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Fără
diletantism,
fără
superficialitate
Dotările unui hotel din perspectiva echipamentelor, mobilierului,
textilelor sau consumabilelor sunt extrem de importante, pentru că acestea
dau măsura disponibilității investitorului de a oferi înainte de a cere ceva
oaspetelui, de a pune în valoare și alte avantaje în afară de locație, nu în
ultimul rând de a optimiza eficiența unei afaceri. În ultimele decenii s-a pus
accent continuu pe aceste dotări, iar rezultatul a fost cel așteptat: în România
există niște repere clare despre ceea ce înseamnă un hotel modern, bine
utilat, confortabil, profitabil. Chiar dacă există și sincope, clienții finali au
elemente de referință și știu ce să ceară în limitele prețurilor acelor servicii,
la o calitate comparabilă cu cea din Occident, iar hotelierii știu ce să dea
în schimb. Investițiile în zona de dotare trebuie să fie continue, periodice,
în funcție de necesitățile momentului, chiar în întâmpinarea tendințelor
care pot fi observate foarte simplu prin informare, dacă nu prin vizitarea
locațiilor inovative ori de succes.
La fel de importante sunt însă investițiile în construcția propriu-zisă,
hotelul fiind baza unei afaceri care trebuie să furnizeze siguranță,
funcționalitate, de ce nu estetică. Dincolo de paradigma hotelurilor design
(care, apropo, încă sunt la modă, așa cum veți vedea într-un articol despre
trenduri), să ne îndreptăm atenția și către ceea ce este patrimoniu durabil,
stabil, valoros pentru mai mult de un deceniu. În discuțiile pe care le avem
cu investitorii responsabili din turism, criteriul prețului este menționat abia
către final; aceștia sunt interesați de calitate, vârfuri de gamă și conformitate
cu standardele. Nu mai sunt prea mulți cei care riscă să construiască prost,
cu materiale ieftine sau în regim de provizorat. Hotelul, restaurantul, centrul
Spa au devenit în sfârșit ceea ce trebuiau să fie: centre de profit. Nu mai
sunt mausolee pentru orgoliul unor oameni de afaceri care aveau senzația
că, dacă au făcut bani într-un domeniu, vor avea succes și în turism. Au
constatat rapid că un hotel este o ”jucărie” cam scumpă, cu costuri curente
serioase, pe care trebuie să le alimenteze din alte surse. Energia, angajații,
reparațiile curente costă în câțiva ani de exploatare mult mai mult decât
investiția inițială. Eficiența depinde de timp – nu poți pierde o lună de
profit pentru că nu ți-ai calibrat corect instalațiile sau izolația termică și
trebuie refăcute. Dacă în anii 2000 ținta perioadei de recuperare a
investiției era de circa un deceniu, acum exigențele sunt mai mari. Dar nu
ai ce să recuperezi dacă nu investești. Plecând de la premiza că știi ce faci,
cu cât investești mai mult, cu atât șansa de a recupera este mai mare. Nicio
soluție nu este de neglijat; să renunțăm la reticențele privind parteneriatele
și serviciile de consultanță, care pot edifica sau salva o afacere, cu prețul
sacrificării unor orgolii. Senzația că le știm pe toate poate fi plăcută, dar
neprofitabilă. Rolul nostru, ca publicație dedicată investițiilor în ospitalitate,
este de a scoate în evidență rolul profesioniștilor. Fără ei, lucrurile pot
evolua rapid către zone imprevizibile, instabile, foarte probabil către
mediocritate și chiar eșec.
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Materiale de top

Soluţii BASF pentru întreaga construcţie
Cu o experienţă de peste 100 de ani în producerea materialelor chimice pentru industria construcţiilor, BASF este
partenerul de încredere pentru proiectul dumneavoastră. Datorită experienței și investițiilor permanente în cercetare
și dezvoltare, avem capacitatea de a dezvolta soluții optime pentru proiectele de construcţie şi renovare şi de a oferi
soluții personalizate pentru orice aplicație. Produsele BASF contribuie la o dezvoltare sustenabilă: durabilitatea soluțiilor
noastre și costurile scăzute de întreținere conduc la un echilibru ecologic pozitiv pe întreaga perioadă de viață a acestora.

MasterSeal Balcony

MasterSeal Roof

MasterSeal Roof
n Sisteme de hidroizolaţii pentru acoperişuri şi terase compuse din membrane lichide aplicate prin spreiere sau
roluire;
n Sistemele includ membrane elastice
pe bază de poliuretan şi poliuree, care
permit reabilitarea în termen scurt a suprafeţelor (capătă o rezistenţă durabilă la

MasterSeal Pool

MasterSeal Balcony
n Soluţii pentru protecţia şi impermeabilizarea balcoanelor cu membrane
decorative lichide, disponibile şi în variante transparente;
n Se pot aplica direct peste placările
ceramice;
n Asigură stabilitatea la raze UV şi
mai puţin de un minut de la aplicare);
includ soluții anti-alunecare pentru zon Permit inclusiv abordarea suprafețe- nele de traﬁc.
lor verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor, cum
MasterSeal Pool
ar ﬁ cele pentru ventilaţie, luminatoare și
n Soluţii pentru impermeabilizarea piscoșuri de fum;
cinelor cu membrane decorative lichide
n Sunt proiectate pentru a proteja aco- aplicate prin spreiere;
perișurile din medii agresive, chiar și în locații
n Asigură rezistenţă la şocuri şi la abraîn care se întâlnesc variații termice extreme. ziune.

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com

4

We create chemistry

MasterProtect

MasterSeal - membrane
hidroizolatoare
n Soluţii pentru hidroizolaţii lichide
elastice, ﬂexibile, pentru băi, balcoane,
piscine (sub placarea ceramică), pentru
subsoluri şi fundaţii;
n Membrane cu cimentoase sau pe
bază de răşini epoxidice şi poliuretanice
cu un spectru larg de aplicaţii.
MasterProtect
Soluţii pentru protecţia şi impermeabilizarea faţadelor împotriva apei,
sărurilor şi agenţilor atmosferici agresivi;
n Hidrofobizanţi pentru protecţia
suprafeţelor de beton împotriva sărurilor,
fenomenului de îngheţ-dezgheţ, exfoliere;
n Includ şi o gamă cu inhibitori de
coroziune pentru armăturile din oţel;
n Utile pentru construcţii noi şi
renovări, cu efect pe termen lung.
n

MasterInject
n Soluţii pentru repararea ﬁsurilor în
structurile de beton, sau pentru stoparea
inﬁltraţiilor active de apă prin ﬁsuri, ale
fundaţiilor sau pereţilor;
n Sunt uşor de injectat şi penetrează
structura, restabilind capacitatea portantă şi integritatea structurală a clădirii.
MasterTop
Soluţii de pardoseli elastice şi confortabile pentru zona de SPA şi GYM;
n Sistemele MasterTop poliuretanice
sunt continue, fără rosturi şi îmbinări,
putând ﬁ personalizate în orice nuanţă.
n Cu o durată de viață de 50 de ani, au
n

MasterTop

la bază formulații cu elasticități diferite,
care conferă concomitent confort pe
timpul mersului, rezistență la uzură,
costuri de întreținere reduse și o calitate
superioară a aerului interior (clasa A+ în
ceea ce privește emisiile de compuși
UCRETE
organici volatili).
n Pot ﬁ formulate cu efect bacterion Sunt utilizate de peste 40 de ani cu
static (nu permit multimplicarea bactesucces
de lanţurile hoteliere internaţionale.
riilor pe suprafață).
UCRETE
n Soluţii de pardoseli igienice şi durabile pentru bucătăriile profesionale;
n Rezultă suprafeţe continue, fără
rosturi și îmbinări, rezistente la toată
gama de atacuri chimice și la descărcări
ale lichidelor ﬁerbinți cu temperaturi de
până la 150°C;
n Pardoselile din gama Ucrete sunt
certiﬁcate HACCP, se ingienizează la un
standard comparabil cu oţelul inoxidabil
şi au o durată medie de viaţă de peste 20
de ani;
n Nu prezintă miros pe durata instalării și permit reînceperea activității la
doar câteva ore de la turnare, datorită
timpului de uscare și polimerizare redus;

Aceste sisteme și-au demonstrat eﬁciența, versatilitatea și
durabilitatea în multe locuri din
întreaga lume, în condiții meteorologice diverse. Fiecare situație
sau necesitate speciﬁcă are un
corespondent în oferta dedicată
de la BASF.
Toate sistemele produse de
BASF sunt instalate de ﬁrme autorizate care au la activ cursuri
de instruire. Producătorul asigură de asemenea asistență specializată și consultanță gratuită
pentru ﬁecare proiect.
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Pardoseli
Spa & Wellness

Profilele
Küberit -

rezistență și
estetică pentru
hotel și Spa
www.kuberit.com

Proﬁlele rotunjite pentru margine de treaptă

Lider mondial în domeniul sistemelor de profile
pentru pardoseli, protecția muchiilor de scări și
pereți, Küberit Profile Systems GmbH & Co se
adresează arhitecților, constructorilor și investitorilor.
În domeniul hoteluri-restaurante-cafenele (HoReCa),
profilele Küberit se impun prin calitate, siguranță la
traficare, durată lungă de viață și design deosebit.
Cei 155 de ani de experiență în fabricarea profilelor
au fost permanent marcați de inovații și optimizări
tehnologice care eficientizează procesul de montaj,
cresc gradul de protecție al finisajelor, conferă
spațiilor amenajate mai multă eleganță și distincție.
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An de an, profilele metalice Küberit sunt tot mai performante,
mai bine optimizate în raport cu tendințele din designul de
interior. Calitatea depinde atât de proiectare, cât și de materiile
prime folosite. Conceperea profilelor se face în strânsă legătură
cu beneficiarii și constructorii cei mai exigenți, iar materiile prime
sunt atent verificate, fiind utilizate doar aliaje premium de aluminiu,
alamă și oțel inoxidabil. Acestea sunt rezistente atât la trafic, inclusiv
la scaunele cu rotile, cât și la umiditate sau factori chimici agresivi.

Gama de profile ce pot fi utilizate
în industria Horeca este
impresionantă:

l Profile de trecere între diverse tipuri de pardoseli
l Profile de protecție pentru muchiile de trepte
l Profile tip rampă sau de trecere la diferență de nivel
l Profile pentru rosturi de dilatare
l Plinte
l Profile care se pot curba
l Profile pentru muchiile interioare sau exterioare

ale pereților
l Elemente de decor (bare pentru scară, opritoare).

