. Oana Simionescu(România), Arh. Tiberiu Bucșă 
(România).

 Anuala de
Arhitectură

București 2017
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În cadrul Anualei de Arhitectură se vor acorda de ase-
menea Premiul Președintelui Filialei OAR București, 
res pectiv Premiul Beneficiarului de Arhitectură – acesta 
din urmă vizând buna comunicare arhitect – client.

Premiile Publicului vor fi atribuite în luna decembrie 
2017, prin intermediul evenimentului „Arhitecturi pe bici-
cletă” (desfășurat în octombrie) și a votului online al proiec-
telor pe site-ul www.anuala.ro. Evenimentul „Arhitecturi pe 
bicicletă” este realizat pentru a încuraja atât programul de 
mobilitate urbană, cât și realizarea unor trasee ghidate de 
arhitectură contemporană în București, adresate publicului 
larg, folosind bicicleta. La sfârșitul fiecărui traseu, vizitatorii 
vor fi invitați să voteze obiectivele preferate. Votul on-
line va reprezenta numărul de accesări pe www.anuala.ro, 
însumat cu numărul de like-uri al proiectelor.

 
Etapa I (29 mai – 30 iunie 2017)

• Premierea concursului de arhitectură
• Conferințele „Resurse” cu prezentările juriului de 

arhitectură
• Expoziții și evenimente conexe: Expoziția I’M UAU 

(proiect al UAUIM), Serile de film Urban Eye, lan-
sări de carte și altele;

Etapa II (6 octombrie – 10 decembrie 2017)

• Arhitecturi pe bicicletă - trasee ghidate de arhi-
tectură;

• Itinerarea Anualei de Arhitectură 2017 prin carti-
erele bucureștene;

• Decernarea Premiilor Publicului în cadrul Serii de 
Jazz pentru Arhitecți și lansarea Triplului Catalog 
AAB2015, AAB2016, AAB2017.

Emil Ivănescu
Curator AAB2017

„Anuala de Arhitec-
tură București 2017 
militează pentru o ar-
hitectură responsabi-
lă, o arhitectură de uti-
litate publică sensibilă 
la ideea de context, 
de loc și comunitate. 
Cum reutilizăm ce deja 
avem, cum protejăm și 
revalorificăm ceea ce pare abandonat, cum con-
struim acel nou, atent cu ceea ce deja există? Sunt 
întrebări ale căror răspunsuri posibil de imple-
mentat converg către ideea de resurse: ce resurse 
putem folosi pentru a realiza aceste lucruri.

«Construind responsabil» se extinde către 
«viețuind responsabil» într-un oraș, într-un 
spațiu urban ce aparține deopotrivă individului și 
comunităților. În acest context, AAB2017 lansează 
două manifeste pentru spațiu public: accesibiliza-
rea întregii expoziții AAB2017  și  tururile «Arhi-
tecturi pe bicicletă», prin care obiectivele expuse 
în cadrul Anualei vor fi vizitate de către publicul 
larg prin trasee ghidate făcute pe bicicletă. Acce-
sibilizarea expoziției constă în traducerea Braille 
a tuturor proiectelor selecționate AAB2017. Toa-
te panourile Anualei, fiind orientate către spațiul 
public, vor avea un display atașat care va transfor-
ma textul proiectului scris de fiecare arhitect par-
ticipant AAB2017. Acțiunea este o premieră în 
cultura evenimentelor românești de arhitectură, 
marcând respectul pentru un mod de viață con-
temporan, comunitar și european”.

Detalii actualizate puteți obține permanent accesând:
www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura

sau scriind pe adresa: 
contact@oar-bucuresti.ro



Eveniment

Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli, eve-
niment major în viața acestei branșe, a avut loc în zi-
lele de 24 și 25 martie, în Pavilionul C3 al complexului 
Romexpo. Competiția a inclus 3 probe: pardoseli de 
lemn (parchet), pardoseli elastice/textile (cauciuc, lino-
leum și mochetă), respectiv pardoseli turnate (design 
rezidențial, pardoseli decorative cu reologie controlată 
și sistem parking). Pe 25 martie a avut loc festivitatea de 
premiere, în cadrul căreia au fost recompensați autorii 
celor mai bune lucrări realizate în cele două zile ale în-
trecerii. 

Vineri, 24 martie, s-au adunat la start 11 concurenți 
pentru proba de pardoseli elastice, 8 la lemn și 10 (5 
echipe a câte 2 concurenți) la pardoseli turnate. Cei mai 
mulți dintre ei au beneficiat și de prezența unui mentor 
care le-a putut da sfaturi de pe margine, fără a se implica 
efectiv în execuție. Aceștia au primit materiale de cea mai 
bună calitate de la sponsorii evenimentului și au avut la 
dispoziție aproape două zile pentru a duce la bun sfârșit 
lucrările jurizate permanent de echipe de arbitri formate 
din profesioniști, pe fiecare domeniu. 