Proﬁlele de tip rampă
Profilele de tip rampă
au fost gândite pentru
spații în care sunt transportate greutăți pe mici
vehicule cu roți (cărucioare, gheridoane, mașini de curățenie, dulapuri
mobile etc.). Fixate pe
stratul suport cu șuruburi
sau prin lipire, aceste
profile preiau cu succes
micile diferențe de nivel
dintre pardoselii, prevenind, în același timp,
împiedicarea trecătorilor
– ceea ce poate reprezenta o reală problemă
pentru operatorul unui
hotel sau restaurant. Sunt
realizate din aluminiu, au
o lăţime de 80 mm şi pot fi montate pardoseli finite cu grosime
de până la 15 mm. Acestea pot delimita pardoseli de acelaşi
tip, ca şi pardoseli de natură diferită, aşa cum se întâmplă
deseori, marcând în mod elegant trecerea între diferite
materiale. Rezistenţa lor este garantată.
Profilele rotunjite pentru margine de treaptă, având și
inserții care asigură o mai bună aderență (cu rol decorativ în
egală măsură), sunt potrivite spaţiilor unde se pune accent pe
siguranța traficului, evitându-se alunecarea și rănirea în colțuri
ascuțite. Ultimele game lansate, din aluminiu cu aspect de oțel
inoxidabil sau argintiu, au fost concepute pentru straturi finale
cu grosime de până la 3 mm (PVC sau LVT de pildă). Aceste
modele au fost proiectate în urma schimburilor de impresii cu
clienţii (hotelieri, proprietari de birouri etc.), dar şi cu montatorii,
care cu ajutorul acestor profile pot rezolva mult mai rapid
problemele unei scări ce poate deveni periculoasă.

rioare, iar rezistența lor remarcabilă se datorează faptului că sunt
metalice (din aluminiu cu aspect auriu sau argintiu) ori inox, și
nu din plastic. Mai mult decât atât, pentru liniile de delimitare
între diferite tipuri de finisaj, sau pentru a marca anumite
porţiuni din cadrul amenajării, Küberit a conceput o nouă gamă
de profile pentru zona de câmp a peretelui. Datorită aspectului
lor elegant, se integrează perfect în designul interior, devenind
accente discrete în contextul unor suprafeţe mari care pot fi
monotone. Sunt deosebit de utile pentru reamenajări rapide,
fără reparaţii ale colţurilor - doar se montează profilele şi se
aplică tapetul.

Proﬁlele pentru perete

Profilele pentru perete sunt extrem de importante pentru a
evita deteriorarea acestora, contribuind la definirea corectă a
colţurilor și la înfrumusețarea amenajării în ansamblu. Pereții
unităţilor Horeca au nevoie de o minimă protecție contra lovirii
cu cărucioare, mobilier, paturi mobile, oameni grăbiți. Aceste
profile pot fi de protecţie propriu-zise, aparente, dar există şi
game speciale care pot fi integrate într-un mod fericit în cadrul
amenajărilor interioare cu tapet. Sunt disponibile în variante
rotunjite, pentru colţuri de perete atât interioare, cât şi exte-
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Materiale de top

Noua colecție Forbo STEP
SAFETY VINYL & WETROOM
Combinând aspectul estetic și performanțele tehnice, noua colecție Forbo STEP SAFETY VINYL &
WETROOM e perfect adecvată spațiilor umede în spitale, aziluri, cămine de studenți respectiv în zone
unde se pășește cu piciorul gol, precum centre SPA, vestiare și piscine.

Siguranță. Design. Încredere

l Pardoseală vinilică cu garanție pe toată durata de viață

în privința caracterului antiderapant.

l Design variat fără niciun compromis asupra perfor-

manțelor. În plus, finisajul de suprafață PUR Pearl oferă
protecție și igienă optimă.
l Soluții unicat, confortabile și atractive pentru spațiile
umede. Gama de pardoseli pentru spațiile umede e
întregită de soluțiile de acoperire pentru pereți.
l Particule antiderapante inovative Step Crystals, ce contribuie la un design curat și proaspăt și la o curățare facilă.

Ce e nou?

l aspectul de lemn natural pe o pardoseală cu

particule embosate PUR Wood Pearl™
l noile culori în gama Surestep Original pentru
zonele umede
l pardoseală acustică pentru spații umede
disponibilă într-o gamă variată de modele-Surestep
Decibel (17dB)
l pardoseală cu suprafața printată digital, ce permite
modelele personalizate-Surestep Digital Print
10

l toate produsele din gama Step sunt facil de întreținut și

curățat datorită finisajului special PUR Pearl™ & PUR
Wood Pearl™.
l Step e 100% fără ftalați și e fabricată din până la 70%
materii prime reciclate
l noile modele de acoperire pentru pereți Onyx+ completează perfect gamele de pardoseli pentru spații umede.

Forbo Step, o pardoseală profesională și de maximă
siguranță care respectă toate standardele de siguranță
aplicabile la nivel mondial pentru pardoseli.

l BS EN 13845 clasa Esf & Esb
l respectă valorile de testare cu pendulul ud de ≥ 36

până la ≥ 50

l respectă toate valorile relevante de antiderapantă

(R10- R12)

l Particulele din stratul de uzură al tuturor pardoselilor

Forbo Step garantează caracterul antiderapant pe toată
durata de viață
l peste 50 de ani de experiență în proiectarea și
fabricarea pardoselilor vinilice sigure.

Surestep
Produsele din gama Surestep sunt destinate pentru zone
cu risc ridicat de alunecare, reunesc caracterul antiderapant și întreținerea facilă.
Colecții
l ideală pentru zone unde se reclamă atât caracterul
antiderapant cât și reducerea zgomotului de impact
(17dB).
Surestep Decibel
l Original, Star, Steel, Material, Wood, Laguna, Digital
Print, Decibel
Performanțe
l valori la testarea cu pendului ud ≥36
l Rz-≥20
l EN13845 clasa ESf
l DIN51130-R10.
Zone tipice de aplicare – rampe, coridoare de trafic
intens, zone de servire ceai/cafea, zone generale de lucru,
zone de servire a mesei, spălătorii.

Wetroom
Produsele din gama Wetroom sunt destinate spațiilor cu
umiditate continuă, unde apa e prezentă mereu iar traficul
cu piciorul gol e standard.

Safestep
Produsele din această gamă sunt ideale în zone cu risc
ridicat de alunecare în urma contaminării continue a
pardoselii, unde prin natura activității desfășurate nu se
poate evita stropirea acesteia.

Colecții

l Safestep Aqua, Surestep

Laguna, Star barefoot and
Onyx+ wall covering.
Performanțe Surestep Laguna /
Star barefoot
l valori la testarea cu pendului ud (testare atât la pășire
cu piciorul gol cât și încălțat ) ≥36
l Rz-≥20
l EN13845 clasa ESf and ESb
l DIN51097 clasa B
l DIN51130 – R10

Colecții
l Safestep R11, Safestep R12,
Performanțe
l valori la testarea cu
pendului ud ≥40
l Rz-≥20
l EN13845 clasa ESf
l DIN51130-R11/R12
Zone tipice de aplicare – R11
l bucătarii, florării, spălătorii
Zone tipice de aplicare – R12
l ateliere, depozite, bucătarii de restaurant

Performanțe-Safestep Aqua

l valori la testarea cu pendului ud (testare la pășire cu

piciorul gol) ≥36
l Rz-≥20
l EN13845 clasa ESb
l DIN51097 clasa C
l DIN51130 – R10
Zone tipice de aplicare
l vestiare, acces la dușuri și saune, băi, piscine interioare.

Forbo Flooring Systems este o prezență globală pe piața de linoleum,
PVC, mochetă, Flotex, sisteme de bariere de praf, dezvoltând pe langă
acestea o gamă completă de produse profesionale de întreținere.
Toate produsele Forbo combină un nivel ridicat de funcționalitate și
durabilitate cu dezideratele ecologice.

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
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Spa & Wellness

Lavanda

limbajul universal al simțurilor
by Lavandessence

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

Ce credeți că își vor aminti clienții la un an
după ce v-au vizitat Spa-ul?

Mirosul uleiului esențial care le-a îndrumat călătoria
senzorială. Nenumărate studii au demonstrat că după
un an oamenii își amintesc mirosurile cu o acuratețe de
65%, în timp ce memoria vizuală începe să se șteargă
după 3 luni. Aromaterapia poate să nu fie principalul
punct de atracție pentru care clienții vin prima dată la
Spa, dar cu siguranță este motivul pentru care revin.
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Conform „Global Spa Report”, primul motiv pentru
care 88% din oameni vizitează un Spa este relaxarea și
managementul stresului, iar aromaterapia are rezultate
vizibile în această direcție. Aromaterapia înseamnă
folosirea controlată a uleiurilor esențiale pentru a
menține și stimula bunăstarea fizică, psihologică și
spirituală.
Proprietățile uleiului esenţial de lavandă îl recomandă ca ingredient-vedetă al aromaterapiei și al
masajelor de relaxare. El are efect adaptogen, stimulând
capacitatea de adaptare a organismului la stres și oboseală fizică și psihică. Proprietățile sale calmante îl
recomandă pentru îmbunătățirea calității somnului,
relaxarea organismului și refacerea bunei dispoziții,
eliminarea stărilor de epuizare nervoasă și agitație,
dovedindu-și eficiența și în combaterea stărilor depresive, anxioase, dar și în ameliorarea migrenelor.

Care sunt principalele forme de
aromaterapie?

Masajul aromaterapeutic este o modalitate foarte
populară de întrebuințare a uleiurilor esențiale pentru
că funcționează pe mai multe paliere în același timp.
Pielea absoarbe uleiurile, care sunt deopotrivă asimilate
prin inspirație. În plus, terapia fizică a masajului sporește
nivelul de relaxare, eliminând tensiunea musculară.
Inhalarea reprezintă o altă formă de aromaterapie
des întâlnită în centrele de relaxare. Această metodă
implică o sursă de căldură care să favorizeze evaporarea moleculelor uleiurilor esențiale și este utilă în mod
special în cazuri de afecțiuni ale sistemului respirator,
dar și pentru relaxare.
Baia cu uleiuri esențiale reprezintă o altă metodă
foarte răspândită de aplicare a aromaterapiei. Uleiurile
esențiale pot fi adăugate în apă în stare pură sau pot fi
amestecate cu diverse săruri de baie.
Există, de asemenea, varianta de a întrebuința săpunuri
aromaterapeutice. Pentru a se încadra în această categorie, săpunurile trebuie să fie 100% naturale și să aibă
la bază doar uleiuri esențiale și unturi de origine
vegetală.
Care sunt efectele terapeutice ale uleiului
esențial de lavandă?

Aromaterapia cu ulei esențial de lavandă este folosită într-o multitudine de scopuri, inclusiv pentru
creșterea capacității de adaptare a organismului la stres
și oboseală fizică și psihică, pentru îmbunătățirea calității
somnului, relaxarea organismului și refacerea bunei dispoziții, eliminarea stărilor de epuizare nervoasă și
agitație, dovedindu-și eficiența și în combaterea stărilor
depresive, anxioase, și în ameliorarea migrenelor.
Uleiul esențial de lavandă este întrebuințat și pentru
îngrijirea generală a pielii datorită efectelor sale antiseptice și antifungice.
Acționând ca antiinflamator, este util și pentru
ameliorarea diferitelor tipuri de dureri, precum cele de
la nivelul articulațiilor, durerile musculare, reumatism,
entorse, dureri de spate și lumbago.