Pardoseli din lemn
La această probă, a fost folosit parchet dublustratificat 

în două culori, care a fost lipit cu adeziv și finisat a doua 
zi cu ulei. Concurenții au folosit scule de mână proprii, 
iar pentru pregătirea lamelelor de parchet au avut la 
dispoziție ferăstraie circulare cu banc și mașini de frezat. 

Juriul a fost compus din domnii Josef Heller (Germania) 
și Constantin Cadar (România), care au acordat următoa-
rele premii:
1. Stefan Iosif – Steffy Impex SRL
2. Dumitrescu Florin – Alveco Montaj
3. Strateanu Beniamin Lucian – Interni Concept Design

Câștigătorul locului I, având vârsta sub 26 de ani, va par-
ticipa la competiția europeană care se va desfășura anul 
viitor în Suedia.

Pardoseli elastice/textile
Materialele utilizate au fost: mochetă, covor de cauciuc 

și linoleum în diferite culori, care au fost aplicate cu ade-
zivi. Aplicatorii au folosit scule de mână proprii, respectiv 
suflante cu aer cald.

Juriul a fost compus din domnii Heinz Brehm (Germa-

Concursul Național al  
Montatorilor de Pardoseli 2017
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nia) și Ioan Strugaru (România), care au stabilit următorul 
clasament:
• Ion Liviu – Bauflooring
• Bulumac Florin – Geliv
• Mircea Baciu - AMD CONS

Pardoseli turnate
La această probă, desfășurată pentru prima dată în Ro-

mânia, au fost puse în operă 3 tipuri de sisteme pe bază 
de rășini: Sika Comfortfloor (design rezidențial), un sistem 
decorativ cu reologie controlată de la BASF și un sistem 
pentru parking de la Conica. Juriul, format din domnii 
Heinz Brehm, Adrian David și Cosmin Ionescu, au stabilit 
echipele câștigătoare:
1. Elite Surface
2. Creative Flooring
3. Ralex

Premiile asigurate de sponsori au constat în scule și 
echipamente de lucru, dar și reduceri substanțiale la pro-
duse, oferite concurenților. Menționăm inclusiv un ferăs-
trău circular Festool, oferit de Felder Gruppe România 
câștigătorului probei de parchet, și suflanta cu aer cald 
de ultimă generație Steinel primită de câștigătorul probei 
de pardoseli elastice. De asemenea, ocupanții unui loc 
pe podium vor beneficia de expuneri ale unor lucrări de 
referință în revista branșei, Pardoseli Magazin.

Evenimentul a fost marcat de asemenea de numeroase 
prezentări și demonstrații cu materiale și scule specifice 
acestui domeniu, susținute de Life Art, Loba / Wakol, Poli-
color, Forbo Eurocol, Ursa România și Steinel. În contextul 

Asociația Montatorilor de Pardoseli din România mulțumește și pe această cale tuturor sponsorilor și expozanților: 
FORBO EUROCOL, SIKA, BASF, BAUWERK, LOBA – WAKOL, URSA, FORBO FLOORING, INCO INDUSTRY, 
EGGER, LIFEART, MUREXIN, POLICOLOR, GERFLOR, CLASS PARCHET, FELDER GRUPPE, STEINEL,
NATURAL WOOD FLOOR, PREMIUM FLOORS, DECOLANDIA, SOLDEC, ALMA, GLAMOUR FLOORS,
QUATTRO PAVIMENTE, SONERG, CONCEPT DESIGN SOLUTIONS și PLASTTOOLS.

evenimentului, a fost semnat și un protocol de colabora-
re între Asociația Montatorilor de Pardoseli din România 
(AMPR), reprezentată de președintele organizație, dom-
nul Răzvan Dobre, și Felder Gruppe România, prin dom-
nul director Dragoș Mărăcineanu.

Concursul Național de Design pentru Pardoseli al 
Studenților Arhitecți 2017, destinat studenților la facul-
tăţile de arhitectură, urbanism, arhitectură de interior și 
design, s-a finalizat prin jurizare și acordarea premiilor în 
cadrul manifestării Art Floors 2017. Acesta a fost inițiat 
de Centrul de Studii Arhitecturale și Urbane – CSAU al 
Universității de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din 
București și AMPR. Iată clasamentul cu primele trei pro-
iecte notate de juriu:
1. Neagu Eliza / Zdrafcu Marina
2. Bobric Sabina-Maria / Oncică Alina Claudia /  