Pentru promoţii specifice, vă rugăm
să consultaţi site-ul www.lavandessence.ro
Ulei esenţial de lavandă
Sticluță 10 ml
Puritate 100%, fără adaosuri sintetice,
fără solvenți sau alcool
Preț: 25,00 Lei
Săculeț cu lavandă organza - mov
Greutate: aprox. 20 g
Preț: 6,00 Lei
Săpun cu lavandă și lapte de capră
Realizat manual, 100% natural
Preț: 15,00 Lei
Sare de baie cu lavandă
Sare de Himalaya cu floare și ulei esențial
de lavandă
Greutate: 150 g
Preț: 15,00 Lei
Bilă efervescentă pentru baie
Handmade, cu ulei esențial de lavandă
Preț: 10,00 Lei
Set de 3 pernuțe aromaterapeutice
LavandEssence - Mini dots
Create manual din bumbac 100%,
umplute cu flori naturale de lavandă
Preț: 45,00 Lei

Pasiune pentru
lavandă – respect
pentru natură!
Uleiul esențial de lavandă
LavandEssence, puritate 100%,
fără adaosuri sintetice,
solvenți sau alcool, este obținut în
România din recolta proprie de
lavandă Angustifolia Blue Scent, cultivată fără pesticide
sau îngrășăminte chimice.
Tel.: +40 744 655 830
Email: aurelia.costache@lavandessence.ro
www.lavandessence.ro
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Situat în centrul stațiunii, aproape de renumitele izvoare ale
Olăneștiului și înconjurat de pădure, Hotelul Tisa*** aduce
această locație în modernitate printr-un concept care face
acea legătură, atât de căutată în întreaga lume, dintre
balnear și wellness, dintre sănătatea oferită de factorii
terapeutici naturali locali și proceduri Spa aduse la un nivel
superior al rafinamentului. Conceptul a păstrat în atenție
resursele tradiționale, baza de tratament amenajată aici
folosind atât crenoterapia ce are la bază apele sulfuroase,
iodurate, calcice, clorurate etc., cât și proceduri terapeutice asociate eficiente, testate și standardizate în domeniu:
magnetoterapie, termoterapie, ultrasonoterapie, pneumoterapie, masaje, electroterapie, electro-hidroterapie,
saune, aerosoli, kinetoterapie și hidro-kinetoterapie.

TISA Spa Resort –
Băile Olănești
În ultimii doi ani, Complexul TISA Spa Resort a reușit să
aducă în Băile Olănești din Județul Vâlcea servicii de
nivel premium, schimbând radical imaginea stațiunii,
modul în care se raportează la ea consumatorii de
servicii turistice la o calitate superioară. Hotelul TISA cu
71 de camere, având toate facilitățile unui resort modern (inclusiv o bază de tratament care valorifică proprietățile terapeutice ale apelor minerale locale),
completat în mod fericit de centrul Spa construit în
apropiere, stau la baza unei oferte unice în zonă, care
se adresează tuturor celor ce vor să îmbine turismul de
sănătate cu cel de relaxare.
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Afecțiuni tratate în baza de
tratament:

l Afecțiuni digestive (esofagite, gastrite cronice hipo-

acide sau hiperacide, duodenite cronice, ulcer cronic,
enterocolopatii cronice nespecifice, stomac operat);
l Afecțiuni renale sau urinare: pielonefrită, glomerulonefrită;
l Afecțiuni cronice ale ficatului și căilor biliare (dischinezie, colecistită necalculoasă/ calculoasă, cu calculi
nemobilizabili, tulburări după ficat operat - colecistoctemie, pancreatită;
l Afecțiuni respiratorii (rinosinuzite cronice alergice,
bronșită cronică astmatiformă, astm bronșic alergic, noxe
profesionale, stări după pneumopatii microbiene netuberculoase sau virolice, bronșite cronice, traheobronșite
cronice, bronșectazie);
l Afecțiuni metabolice și de nutriție (diabet zaharat,
dislipidemii, hiperuricemii, gută, obezitate);
l Afecțiuni dermatologice (psoriazis, ihtioze incipiente, keratodermii, eczeme cronice, neurodermite,
dermatite seboreice, acnee, piodermite);
l Afecțiuni alergice (de diferite tipologii - alimentare,
medicamentoase, bacteriologice - și cu manifestări diferite - respiratorii, digestive, cutanate, urticarii cronice,
prurituri, dermite alergice de contact, eczeme profesionale);
l Boli profesionale (intoxicații cu metale grele: Pb, Hg, As);
l Afecțiuni cardiovasculare (hipertensiune arterială,
arteropatii periferice);
l Afecțiuni asociate (afecțiuni reumatismale degenerative, afecțiuni reumatismale abarticulare, stări
post-traumatice, osteoporoză, boli ale sistemului nervos
periferic, pareze, paralizii, nevroză astenică);
l Afecțiuni endocrine (afecțiuni ginecologice cronice).

Cel mai mare centru Spa din regiune
Ceea ce individualizează complexul Tisa este ideea unui
Spa modern, generos ca spațiu și dotări, gândit să ofere o variantă autohtonă a wellness-ului apelând la dotări de ultimă
oră și concepte, plante și produse specifice românești. Cei
peste 4.000 mp ai construcției sunt împărțiți judicios pentru
a oferi atât relaxare, cât și o dispoziție tonică, bazată pe socializare, împreună cu familia sau prietenii, ținta fiind starea
de bine pentru oaspeți de toate vârstele.
Zona Aqua este un spațiu interior și exterior cu 19 opțiuni de activități acvatice: 4 tobogane de apă, piscină pentru
înot, piscină pentru agrement cu 3 bazine ludice (cu jeturi de
apă, cascade, lazy river, fotolii de hidromasaj), 3 piscine pentru copii, loc de joacă și grădiniță pentru copii, terase pentru
plajă, Spa boutique, terasă panoramică cu 4 jacuzzi-uri, cabine de cuplu cu duș Vichy și hidroterapie.
În zona Thermarium, sunt la dispoziția oaspeților saune
(cu infraroșu, finlandeză, aroma-saună), salină, dușuri emoționale, frigidarium, baie Kneipp, tepidarium, fotolii termale, ciubăr, hammam turcesc, hammam marocan, dar și Parenie Venik
- de inspirație rusească, un tratament prezent pentru prima
oară în România; oaspeții pot beneficia inclusiv de o cameră
VIP cu jacuzzi, unde designul și serviciile sunt plasate în zona
high-end. Nu în ultimul rând, trebuie menționate cabinetele
pentru proceduri, sala de fitness dotată cu aparatură performantă 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).
Complexul capătă o individualitate aparte datorită conceptului de „Herbal Spa“, concretizat în ceea ce a fost denumit „Casa Naturii“. Se poate vorbi astfel de un Spa
vernacular și fusion în același timp, ceea ce poate fi considerat
din start un avantaj competitiv, o atracție pentru turiștii români și străini.

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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Amenajări exterioare

TENDINŢE: Pavajul premium
dă viață spațiului exterior
Spațiul exterior este cartea de vizită a unei locații: oricât de luxos, soﬁsticat și modern este la interior
un spațiu destinat odihnei sau recreării, dacă exteriorul nu oferă aceleași beneﬁcii, confortul
vizitatorilor va avea de suferit și, implicit, și renumele locației. Fie că ne invităm oaspeții la un
restaurant cu terasă generoasă, la o piscină maiestuoasă în aer liber sau la clipe de relaxare în grădina
răcoroasă a unui hotel, e important să le oferim o amenajare exterioară gândită atât pe principii
estetice, cât și funcționale.

Un material versatil, din care se pot
fabrica diverse elemente pentru amenajări
exterioare moderne și durabile, este betonul vibropresat, care se întâlnește în
amenajări originale sub formă de pavele,
dale, borduri, rigole, ziduri, palisade, trepte,
garduri, jardiniere, ziduri, parapete ș.a.m.d.
Aceste produse certificate respectă normativele specifice fiecărui domeniu și sunt

Centru SPA cu piscină exterioară

utilizate atât pentru amenajări rezidențiale,
cât și din domeniul HORECA.
Elis Pavaje, liderul național al pieței
de pavele și produse din beton vibropresat din România, oferă clienților
HORECA soluții extinse și complementare de amenajare. Fie că e vorba despre
un hotel recent construit sau despre reabilitarea unui hotel cu renume, de

amenajarea cu stil a curții și terasei unui
restaurant sau de construcția unor piscine
și centre SPA, produsele Elis Pavaje oferă
distincție și eleganță de peste 27 de ani.
Iată 3 amenajări de top cu pavele și
alte produse din beton vibropresat de la
Elis Pavaje, cu funcționalități diferite, dar
un numitor comun: calitatea certificată.
Pont: completați amenajarea cu un
model de bancă realizată din pavele
antichizate, de exemplu banca Resto de
la Elis Pavaje.

Centru de golf cu spații de
cazare și agrement
Elis Pavaje a contribuit la amenajarea
exterioară a celui mai nou teren de golf
din România, Theodora Golf Club,
oferind mai multe modele de pavele
premium și standard pentru delimitări ale
spațiilor verzi, realizarea zonelor pietonale și a parcărilor, precum și pentru
amenajarea spațiului de relaxare, agrement și cazare. Pentru spațiile pietonale,
arhitecții au ales pavele premium, din
Model pavele: Antico D2, culoare alb – crem gama Antico și Umbra, iar pentru parcări
au fost utilizate produse adecvate acestei
Proprietarul acestui centru de recre- un plus de rafinament și confort. Culoa- destinații, Elfix și Dreptunghi.
Amenajarea a fost completată cu
ere și relaxare a optat pentru un model rea deschisă a pavajului duce cu gândul
cu aspect antichizat, antiderapant, pentru la plajele cu nisip fin, auriu.
borduri, palisade și elemente de treaptă
16

Theodora Golf Club, model pavele: Umbra, culoare alb – crem

Mall Park Lake, model blocuri de zid: premium, culoare travertin

precum și blocheți. Serviciile de montaj au fost asigurate de Park Lake, cel mai nou mall din București, inaugurat în 2016.
echipe proprii Elis Pavaje.
Toate acestea acoperă o suprafață totală de cca 18.000 mp.
Pentru delimitarea zonelor pietonale de cele verzi s-au
folosit blocuri de zid premium, culoare travertin, cu aspect
Mall Park Lake – București
Elis Pavaje a livrat pavele, dale tactile pentru persoanele cu antichizat.
deficiențe de vedere, precum și blocuri de zid, elemente de
Mai multe detalii despre Elis Pavaje
gard și elemente de treaptă pentru amenajarea exterioară a
pe site-ul www.elis.ro.
17
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SunGarden
Golf & SPA Resort
SunGarden Golf & SPA Resort este un domeniu
realizat cu inimă şi pasiune. Imaginați-vă că aţi
aterizat în Cluj-Napoca, al doilea oraş ca mărime
din România și vă aﬂaţi conducând pe un drum
retras, șerpuitor, în mijlocul pădurii, pe care veţi
ajunge la o pajiște secretă! Acolo veți găsi
SunGarden Golf & SPA Resort - un paradis pierdut, în mijlocul Poienii Cerbului, din Pădurea
Baciu. Departe de tumultul orașului, SunGarden
Golf & SPA Resort este o oază de liniște, care vă
invită la relaxare, redescoperire de sine, dar și la
derularea unor activități în natură, iar preferatele
oaspeților sunt competițiile de golf organizate în
cadrul Academiei de Golf SunGarden.

În cadrul resortului, regăsim SunGarden Wellness & SPA,
un spaţiu edenic, în afara timpului, departe de stresul și grijile
cotidiene. Stilat, elegant, intim, spa-ul completează perfect
frumusețea naturală a împrejurimilor și creează un sanctuar
al stării de bine, readucând la viață tradiții și tehnici de
îngrijire străvechi, universale și oferindu-ți experiența trezirii
senzoriale, a relaxării şi rejuvenării. Toate terapiile minunate
și circuitul complex al centrului Wellness & SPA sunt destinate
unui beneficiu suprem: obținerea unei stări de pace, sănătate
și confort personal.
Centrul Wellness & SPA are două zone distincte: Aqua
Experience și Amedeea Paradise.
Aqua Experience, cu designul său fermecător, ce cuprinde
bazinul de hidromasaj și relaxare, bazinul de apă sărată, sauna
cu infraroșu, baia turcească şi camera Tepidarium cu fotolii
ceramice încălzite, reprezintă locul perfect pentru relaxarea
trupului și a minții.
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O tradiție milenară, cu multiple beneficii pentru sănătate,
este circuitul hidrotermal care reprezintă o practică de
îngrijire și de întărire a imunității, prin contactul alternativ
cu apa și aerul, la temperaturi și presiuni variabile. Acest
procedeu este recomandat a se desfășura înainte de
terapiile spa, pentru efectul de relaxare, detoxifiere și
curățare a epidermei. Facilitățile din zona Aqua Experience
includ și SPA Lounge - o zonă cu fotolii și mese pentru
servirea unor băuturi şi preparate ușoare și sănătoase.
Zona de terapii spa este o oază de sunete liniștitoare,
arome revigorante şi atingeri tămăduitoare, un loc unde
natura se întâlneşte cu eleganța și rafinamentul. Zona
cuprinde patru camere multifuncționale, printre care și un
apartament privat SPA, care este dedicat cuplurilor. Aceste
zone sunt disponibile pentru o gamă largă de tratamente:
împachetări corporale, exfolieri, masaje, terapii străvechi,
holistice, pietre, argilă, plante, îmbăieri - toate venind în
întâmpinarea nevoilor speciale ale oaspeților.

Cea de-a doua zonă a centrului este Amedeea Paradise,
organizată sub forma unei grote, o călătorie seculară, unde
ne putem încălzi și relaxa admirând vatra straveche. Această
zonă aduce o experiență unică, ce vine în întâmpinarea
așteptărilor dumneavoastră, cu mai multe tipuri de saune:
Aroma Sauna, cu lemn de cedru care are un parfum veșnic
verde, Sauna Bio, Sauna sărată, Sauna finlandeză, care
ajunge până la 100 °C şi un Hammam impresionant, care
vă oferă posibilitatea de a experimenta un autentic ritual
de purificare și multe alte surprize. Un loc minunat pentru
relaxare este și Mystic Relaxing Volcano - zonă de odihnă
cu șezlonguri încălzite, plină de pace şi linişte, unde tăcerea
e obligatorie şi nu sunt permise telefoanele mobile, în
combinație cu alte câteva zone de socializare și relaxare,
cum ar fi zona Water Tavern - zonă de socializare, citit,
jocuri și cu o impresionantă piscină cascadă cu jacuzzi. De
asemenea, regăsim aici Ancient Fireplace, o zonă magică
de relaxare unde se poate citi o carte, precum și Cold
Water Pond, iazul de apă rece, recomandat pentru scurte
îmbăieri după sesiunile fierbinţi de saună. Pe lângă toate
acestea, centrul pune la dispozitie și o sală de fitness, pentru
a vă păstra activi și sănătoși. Veţi găsi o sală spațioasă, cu o
priveliște magnifică, dotată cu echipamente și accesorii
moderne pentru body-building și cardio-fitness.
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Recomandat Spa Magazin

naturii, fiecare traseu fiind diferit ca stil şi decor. Parcursul
de deschidere de par 3 porneşte dintr-un punct mai înalt
şi se răsfrânge înspre o vale deschisă. Cel de-al doilea
parcurs de 4 par se joacă de-a lungul marginii unei văi
adânci înainte să îşi găsească drumul său spre green. Traseul
3, (par 4) este înconjurat de misterul romanţat al pădurii
Baciu. La al 4-lea traseu de 3 par, privirea jucătorilor este
furată de o limbă de pământ mărginită de ape. Parcursul 5
(par 5) este situat într-o pajişte liniştită la umbra capelei
vechi. Scurtul parcurs 6 (par 3) necesită o lovitură gutty tee,
înspre un green aflat chiar pe marginea unei prăpăstii
Domnul Nicolae Căpușan, proprietar SunGarden Golf
& SPA Resort spune că „golful este un sport care te
mlăştinoase. Traseele 7 (par 4) şi 8 (par 3) traversează o
caliﬁcă la îndelungă răbdare, trebuie să ai nervi de oțel. pajişte ondulată, furată pădurii, iar în final cel de–al 9-lea
Desigur, satisfacțiile sunt pe măsură, golful este un
parcurs (par 4), conduce jucătorii, peste o vale adâncă ce
sport extraordinar, pentru că lucrează cu mintea, cu
şerpuieşte printr-un câmp deschis, spre un green situat pe
trupul, și, în același timp, cred eu, cu spiritul”.
un platou înalt.
Cu toate provocările şi particularităţile sale, terenul de
golf oferă o adevărată premisă pentru delectarea tuturor
Terenul de golf SunGarden din Cluj are un traseu jucătorilor, într-un cadru natural de poveste.
interactiv de 9 parcursuri, index de 33 par şi o aliniere totală
SunGarden Golf & Spa Resort
de 2.211 de metri. Acesta este proiectat pentru a oferi o
Tel.: +40 735 888.000 (Recepție); +40 735 888.001 (Spa)
experienţă surprinzătoare pentru jucătorii de golf. Aşezat
E-mail: spa@sungardenresort.ro
în Poiana Cerbului, din faimoasa pădure Baciu, acest scurt
ofﬁce@sungardenresort.ro
Web: www.sungardenresort.ro
traseu sportiv îmbrăţişează cu adevărat generozitatea
Una dintre principalele atracții ale resortului este
reprezentată de compețițiile sportive, organizate în cadrul
SunGarden Golf Club, la care participă jucători profesioniști
de golf, dar și amatori, din România și din străinătate. SunGarden Golf Club este unul din cluburile de golf premier
din România, situat în Transilvania. Scopul clubului este de
a face din Cluj și SunGarden Golf & SPA Resort o nouă
destinație de golf pentru jucătorii de golf la nivel mondial.
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Amenajări exterioare

decking WPC
de la Bencomp

În trend:

Studii recente au arătat că piața mondială
a compozitelor WPC (Wood Polymer
Composite) este de câțiva ani într-o creștere spectaculoasă, iar acest trend se
menține, în concordanță cu interesul
crescut al beneficiarilor pentru soluțiile
ecologice, beneficiind în același timp de
un material cu proprietăți superioare
celor convenționale, utilizate în domeniul
amenajărilor exterioare. Pentru următorii
4 ani, se estimează o creștere anuală de
11 – 12 % a pieței de WPC, cele mai
multe cereri venind din zona deckingului, a mobilierului de exterior și a
construcțiilor în general. Inovațiile recente,
care au trezit interesul cumpărătorilor, au
vizat noile sisteme de fixare, care ajută la
un montaj simplu și rapid, respectiv
aditivarea pentru un comportament
superior la razele UV și temperaturi
extreme. Acest material se bucură de
succes și în România, unde este căutat pe
segmentul rezidențial și de birouri, dar în
special pentru amenajarea spațiilor
exterioare ale unităților de cazare, ale
restaurantelor, barurilor sau centrelor
Spa. Utilizarea pe scară largă se datorează
în bună măsură fabricanților autohtoni
care au venit cu tehnologie modernă,
dintre care relevant este Bencomp, cu o
unitate de producție la Buzău.
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Prin extrudarea acestui material compozit, realizat în principiu din făină de
lemn (peste 50%) și mase plastice (parțial
obținute prin reciclarea deșeurilor), Bencomp obține profile sau alte tipuri de
produse care pot deveni pardoseli exterioare tip deck, garduri, lambriuri, mobilier
de grădină (bănci, jardiniere), pergole, sau
mici construcții mai elaborate, cu structuri
consolidate: foișoare, pontoane etc. WPCul are câteva avantaje care îl recomandă
pentru utilizarea în contexte dintre cele mai
diverse, de la clima uscată din zonele
deșertice sau ecuatoriale, cu umiditate din

abundență, până la cea subpolară din
nordul extrem – ceea ce a fost deja
verificat, produsele Bencomp fiind exportate în zone cu aceste modele climatice.
Una dintre proprietățile de bază ale materialului este impermeabilitatea la
umezeală, ceea ce îl face stabil dimensional și greu degradabil la exces de apă.
Pardoselile exterioare de tip deck sunt
cele mai căutate produse WPC; operatorii
unităților Horeca țin cont în această opțiune de siguranța traficului, aspect, controlul costurilor de execuție și întreținere,
durata de viață relativ ridicată.

În particular pentru această industrie,
conform normativelor, pardoselile trebuie
să îndeplinească o serie de exigențe specifice, care iau în calcul uzura (inclusiv
pentru traficul intens, folosind scaunele cu
rotile sau diverse echipamente pe roți),
comportamentul la poansonare (terasele trebuie să reziste la mobilier fix, cu sarcini
statice importante), comportamentul la
apă (inclusiv în cadrul curățării periodice
obligatorii) și rezistența la agenți chimici,
care pot fi atât detergenți, cât și produse
alimentare. Nu în ultimul rând, suprafața
trebuie să fie plană, continuă, cu o aderență optimă și fără obstacole care să provoace accidentarea clienților sau angajaților.
Având o substructură care separă
stratul de uzură de stratul suport, adapta-

bilă la relieful terenului, arhitectura spațiului
și necesitățile specifice locației, umiditatea
din sol este drenată corespunzător, asigurând integritatea sistemului pentru mulți ani
și prevenind alunecarea din cauza
umidității. De asemenea, trebuie luată în
calcul temperatura la care ajunge pardoseala în timpul expunerii prelungite la
soare, destul de mare în cazul materialelor
cu inerție termică redusă (piatră, ceramică,
compozite pe bază de ciment etc.). WPCul reușește să păstreze această temperatură
la un nivel optim, ceea ce îl recomandă
inclusiv pentru utilizarea la terasele piscinelor, sau în alte zone unde se merge desculț.
Rezistența la agenți chimici este de asemenea asigurată, inclusiv pentru incidența
apelor marine, minerale sau termale,
întâlnite pe segmentul balnear.
Proprietățile compozitului lemn-polimer mai oferă ceea ce este pretins de la
orice pardoseală exterioară: rezistență la
cicluri îngheț-dezgheț, agresiune de
natură biologică (mușchi, licheni, insecte),

un design modern și familiar în același
timp. Factorul estetic trebuie evaluat cu
responsabilitate, compozitul putând fi
extrudat sub numeroase forme și modele
de texturi. Datorită rezistenței excepționale la radiațiile UV, profilele Bencomp
au un aspect uniform, menținut pe toată
durata de viață a materialului. Materialul
simplu de prelucrat și de pus în operă, în
sistem complet, până la ultimul șurub,
poate deveni punctul de plecare pentru
o activitate deosebit de creativă, cu
rezultate surprinzătoare.

Fabrica: Buz`u, Aleea Industriilor nr. 5,
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720.852.045,
0770.573.848
Email: ofﬁce@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Special

Întâmpină vara la
Hotelul IAKI din Mamaia!
Cine spune că Marea Neagră ne așteaptă în
vacanță doar în sezonul estival? Farmecul
litoralului românesc ne îmbie în orice anotimp: cântecul pescărușilor jucăuși, freamătul
valurilor și plaja nesfârșită ne relaxează cu
fiecare pas făcut pe nisip. Complexul IAKI ne
invită să ne bucurăm de relaxare și de o
atentă îngrijire corporală, prin pachete atrăgătoare cu servicii SPA integrate, dedicate
tuturor.