Zamfir Ioana
3. Vișan Emanuel 



Pardoseli elastice
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PARDOSELILE 
ELASTICE

pentru hotel, restaurant, Spa



Prin compoziția lor, acoperirile elastice sunt incluse în ca-
tegoria pardoselilor „calde“, având o inerție termică relativ 
crescută, ceea ce se traduce printr-o senzație de confort 
termic la picioare și o bună metodă de a păstra căldura 
în interiorul spațiului respectiv. Avem așadar din start un 
avantaj important, pe care nu îl regăsim la materiale precum 
ceramica, piatra, marmura, compozitele pe bază de piatră, 
terrazzo (toate acestea fiind pardoseli „reci“). Nefiind vorba 
despre niște materiale rigide, este necesar ca stratul suport 
să asigure această proprietate, cel mai adesea montajul re-
alizându-se pe structuri și șape de beton. Totuși, deseori 
ele sunt folosite și pe straturi suport metalice (ca în cazul 
navelor maritime și al mijloacelor de transport), iar dato-
rită elasticității reprezintă o metodă foarte bună pentru 
planșeele din lemn care pot înregistra vibrații mai accentu-
ate și modificări dimensionale sesizabile. Prin urmare, par-
doselile elastice nu vor avea dezavantajele celor din lemn, 
care au nevoie în timp de tratamente speciale, atunci când 
lemnul reacționează la umiditatea din aer (lamelele dila-
tându-se sau contractându-se, cu consecințele de rigoare). 

Una dintre opțiunile pentru stratul final, atunci când tre-
buie să abordăm pardoselile într-un hotel sau centru Spa, 
este o variantă de pardoseală elastică – PVC, linoleum, ca-
uciuc, plută sau LVT (luxury vinyl tiles). Acestea pot fi utili-
zate în foarte multe spații dintr-o locație HoReCa, deoare-
ce îndeplinesc marea parte a exigențelor specifice fiecărui 
domeniu, de la rezistență mecanică (inclusiv la poansona-
re, scaune cu rotile, gheridoane grele) și la agenți chimici, 
la simplitatea procesului de întreținere și, nu în ultimul 
rând, design. Îndeplinirea normativelor cu ajutorul aces-
tor materiale este pe deplin asigurată, în ceea ce privește 
igiena, siguranța la alunecare și întreținerea curentă, chiar 

operațiunile periodice de întreținere. În ultimii ani, dato-
rită dezvoltății de materiale tot mai complexe, aria lor de 
utilizare s-a extins considerabil, astfel că pot fi întâlnite atât 
în bucătărie  sau centru Spa, cât și în camere de cazare sau 
restaurant, prin variantele de top, cu o estetică demnă de 
cei mai talentați designeri ai momentului. Marii produ-
cători au game dedicate acestui segment de piață, game 
profesionale utilizate frecvent în unități din întreaga lume, 
la orice categorie de confort. Investiția într-o unitate de 
cazare sau centru wellness trebuie privită ca o investiție 
pe termen lung, deci totul trebuie calculat și din perspec-
tiva garanției, a întreținerii, raportului calitate/preț.

Rosturile de dilatare sunt de asemenea rareori necesare, 
doar când vorbim de suprafețe compacte mari și au legătu-
ră mai degrabă cu mișcările structurale ale clădirii. La rigoa-
re, acest tip de acoperire are rosturi, dar ele sunt acoperite 
cu suduri speciale, aplicate cu ajutorul unor suflante de 
aer cald (plus baghete de sudură la culoarea dorită și duze 
speciale). Prin urmare, se obține o acoperire perfect con-
tinuă, fără obstacole sau locuri în care să se adune mizeria, 
ceea ce în cazul unei unități din ospitalitate înseamnă mult, 
ca și costuri sau eforturi de întreținere.

Un alt aspect important este comportamentul la apă 
și umiditate. Majoritatea acestor materiale sunt concepute 
pentru a rezista la igienizări frecvente, de aceea sunt prefe-

     43



Pardoseli elastice

rate în spații umede, în locul pardoselilor reci, mai ales că nu 
au rosturi. Într-adevăr, linoleumul și deseori pluta pot să nu 
fie rezistente la apă în mod nemijlocit, dar pentru acestea 
sunt prevăzute metode de sigilare care rezolvă proble-
ma. În general, la toate aceste materiale există metode de 
protecție, de finisare suplimentară, care le prelungesc dura-
ta de viață îmbunătățindu-le proprietățile la toate capitolele: 
rezistență la zgâriere, uzură, umezeală, agenți chimici. 