Pentru perioada următoare, IAKI ne
așteaptă să petrecem un sejur relaxant la
malul mării și să profităm din plin de ofertele
propuse. Începând cu luna iunie, se va da
startul programului de entertainment, seri cu
specific și animație pentru copii organizate
pentru a crea atmosfera perfectă de vacanță.
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Dar până atunci... Get Ready for Summer!
Pentru luna mai și perioada de dinaintea verii, IAKI propune
un pachet dedicat, denumit generic “Get Ready for Summer”;
cei care îl aleg sunt îndemnați să petreacă un sejur relaxant la
malul mării! Pachetul include: 2 nopți de cazare cu mic dejun
și acces la IAKI SPA pentru piscină interioară, saună umedă și
uscată, fitness, Jacuzzi, duș emoțional, duș cervical și terapii IAKI
SPA. Acestea din urmă includ: mască corporală cu argilă rassoul,
o ședință de bronzare cu henna (100% naturală) și un masaj
relaxant al scalpului, pentru doamne și domnișoare; este un ritual
care are la bază o rețetă ancestrală, 100% naturală, creată cu
scopul de a avea un bronz perfect în orice anotimp. Masca cu
rassoul, bogată în provitamine și minerale, are rol de hidratare și
de îndepărtare a impurităților la nivelul pielii, iar pudra de henna
conține tanin care, pe lângă pigmentarea pielii, are ca efect
întărirea vaselor sanguine, închiderea porilor și tonifierea pielii.
În acest timp, domnii se vor bucura de câte un masaj relaxant cu
pietre vulcanice, una dintre vechile tehnici terapeutice folosite
pentru decontractare musculară, echilibrare energetică și detoxifiere. În plus, fiecare oaspete va beneficia de 20% reducere
pentru serviciile extra utilizate la Centrul IAKI SPA, internet
wireless și acces gratuit la parcarea exterioară.

Cu reducerile Early Booking, de 20% discount aplicat: 798
lei/ pachet/ 2 adulți, pentru rezervări efectuate până la data de
01.05.2018.

Minivacanță de Rusalii
Pentru Sărbătoarea Rusaliilor, IAKI vine în întâmpinarea
oaspeților săi cu un nou pachet dedicat, format din: 3 nopți de
cazare cu mic dejun și prânz, acces IAKI SPA (pentru piscină
interioară, saună umedă și uscată, Jacuzzi, fitness, duș emoțional,
duș cervical) și terapii Spa. Domnii vor beneficia de un masaj
cu bețe de bambus, recomandat și realizat pentru eliminarea
oboselii și tonifierea musculaturii. Unele dintre cele mai importante beneficii după efectuarea acestei terapii sunt stimularea
sistemului limfatic și a circulației sanguine, eliminarea toxinelor și
combaterea stresului. În același timp, doamnele și domnișoarele
se vor destinde efectuând un ritual facial Oriental Beauty, un
ritual exclusiv, provenit din tradiția orientală autentică, realizat în
5 pași: demachiere, gomaj cu cristale roz și nucă de Argan,
aplicarea unei măști Aores cu Rassoul, miere și ulei de Argan,
masaj și aplicarea cremei Aores cu ulei de Argan.

Tariful pachetului este de 999 lei/ 2 persoane, cu
următoarele mențiuni:
n Oferta este valabilă în perioada:14.04 – 25.05.2018, în
limita locurilor disponibile, exceptând perioada 27.04 –
02.05.2018;
n Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani: 80 lei/ pachet;
n Supliment vedere la mare: 80 lei/ pachet;
n Tarif demipensiune: 80 lei/ persoană/ zi;
n Upgrade în cameră dublă superior sau apartament:
160 lei/ cameră sau 240 lei/ apartament.
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Special

Pachetul de Rusalii este valabil în perioada 2528.05.2018, la tariful de 2.190 Lei / 2 persoane / pachet,
cu anumite mențiuni:
n Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani: 240 lei/
pachet;
n Supliment pentru vedere la mare: 120 lei/ pachet;
n Upgrade în cameră dublă superior sau apartament: 240
lei sau 360 lei/ pachet.

deosebită și minunata deschidere către mare recomandă IAKI
ca destinația ideală pentru a organiza congrese, conferințe,
seminarii, training-uri, recepții, sau pentru a petrece clipe de
relaxare în compania celor apropiați. În secțiunea “Oferte
Speciale” a site-ului www.iaki.ro și www.iakispa.ro sunt disponibile pachetele speciale pe care IAKI le-a pregătit în această
perioadă pentru oaspeții săi.

Reduceri Early Booking:
Tarif: 1.533 lei/ 2 persoane/ pachet, pentru rezervările
efectuate până la 20.04.2018;
Tarif: 1.752 lei/ 2 persoane/ pachet, pentru rezervările
efectuate până la data de 10.05.2018.
Pachetele propuse de Complexul IAKI sunt concepute din
dorința de a oferi oaspeților posibilitatea de a petrece momente
de neuitat, într-o ambianță de 4 stele internaționale, la tarife
avantajoase. Indiferent de sezon, excelenta reputație, arhitectura
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www.iaki.ro
0241 831 025
marketing@iaki.ro

IAkI SPA
Tel.: 0241 / 831 192
E-mail: spa@iaki.ro

Materiale de top

Eleganţa unei terase
RELAZZO de la Rehau
Pentru terasa restaurantului, barului
sau piscinei, pentru zonele de loisir,
alei sau pontoane la marginea unei
ape, amenajarea cu ajutorul sistemelor
de profile din WPC de tip deck este în
prezent una dintre cele mai eficiente şi
rapide soluţii. Aceasta cu atât mai mult
cu cât vorbim despre calitatea şi designul Rehau, pentru care optează
continuu numeroşi operatori din domeniul Horeca, dornici să ofere acestor
spaţii accente inconfundabile de eleganţă, de personalitate.

Hotel Dragului - Predeal

RELAZZO este o pardoseală WPC de tip
deck, produsă în fabrica Rehau de la Viena,
recunoscută pe piaţa românească prin
stabilitate şi rezistenţă în timp, ceea ce
aduce cu sine o garanţie de 10 ani dacă
este montată profesionist, prin parteneri
autorizaţi. Aderenţa optimă, eliminarea
rapidă a apei, datorată striaţiilor, textura
confortabilă, autoventilarea care nu îi
permite să se încingă sunt calităţi căutate
de beneficiari. Cele 3 noi game, PURO,
FINELLO & NATURO şi CORO & CALMO
sunt apreciate de asemenea pentru naturaleţe şi simplitatea montajului.
Datorită tehnologiilor inovatoare utilizate la obţinerea compozitului RAU
– WOOD, profilele Relazzo au o serie
de proprietăţi de excepţie:
l Un design inconfundabil, în culori
atractive, moderne, precum şi suprafeţe

Holbina Resort, Delta Dunării

cu o textură specială, ce dau o senzaţie
minunată mersului desculţ;
l Stabilitate cromatică – datorită rezistenţei la raze ultraviolete, culorile nu
pălesc, păstrându-se timp de mulţi ani,
cu o uşoară patinare naturală ce apare
după montaj;
l Stabilitate dimensională – indiferent
de dimensiunile terasei, chiar şi la solicitări intense sau variaţii mari de temperatură, structura rămâne stabilă, iar
profilele nu îşi modifică forma şi nu se
umflă;
l Nu apar crăpături, exfolieri sau desprinderi - materialul RAU-WOOD îi
conferă sistemului Relazzo rezistenţă la
intemperii, chiar şi la expunere puternică la razele solare, caniculă, umezeală
sau îngheţ; aceasta permite o utilizare
fără limite în mediile exterioare umede,
lângă piscine sau chiar la malul mării;

Complex Herastrau - București

l

Efort minim de îngrijire şi curăţare:
este suficientă clătirea cu apă caldă şi, o
dată sau de două ori pe an, curăţarea cu
un furtun sub presiune; vopsirea, lăcuirea sau alte tratamente nu sunt necesare,
iar mucegaiul, rugina şi petele nu au
aderenţă la material;
l Produs ecologic, orientat spre viitor:
materialele (profilele şi substructura
RAU-WOOD) sunt reciclabile în totalitate, fiind clasificate ca biomasă.

REHAU Polymer SRL
Birou Bucureşti (Tunari – Jud. Ilfov)
Tel.: 021 266 51 80 / 021 266 51 81
E-mail: bucuresti@rehau.com
Birou Cluj-Napoca (Apahida – Jud. Cluj)
Tel.: 0264 415 213 / 0264 415 211
E-mail: clujnapoca@rehau.com
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Tendințe
dotări
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Trendurile
anului 2018 în

Wellnesspa
S
Studii recente arată că oamenii activi din zilele noastre
preferă tot mai frecvent călătoriile și activitățile recreative,
deseori chiar în dauna acumulării de bunuri materiale. Este
mai mult decât un slogan, devine o filozofie de viață
pentru un număr crescut de persoane care vor mai mult.
În anii precedenți am văzut că wellness-ul se transformă
treptat într-un mediu propice de spargere a tabu-urilor și
de afirmare a personalității, nu doar un instrument de
compensare a neajunsurilor sau uzurilor din viața modernă. Când vorbim de trenduri nu ne mai referim la arbitrarul unei mode, ci la mize extrem de importante, care
țin de sănătate, concepție despre lume, relația cu mediul
înconjurător. Veți recunoaște aceste linii directoare în majoritatea tendințelor enumerate și descrise succint mai jos,
iar dacă sunteți investitor în domeniu, acestea pot deveni
baza pentru noi idei sau proiecte de business.

Medicină preventivă
O multitudine de boli, responsabile în fiecare an pentru
aproximativ 70% dintre decesele premature, la nivel mondial, pot fi prevenite cu succes. În contextul actual, când
oamenii devin din ce în ce mai conștienți de modul în care
obiceiurile nesănătoase și stilul de viață pot crește semnificativ riscul de îmbolnăvire, este extrem de important ca
aceștia să înceapă să își ia sănătatea în propriile mâini. Bolile
de inimă, diabetul zaharat sau cancerul sunt printre maladiile
des menționate în acest context, ceea ce are ca rezultat
creșterea numărului de vacanțe de sănătate preventivă și
dezvoltarea de adevărate stațiuni medicale.
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Aici se face de regulă o examinare cuprinzătoare a stării de
sănătate, se oferă consiliere și sunt puse în practică combinații
de terapii medicale și Spa care contribuie atât la prevenirea
bolilor, cât și la relaxare, într-o atmosferă diferită de cea a
spitalelor tradiționale (terapii personalizate anti-aging, nutriție,
training personal, o reeducare privind stilul de viață).