A fost o perioadă când multe hoteluri recurgeau la par-
doseli ceramice pentru camerele hotelurilor, motelurilor, 
pensiunilor de la mare sau din stațiuni balneare, unde apa, 

sarea și mai ales nisipul reprezentau o problemă pentru 
întreținerea pardoselilor și durata lor de viață. Mocheta era 
evitată, într-adevăr, deși... ar fi frumos ca oaspeții să nu vină 
în cameră direct de la plajă, fără a se curăța de nisip. Soluția 
nu s-a dovedit totdeauna eficientă, pentru că ceramica ră-
mâne totuși casantă și înlocuirea unei plăci este o adevărată 
provocare, mai ales când nu mai ai în stoc modelul respectiv. 
Alternativa a devenit pardoseala din PVC, LVT sau alt ma-
terial elastic, în variantele uzuale sau, pentru hotelurile mai 
exigente, în variantele design. 

Din perspectivă estetică, pardoselile elastice pot răspun-
de unei plaje teoretic infinite de modele, culori, texturi, 
unele fiind disponibile chiar în variante tridimensionale, cu 
suprafețe profilate, care imită fibra lemnului, nisipul, deco-
ruri vegetale ș.a.m.d. Acestea sunt solicitate uneori, dar limi-
tat, deoarece astfel se anulează unul dintre marile avanta-
je – simplitate igienizării. Așadar, modele pot fi nelimitate și 
există metode de personalizare care depind, ce-i drept, de 
talentul montatorului. Folosind materiale de culori diferite, 
decupate după modele concepute de un designer, pardo-
seala poate deveni o adevărată carte de vizită a locației. 

O greșală întâlnită deseori în rândul celor care construiesc 
un hotel este să decidă tipul de pardoseală (eventual elas-
tică) abia la final, după ce restul finisajelor au fost aplicate. 
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Într-adevăr, pardoseala se montează la final, dar stratul de 
uzură, materialele de montaj, modelul si celelalte aspecte 
legate de acest subiect trebuie stabilite cât mai devreme, 
împreună cu proiectantul clădirii și designerul. Astfel 
sunt evitate multe lucrări de interior inutile, sunt decise lu-
crările necesare stratului suport, sunt alese produsele cele 
mai eficiente și mai potrivite destinației respective. Pentru 
pardoseli, bugetul este extrem de important în tot ceea ce 
va reprezenta locația ca funcționalitate, siguranță, aspect. 
Nu se decide acest lucru când bugetul este pe terminate 
și singura variantă rămâne cel mai ieftin produs. O pardo-
seală se montează greu și se îndepărtează și mai greu; 
au apărut firme care și-au achiziționat echipamente speciale 
și câștigă binișor doar din această activitate: desființarea de 
pardoseli la care proprietarul este nevoit să renunțe, pentru 
că nu corespund cerințelor sau au colapsat după nici doi ani 
de utilizare intensă. 

Doar anumiți producători sunt capabili să pună la 
dispoziție niște materiale dedicate, specifice fiecărui dome-
niu: spații umede, zone de tranzit, restaurant, bar, camere 
etc. Relația cu furnizorul trebuie ia în calcul stocurile, proce-
durile de transport, apelarea la un montaj profesionist, agre-
at de furnizor. Printr-o bună organizare se pot evita pierderi 
inutile de material, o execuție întârziată, lucrări care trebuie 

anulate sau refăcute pentru că stratul suport nu a corespuns 
sau a cedat sub o sarcină mecanică mare, dar prezivibilă. 

Din perspectiva sănătății, și aici lucrurile evoluează rapid. 
Sunt tot mai căutate materialele (inclusiv cele de montaj – 
hidroizolații, primeri, adezivi, lacuri etc.) din game ecologice, 
fără solvenți și alte substanțe organice volatile dăunătoare, 
obținute cu materii prime naturale, iar când se renunță la 
acest finisaj, să fie reciclabil. Dintre pardoselile elastice, lino-
leum-ul și pluta pot fi considerate ecologice prin excelență. 
Totuși, și în privința celorlalte au fost realizate progrese im-
portante. PVC-ul, de exemplu, a fost multă vreme asociat cu 
emisiile de ftalați sau formaldehide, dar ultimele generații 
de produse, din gamele de top, nu mai au probleme din 
această perspectivă. Este și una dintre diferențele importan-
te între produse, care se regăsesc în preț.

În concluzie, nu trebuie să aveți nicio reținere în legătu-
ră cu utilizare apardoselilor elastice într-o locație HoReCa. 
Întrebați furnizorul sau producătorul care este cea mai bună 
soluție pentru un spațiu cu o utilizare anume și el vă va da 
răspunsul așteptat, cu multe alte detalii de care probabil 
nu ați auzit. Ceea ce este important este să nu tratați cu su-
perficialitate subiectul, pentru că de el va depinde părerea 
oaspeților dumneavostră, eficiența angajaților, siguranța tu-
turor celor care vă trec pragul. 
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