arhitectura Wellness
Segmentul turismului de lux, cu precădere cel axat pe
wellness, trece printr-o nouă transformare în care arhitectura
și designul capătă o pondere tot mai importantă. Noile spații
sunt nu doar mai atent elaborate structural, ci și mai confortabile, funcționale și durabile. Apar tot mai multe hoteluri în
care sănătatea și bunăstarea clienților se află în prim-plan, unde
atât designul, cât și materialele folosite trebuie să fie compatibile
cu sănătatea fizică și psihică a oamenilor din interior. Sunt
evidențiate emisiile scăzute de substanțe organice volatile
toxice din materialele de construcție, proiectarea de clădiri “vii”,
cu verdeață abundentă care crește atât pe exterior (acoperișuri
și fațade verzi), cât și la interior (grădini verticale). Toate acestea
încurajează mișcarea și deschiderea către mediul înconjurător –
acel mindfullness despre care am mai vorbit în trecut. Sejururile
respective cuprind activități în natură, un contact cât mai direct
cu sălbăticia. Exemple pot fi întâlnite în Noua Zeelandă,
Thailanda, Sri Lanka ș.a.m.d.
Subiectul sustenabilității tinde să devină unul de prim rang,
în contextul schimbărilor climatice tot mai evidente (unele
catastrofale) și ca o reacție la refuzul unor politicieni de a
accepta noile realități, susținând industriile poluante și mari
consumatoare de resurse. Investițiile în panouri solare sau
centrale eoliene, utilizarea materialelor locale, recuperarea
deșeurilor (sau reducerea drastică a lor, de pildă prin
renunțarea la ambalaje) sunt teme care au pătruns și în wellness,

scopul fiind reducerea pe cât posibil a amprentei de carbon branduri de saltele, perne și alte produse din această gamă,
pentru orice produs sau activitate din domeniu. Așadar, multe start-up-uri care s-au lansat on-line. Peste ocean, s-a
wellness-ul salvează nu doar sănătatea omului, ci și planeta...
vorbit în 2017 de “Epoca de aur a saltelelor” – care mai de
care mai relaxante, mai ergonomice, ecologice sau mai lipsite
Hrana ca medicament
de toxine. Această stare de fapt nu are cum să nu aibă efecte
Un segment îngrijorător de persoane (7 din 10 în țările asupra wellness-ului, chiar asupra industriei ospitalității în
dezvoltate!) iau medicamente pe bază de rețetă, ceea ce a generat general.
și o reacție firească de respingere a acestei culturi nesănătoase a
pilulelor, respectiv înlocuirea produselor farmaceutice cu remedii
Sejururi după divorț
naturale. Mai mult, există o tendință crescândă spre “alimentele ca
Dacă până acum aveam sejururi destinate evenimentelor
medicamente”, cu tot mai mulți oameni renunțând la medicamente familiale festive precum nunta, luna de miere sau o anumită
în favoarea tratării maladiilor cu substanțele nutritive potrivite. Acest aniversare, tot mai multe persoane își planifică evadări în
lucru a condus la creșterea concediilor “nutrition-friendly”, în care wellness după încetarea unei relații. Stresul și anxietatea
oaspeții pot descoperi diete optime pentru tipul lor de corp, acumulate în timpul schimbărilor majore ale vieții, cum ar fi
metabolism, stare cât mai bună de sănătate. Unele pot fi divorțul, pare că pot fi contracarate prin excursii sau vacanțe de
considerate adevărate clinici și au apărut în Spania, Turcia, Tailanda. relaxare pentru o singură persoană, aspect necesar pentru ca

Cosmetice naturale
Compoziția produselor cosmetice a fost până nu demult un
subiect tabu, rețetele complete fiind secrete sub motive precum
concurența acerbă pe această piață (secret comercial) sau
pericolul copierii fără discernământ. De asemenea, cosmeticele
de calitate superioară, din ingrediente naturale sănătoase, au fost
de regulă accesibile doar celor cu posibilități financiare ridicate.
Lucrurile s-au schimbat în sensul că organizațiile de supraveghere
au reușit să pună presiune și să determine mai multă
transparență, respectiv publicarea listelor complete cu
ingrediente, permițând conștientizarea clienților asupra
cosmeticelor utilizate. Unele companii mari (nu toate) au făcut
acești pași, inclusiv în privința parfumurilor conținute de
produsele cosmetice, probabil ultima “redută” rămasă în picioare
în acest război de uzură. Miza comercială a momentului se pare că
este deodorantul natural, care va crește anual cu un procent de
două cifre, conform estimărilor. Ce legătură are acest fapt cu piața
Spa-ului? Destul de mare. Folosindu-se pe scară largă ingredientele
naturale, prețurile produselor rezultate vor scădea, contribuind la
o orientare a întregii piețe către natural, Eco, sustenabil (cu
campaniile de marketing aferente, care vor promova aceste valori,
aspect cât se poate de lăudabil).

acestă experiență să își atingă scopul transformator. Vacanța este
prevăzută cu o serie de terapii emoționale, gestionarea stresului
și servicii de coaching pentru viața personală, totul desigur cu
personal calificat. Există asemenea resorturi în diverse insule
exotice cu climat cald, sau în locuri cât mai îndepărtate de
mediul citadin, pentru a marca o fractură memorabilă în viața
persoanei respective.

Mișcarea conștientă
Un cuvânt cheie în lumea wellness-ului din ultimii ani a fost
“mindfulness”, care presupune un proces psihologic de concentrare asupra experiențelor prezentului prin meditație și alte
tehnici (majoritatea statice), cu efecte asupra conștientizării sinelui
și asupra bucuriei de a trăi. Anul 2018 va fi marcat, conform
specialiștilor, de o ușoară nuanță, cea a “mișcării conștiente”.
Conștientizând legătura dintre minte și corp, se produce o
schimbare de atenție spre un exercițiu fizic executat, spre
antrenament, cu beneficii atât fizice, cât și psihice. Concret, în
domeniul hospitality se poate observa atracția pentru antrenamente de acest gen, sejururi care oferă programe de sănătate cu
concentrarea pe faptul că subiecții sunt în egală măsură activi și
atenți. Referințe: hoteluri din Spania, Portugalia, SUA.

Valorizarea somnului
Începând cu 2017, s-a observat o intensificare a
discuțiilor pe baze științifice despre importanța somnului și
a odihnei în păstrarea sănătății. Lipsa de somn poate
determina creșterea în greutate, anxietatea și dereglările
hormonale, pe când un somn bun de 8 ore poate sta la baza
succesului. În strânsă legătură, utilizarea telefoanelor sau
tabletelor până târziu în noapte au fost învinuite pentru
tulburările de somn și pierderea unui timp prețios. Un semn
al interesului acordat de public acestei dezbateri este
creșterea spectaculoasă a vânzărilor și notorietății unor
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Tendințe
Tehnologia pentru wellness
Ca de fiecare dată când vorbim despre tendințe, nu putem
omite evoluția tehnologică, în special facilitățile puse la dispoziție
de era digitală. Tehnologiile pentru Spa și fitness au devenit din
ce în ce mai sofisticate, iar tratamentele și activitățile tradiționale
sunt adaptate pentru a maximiza rezultatele, de la măsurarea
compoziției corporale la tratamentele hi-tech de medi-spa și
anti-îmbătrânire. Așa cum era de așteptat, în ciuda conștientizării
crescânde a necesității unei “detoxifieri digitale” (obținute prin
renunțarea la telefoane, tablete etc. în timpul sesiunilor wellness),
de fapt progresele tehnologice stau la baza celor mai bune
rezultate, așa cum cere piața.
Pe de altă parte, se accentuează o reacție de respingere a
platformelor de socializare care consumă foarte mult timp, dau
dependență și afectează negativ capacitatea de concentrare a
utilizatorilor. S-a stabilit statistic faptul că persoanele ce petrec
mult timp pe aceste platforme sunt depresive, au o viață socială
deficitară și o atenție scăzută, cu efecte inclusiv asupra creierului.

tante din viața lor. Frecvente au rămas desigur și călătoriile
individuale sau în cuplu ale pensionarilor, care reprezintă un
segment tot mai important în turismul wellness-spa, pe măsura
creșterii speranței de viață.

Vacanțele “Now age”
Nu foarte îndepărtate de mistică, multe retrageri din viața
modernă în scopul păstrării sănătății încep să mizeze pe puterile
vindecătoare ale spiritualității. Practicile new-age din anii 1970
revin în societatea de azi (sub denumirea “Now-age”), care se
concentrează pe trăirea momentului și integrarea terapiilor
holistice sau a alternativelor de vindecare. De la vindecarea cu
ajutorul cristalelor și energiilor până la reiki sau terapia cu lumină,
aceste tehnici neconvenționale urmăresc armonia între minte,
corp și spirit.

Întoarcerea spre comunitate

Industria turismului de wellness, bazat în definitiv pe stațiuni
cu un impact serios asupra mediului și comunităților învecinate,
începe să pună accentul și pe responsabilitatea socială, pe
pentru bunici și nepoți
În țările occidentale dezvoltate, unde generația “Baby comunicarea cu aceste comunități. Sunt întâlnite acțiuni de
boomers” (cei născuți în perioada 1940 – 1960) este la pensie promovare a mărfurilor locale, sprijinirea agricultorilor prin
și a dezvoltat o preocupare accentuată pentru familie și cumpărarea recoltelor acestora în sezon, organizarea de
călătorii, a apărut și continuă să se dezvolte turismul care aduce activități comunitare în satele, școlile, spitalele sau orfelinatele
laolaltă doar bunicii și nepoții, sărind peste generația părinților, din apropiere.. Ecoturismul și chiar turismul rural încep să își facă
care sunt în continuare foarte ocupați. Astfel, sunt frecvente simțită prezența în wellness, ceea ce nu poate fi decât de bine.
vacanțe și călătorii comune ale celor două generații menționate,
Wellness pe bază de aDN
inclusiv pentru aniversări, absolviri sau alte momente imporPersonalizarea tratamentelor și a programelor fitness se
făceau până recent din dorința clientului de a accelera rezultatele. Lucrurile au ajuns departe, prin apelarea la medici,
psihologi, antrenori personali, dar sunt departe de a se opri aici.
Testele ADN fiind tot mai accesibile, oamenii pot descoperi
acum rolul pe care îl joacă genele în bunăstarea lor generală.
Tot mai multe clinici oferă acum analize și consultații ADN,
pentru a adapta planurile de tratament la nevoile lor de
sănătate, determinând eventualele predispoziții pe care le pot
avea la anumite tipuri de dietă, exerciții și opțiuni de stil de viață.

“Întârzierea” vârstei
Nu este un secret că se trăiește mai mult, dar dorința celor
care au ajuns la o vârstă înaintată este și de a se simți mai tineri,
ceea ce a dus la o explozie a cererii de tratamente în acest sens
(așa-numitele healthy-aging). Foarte populare la cei în vârstă de
peste 60 de ani, aceste proceduri devin atractive și pentru
vârste mai mici, ale celor din generația următoare, chiar a celor
cu vârste de circa 40 de ani. Vorbim de injecții cu colagen sau
vitamina C, de liftinguri faciale non-chirurgicale și multe altele,
care se adresează unor generații din ce în ce mai tinere,
preocupate de încetinirea efectelor timpului asupra corpului, la
interor și la exterior.
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MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

• Parchet masiv din stejar,
fag, salcâm, salcâm aburit,
carpen, cireș, nuc, ulm,
mesteacăn
• Parchet stratiﬁcat de
stejar și frasin pe suport
de placaj din mesteacăn,
cu o excelentă stabilitate
dimensională
• Semipodele la dimensiuni
personalizate
• Plinte, pervazuri, frizuri,
trepte pentru scări
• Materiale Wakol și Loba,
pentru montaj și ﬁnisare
din diverse esențe

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse

Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

www.magtomvic.ro

Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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Afrodita
Resort & Spa

Băile

Herculane
Povestea grupului Bacolux Hotels a început în urmă cu
peste două decenii, iar în 2011 și 2012, la Băile Herculane au fost deschise (mai bine zis redeschise) sub acest
brand două unități hoteliere, Diana Resort și Afrodita
Resort & Spa - cea mai mare investiție privată din
stațiune de după 1990. Printr-un proces continuu de
dezvoltare și investiții, cele două hoteluri oferă astăzi
condiții la standarde europene, comparabile cu resorturi premium din țară sau străinătate. Noul concept de
spa implementat la Herculane, serviciile și campaniile de
marketing au reușit să schimbe percepția publicului în
raport cu turismul balnear autohton și să atragă un nou
segment de vizitatori. Afrodita Resort este astăzi o
locație pentru tineri și familii ce oferă servicii medicale
pentru tratament și recuperare, dar și răsfățul unui spa
complex, programe pentru copii sau entertainment.
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Recent certificat la patru stele, Hotelul Afrodita are o
capacitate de 220 de camere, 700 de locuri în sălile de
restaurant, terase și baruri, un centru med-spa dotat cu cea
mai modernă aparatură, bazine cu sulf, o zonă spa cu acces
liber, precum și o zonă VIP, piscină, jacuzzi, saune, spații de
joacă interioare și exterioare, săli de conferință și multe alte
facilități.
Începând cu martie 2018, bazele medicale din Herculane
deținute de grupul Bacolux Hotels beneficiază de sursă
proprie de apă termală, cu cele mai complexe proprietăți
curative. Proiectul de foraj a fost primul din ultimii 50 de ani
în această stațiune și o investiție majoră, pentru ca astăzi
Afrodita Resort & Spa să poată oferi în baza sa apă din sursă
proprie, direct din izvor.
Vara, aici spectacolul este la el acasă, când multe dintre
activități se mută în exterior.

Zilnic, animatori profesioniști organizează petreceri
pentru cei mici, spectacole, teatru de păpuși sau ateliere
de creație, toate sunt menite să îi țină pe copii veseli și
implicați. Fiecare seară aduce pe terasa resort-ului o altă
tematică, implicit o altă poveste. De la seri autentic
românești, seri grecești și orientale la seri ale copilăriei,
toate tematicile beneficiază de animatori, actori, trupe
de dans, cabaret, fachiri, concursuri și petreceri cu
costume, transformând o simplă limonadă pe terasă întrun spectacol complex, pus în scenă special pentru
oaspeți. În serile de folk, aceștia se adună în jurul focului
de tabără în acorduri de chitară, cu un porumb copt, iar
în serile latino își exersează mișcările de dans - fiecare zi
este diferită, în tradiții, stil și provocări.
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Recomandat Spa Magazin
Pentru cei ce iubesc natura, dar nu doresc să se aventureze prea departe, resort-ul oferă un centru de biciclete
atât pentru cei mari, cât și pentru cei mici, ca întreaga familie
să se poată bucura de timp petrecut împreună și de mișcare
în aer liber.
Toate acestea oferă posibilități elaborate de petrecere a
timpului liber, creând o experiență completă de vacanță, în
cadrul primului hotel din Herculane deschis tot timpul anului.

Premii și nominalizări:

l “Hotelul anului 2015” - oferit de Hotel Guru
l “Premiul pentru Noutate 2014” - Gala Turismului

Românesc
l Nominalizare “Innovative Spa Hotel” Euro Spa Innovation Awards
l Destinație în programul european “Pe urmele
romanilor”

Cazare și Spa – sejururi de 5
nopți (minim), loc în cameră
dublă de 4 stele

În restul timpului, oaspeții se pot răsfăța. Pe lângă tradiționalele tratamente cu sulf, zonele noi de spa te îmbie să te
bucuri de băi în lapte și miere, băi în ciocolată, cromomeloterapie sau masaje cu roci vulcanice și plante medicinale.
Măști de caviar, camere cu climă tropicală sau dușuri emoționale au dus locația la un alt standard de servicii și răsfăț.
Locația găzduiește constant concerte, parade, petreceri cu
spumă la piscină sau pe terasă, ceea ce au făcut din Afrodita
centrul distracției din Herculane.
Nici cei ce organizează un team building sau iubesc
aventura în natură nu au fost uitați. De la climbing, trekking,
tiroliană sau cățărări la rafting pe Cerna, lista de activități este
cât se poate de variată, pentru că natura a fost generoasă cu
această zonă a țării. Cascada Bigăr, Cazanele Dunării, morile
de apă de la Rudăria sunt parte din moștenirea naturală și
culturală a locului, care fac excursiile în zonă o adevărată
experiență de descoperire și cunoaștere. Pentru cei ce
apreciază păstrarea autentică a tradițiilor, satul Scărița este o
adevărată bucurie. Izolat de civilizație, având ca singură cale
de acces câteva scări perfect verticale de lemn, satul a
conservat intactă viața localnicilor din zonă.
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Serenity SPA – de la 863 lei/sejur/persoană
l 2 masaje de relaxare generală
l 1 peeling cu zaț de cafea și apă termală
l 3 măști faciale
l 1 baie revitalizantă cu uleiuri esențiale
Euphoria SPA – de la 973 lei/sejur/persoană

l 1 tratament pentru ochi
l 2 împachetări cu argilă și apă termală
l 2 masaje cu miere
l 2 peeling-uri cu sare de mare și uleiuri esențiale
l 1 masaj al scalpului
l Acces gratuit la Atrium Spa și Deorum Spa

Răsfățul Afroditei SPA – de la 1.273
lei/sejur/persoană
l 1 tratament facial cu foiță de aur
l 1 tratament facial cu caviar
l 2 împachetări cu ciocolată și apă termală
l 2 masaje cu roci vulcanice
l 1 baie în lapte de capră
l 1 masaj Oriental în spumă
l Acces gratuit la Atrium Spa și Deorum Spa

Întoarcerea la Apă
În fiecare primăvară, la Afrodita Resort & Spa are loc
Conferința Națională “Întoarcerea la Apă”, organizată de
Asociația Pro Turism Herculane. Anul acesta a avut loc cea
de-a VIII-a ediție, în perioada 27 – 29 martie, și au participat
specialiști din România și din străinătate care s-au înscris la
sesiunile de discuții și mesele rotunde unde s-au dezbătut
subiecte de interes major pentru turismul balnear românesc
și european, contribuind la promovarea stațiunii.

Dintre spekaeri menționăm specialiști precum Natasa
Ranitovic din Serbia (President Cluster Wellness și EuropeSpa
Expert) sau Mare Kuruson din Finlanda (Vice Chair în Eastern
European Initiative, Global Wellness Institute). Unul dintre
subiectele dezbătute a fost sistemul geotermal de la Băile
Herculane, în urma rezultatelor hidrologice obținute recent
prin forajul din perimetrul Diana. Noua sursă de apă
inaugurată, investiție realizată exclusiv de cel mai mare
investitor din zona Herculane – Bacolux Hotels, este foarte
bogat mineralizată și ajunge la suprafață în mod natural
(artezian) la temperatura de 36 - 37°C. Este o nouă resursă
pentru tratamentul afecțiunilor reumatismale, ginecologice,
posttraumatice ale aparatului locomotor, neurologice,
dermatologice, respiratorii și ORL, așa cum rezultă din
analizele fizico - chimice și microbiologice.

aFRODITa RESORT & Spa
www.afroditaresort.ro
Recepție : 0255 560 264/0725.724.183
Rezervări: +40371 05 70 70
rezervari@afroditaresort.ro
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dotări complete

LEIDA

MARCA ExCELENţEI
Florentina Ciurescu,
Director General Leida Impex
Tel.: 0722.235.577

Concepte şi
dotări după cele
mai noi tendinţe

Utilaje de bucătărie

l Consiliere responsabilă
l Livrare rapidă
l Calitate garantată
l Design de excepţie
1. Utilare bucătărie
l utilaje de preparare termică
l echipamente de preparare
l păstrare la rece
l vase şi veselă de preparare
l ustensile de bucătărie
l depozitare şi transport
l curăţenie şi managementul
deşeurilor
2. Dotări pentru salon restaurant
şi salon de evenimente
l porţelanuri şi veselă
l tacâmuri
l pahare
l accesorii pentru servirea mesei
l mobilier şi decoruri
l consumabile
36

Dotări pentru salon restaurant

Bufet suedez

3. Dotări pentru bufet suedez
l mobilier şi veselă de prezentare
l veselă pentru servire
l soluţii modulare
l veselă şi pahare de unică folosinţă
l tacâmuri
l consumabile
4. Echipare bar, gelaterie, cofetărie,
patiserie, self service
l maşini de îngheţată şi maşini de
gheaţă
l gelaterie la cheie
l echipamente de prezentare şi
expunere
l pahare pentru bar
l echipamente pentru bar
l maşini de cafea profesionale
l mobilier şi decoruri
l accesorii, ustensile, consumabile
Bar

Dotare completă pentru hotel

Proiectare şi dotare Spa

5. Dotare hotel - zone comune,
camere, băi, terase
l dotări pentru recepţie, signalectică
l dotări pentru cameră
l dotări pentru baie şi cosmetice
hoteliere
l cărucioare pentru cameriste şi
room-service
l dotări pentru săli de conferinţe
l mobilier, umbrele şi dotări pentru
terase şi poolside
6. Proiectare şi dotare Spa &
Wellness
l concepte integrate la cheie
l echipamente şi mobilier
l accesorii
l decoraţiuni
l cosmetice şi preparate naturale
pentru proceduri Spa
l aromaterapie
LEIDa IMpEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, București
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro;
Facebook: facebook.com/Leida.ro
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Consultanță

ElaborarEa

meniului Spa (I)

Orice investitor, orice manager, orice profesionist din domeniul
spa ar trebui să-şi dorească pentru clienţii săi nu să vândă nişte tratamente, ci să creeze o experienţă spa 360°. La această experienţă
contribuie la fel de mult ambientul creat, designul abordat, diversitatea serviciilor şi a facilităţilor, executarea impecabilă a tratamentelor
de către profesionişti în domeniu, brandul de cosmetice folosit (cât
mai natural şi mai potrivit cu viziunea şi misiunea fiecărui centru spa),
atitudinea, promovarea, marketingul şi multe alte detalii care să facă
dintr-un spa o locaţie „unică”.
pentru o mai bună înţelegere a acestui aspect, atât din perspectiva
investitorului, cât şi din cea a consumatorului, vom vorbi mai pe larg
despre însemnătatea meniului spa şi buna elaborare a acestuia.
Meniul spa este ceea ce oamenii doresc să vadă.

Lăcrămioara Moroianu,
Consultant SPA

În zilele noastre, termenii de „consumator spa” şi „tratamente spa” sunt întâlniţi
din ce în ce mai des în abordarea acestui domeniu. Numărul consumatorilor
de tratamente şi servicii spa a crescut odată cu mediul tot mai stresant şi mai
poluant în care trăim, în care lucrăm şi ne petrecem viaţa. De aceea, se constată
o creştere considerabilă a procentului consumatorilor de spa români. Strategia
centrelor spa pentru a atrage cât mai mulţi consumatori a fost aceea de a crea
un meniu de tratamente şi servicii cât mai apropiate de cererea publicului,
dar ţinând cont de ultimele tendinţe în domeniu, cu procedee cât mai inedite
şi mai diferite de oferta concurenţială.
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Clienţii vor dori să ştie ce fel de experienţe vor avea, ce pot
face atunci când nu sunt în tratament, cum să folosească serviciile
spa şi multe alte detalii, cum ar fi durata tratamentelor, politica
tarifară, indicaţiile şi beneficiile tratamentelor, eticheta spa.
Designul unui meniu de tratamente (în forma lui fizică) trebuie
gândit foarte bine: să fie uşor de citit, să aibă o înfăţişare „prietenoasă” şi, nu în ultimul rând, să fie elaborat strategic pentru a
avea un impact pozitiv atât asupra clientului, cât şi asupra afacerii.
Listele de servicii sau de produse spa pot fi concepute
sub diferite forme, dimensiuni sau stiluri. Unele apar sub formă
de pliante, altele sub forma de broşuri, unele conţin o imagine
sugestivă, altele nu. Cel mai important obiectiv al meniului spa
îl reprezintă stârnirea interesului potenţialilor clienţi, determinarea acestora de a face o programare la centrul spa.
Un concept spa este cel mai bine susţinut prin terapiile
spa care se regăsesc în meniul de tratamente. Tratamentele
şi pachetele spa trebuie elaborate astfel încât clienţii să le
poată folosi ca pe un instrument educaţional, învăţând cum
şi când să trăiască experienţa spa.
l prima impresie contează! se recomandă ca pe prima
pagină din listă să nu se facă referiri la politica centrului spa.
O greşeală este şi oferta de masaje şi tratamente faciale
inclusă în partea de introducere a listei. prima pagină sau primul paragraf al acesteia va conţine un mesaj de bun-venit.
acesta va fi un text de mici dimensiuni, care va familiariza
clientela cu centrul spa şi va face referiri la activitatea acestuia.
sunt recomandate folosirea imaginilor cu persoane, pentru
a sugera trăiri, emoţii şi pentru a relata experienţa spa.
l Centrele spa de 5 stele nu obişnuiesc să anexeze preţurile la descrierile serviciilor şi ale produselor, lista de
preţuri constituind o parte distinctă din meniul de servicii.
Un alt motiv pentru care nu se recomandă anexarea
preţurilor este modificarea ulterioară a acestora, situaţie în
care nu mai este necesară refacerea întregii broşuri. În cazul
unui meniu sau al unei oferte sub forma trifold (împăturită
în 3), se obişnuieşte ca preţurile să fie listate în dreptul
descrierilor tratamentelor. preţurile trebuie să apară după
descriere, nu înainte de aceasta.
l Este de evitat varianta meniului cu o diversitate mare
de tratamente. Nu întotdeauna „mai mult” înseamnă „mai
bine”. Oferta prea mare de tratamente va crea confuzie şi va
duce la o scădere a gradului de programări. Limitarea
varietăţii de tratamente şi structurarea acestora în categorii şi
subcategorii va uşura alegerea unui anumit tip de tratament.
l se recomandă plasarea pachetelor, programelor şi
seriilor de tratamente la începutul meniului, urmate de
variantele de tratament á la carte. acest mod de listare are
ca rezultat vânzarea unui număr mare de pachete, crescând
astfel încasările. structura ideală a unui pliant este: prima co-

pertă, mesaj de întâmpinare, pachete, programe, tratamente
á la carte, boutique spa, activitate spa şi a doua copertă.
pachetele sunt combinaţii de terapii pe care le găsim în
categoriile de tratamente individuale (hidroterapii, masaje,
peeling-uri, împachetări, tratamente faciale sau corporale), în
combinaţie sau nu cu zona Thermarium sau de piscină. În
funcţie de varietatea terapiilor, aceste pachete pot fi
combinaţii a câte 2 – 4 terapii, pentru că astfel putem crea
cel mai uşor o experienţă spa.
Pachetele pot conţine un scrub sau o exfoliere corporală,
o împachetare, un masaj, un minifacial, un acces la piscină şi în
zona Thermarium, reuşind astfel să creăm o călătorie în lumea
„stării de bine”. Combinaţiile pot fi multiple şi variate, în funcţie
de dotările, facilităţile şi serviciile oferite de fiecare spa în parte.
O altă categorie de tratamente în meniul spa poate fi
reprezentată de tratamentele cu apă (hidroterapii), cum ar fi
Vichy shower massage, masajul sau duşul subacval, băile de
tip hidromasaj cu uleiuri esenţiale sau cu plante terapeutice
şi săruri (de exemplu cu sare de Bazna ori sare de la Marea
Moartă); tot aici se pot regăsi şi descrierile facilităţilor din
cadrul Thermarium-ului (complexul de saune incluzând baia
de aburi sau hammamul) şi piscinei.
se continuă cu categoriile de tratamente care conţin
exfolierile, împachetările, masajele, fie că sunt masaje clasice sau
masaje speciale, gen reflexoterapie, ayurvedic, thai, terapeutic,
cu nămol natural ş.a.m.d. Urmează tratamentele corporale,
cuprinzând tratamente corporale anticelulitice, de hidratare, de
fermitate sau de tonifiere. apoi vine partea de tratamente
faciale, începând cu tratamentele standard de hidratare, pentru
diferite tipuri de ten (uscat, sensibil, gras) şi continuând cu
tratamentele anti-aging şi cu cele de specialitate, de fermitate,
de reînnoire sau stimulare celulară. se poate continua cu partea
de tratamente pentru consumatorul de gen masculin:
tratamente faciale speciale pentru tenul masculin, câteva
tratamente corporale, dar şi masaje specifice pentru ei – pentru
spate, decontracturante, Deep Tissue, Invigorating şi altele.
(Va urma)
Pentru informații suplimentare:
Lăcrămioara Moroianu
Tel.: 0722 215 909
E-mail: lara.spaconsulting@yahoo.com
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spa & Wellness
Mobilier
interior/exterior

MobIlIEr DECoraTIV IlUMINaT
FabrICaT ÎN roMÂNIa

pornind de la ideea că mai puțin înseamnă mai mult și
simplitatea este cel mai sofisticat lucru, am creat o nouă gamă
de produse decorative cu design minimalist. acestea au o
formă simplă, atractivă și se încadrează ușor în orice spațiu.
pot fi utilizate atât la exterior, cât și la interior, și cel mai
important, creează o atmosferă magică pe timp de noapte.
Obiectele decorative iluminate, de diferite forme și dimensiuni sunt potrivite pentru hoteluri, restaurante, săli de
evenimente, grădini, spații comerciale, dar și pentru spațiul
de locuit. Ne-am străduit să îmbinăm funcționalitatea cu
esteticul și sperăm să captăm atenția celor ce apreciază
combinația dintre simplu, frumos și util. produsele noastre
sunt multifuncționale și pot fi utlizate ca scaune, mese, ghivece
de plante, frapiere, noptiere și corpuri de iluminat în același
timp. se pot așeza în interiorul unei clădiri, sau în aer liber,
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fără cabluri sau prelungitoare întinse, acestea fiind adaugate doar
pe perioada încărcării. Obiectele se acționează de la o telecomandă cu infraroșu, utilizatorul schimbându-le culorile și
intensitatea după preferințele proprii. produsele pot fi dotate
cu sistem de iluminare dacă optați pentru culoarea naturală albă
a polietilenei sau pentru o nuanță de alb lapte. Mobilierul
iluminat poate fi utilizat în spa-uri, acesta având clasa de protecție
Ip 65. În cazul în care nu doriți sistem de iluminare, produsul
poate fi de mai multe culori de bază principale, culori neon sau
culori cu efect granit, care oferă eleganță spațiului în care sunt
utilizate. Totodată ele pot fi personalizate cu logo sau nume.
produsele Triplast sunt fabricate din polietilenă prin
tehnologia rotoformării, în Târgu Mureș, se întrețin foarte ușor,
sunt rezistente la intemperii, șocuri, raze UV și suportă temperaturi extreme, între -40° și +60° C.

Telefon pentru arhitecți și designeri:
0742.147.706

TRIPLAST a început în anul 2002 la inițiativa a trei
oameni de afaceri, cu capital 100% românesc. Misiunea
noastră este dezvoltarea soluțiilor noi, dar și îmbunătățirea continuă a celor deja existente. Resursele și
atenția noastră sunt concentrate continuu asupra
nevoilor clienților.
Valorile noastre sunt pasiunea și atitudinea corectă față
de coechipieri, clienți și competitori.
Clienții noștri reprezintă cel mai important reper în
activitatea de zi cu zi și au o contribuție majoră în
deciziile pe care le luăm.
Pe lângă mobilierul decorativ, la fabrica noastră din
Târgu Mureș, producem mobilier urban, paleți din
polietilenă, produse pentru salubritate, produse pt
siguranța rutieră, rezervoare de apă și produse pentru
infrastructura de canalizare.

TRIPLAST
Str. Gheorghe Doja nr.197, Târgu Mureș, jud. Mureș
Telefon / Fax: 0265.258.183 / 0265.258.018
Web: www.triplast.ro
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Piscine de top
Produse
1940 -1950
La doi ani de la izbucnirea celui de al
Doilea Război Mondial, Francis Rivadossi,
proprietarul unei mici afaceri de transport
din zona Val Trompia, la poalele alpilor
italieni, lipsit de mijloace de muncă din
cauza rechiziţionării camionului, a deschis
un atelier pentru producerea de tacâmuri
din alamă și alpaca, folosind tehnologia
fuziunii.

INoXrIV - pentru o bucătărie

performantă şi o masă elegantă
1950-1960
Fiul Mario Giuseppe a devenit conducătorul companiei şi folosind cu succes o
politică de dezvoltare, a adaptat producţia la noul material care s-a impus rapid
în acei ani, înlocuindu-le complet pe cele utilizate anterior: oţelul inoxidabil.
adecvat contactului cu alimentele, cu o înaltă performanță, igienic, durabil și
elegant, acest material a reprezentat un simbol al tehnologiei și modernităţii.

1960-1970
producţia modelelor proprii de tacâmuri a fost îmbogățită cu linii de ceramică și
accesorii pentru masă. Marea creativitate a acelor ani a condus la explorarea lumii
culinare prin producerea unei frumoase serii de vase din porțelan decorate în
culori, pe fundal alb. a urmat producţia de vase din oţel inoxidabil - primul set a
fost numit simplu „Cilindrica”, având mânere negre din bachelită şi fund
triplustratificat inox-aluminiu-inox, pentru o termodifuziune perfectă.

1970-1980

1980-1990

printr-o tehnologie complexă, a fost produsă oala sub
presiune, un instrument de gătit cu adevărat revoluţionar.

Denumirea companiei a devenit
INOXRIV.

1990-1996
După căderea regimurilor comuniste, a venit momentul dezvoltării în ţările esteuropene, prin înfiinţarea a două sucursale de distribuţie, în Ungaria (1991) şi
România (1996).

2000 – prezent
Noile linii centrate pe tema BIO au ca scop creşterea şi răspândirea culturii
ecologice, a utilizării materialelor eco-durabile ce oferă o siguranţă maximă în
utilizarea alimentelor.
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Setul de vase Design Plus

stilul esenţial şi fluid, revizuirea materialelor preţioase, toate acestea îmbunătăţesc funcţionalitatea. Gama exclusivistă
de vase pentru gătit de înaltă calitate au

un design inovator şi rafinat, cu o identitate puternică. Inoxul 18/10, nedegradabil în timp, asigură igienă maximă şi
siguranţă în contact cu alimentele, per-

Sciara
stilul contemporan, puritatea liniilor, excelenta calitate sunt
acele caracteristici care pun în valoare sCIaRa, cea mai nouă,
extraordinară linie de tacâmuri oversize, pentru mesele
speciale, festive. au un design esenţial, simplu şi îndrăzneţ în
acelaşi timp, forme perfecţionate şi subtile, sofisticate. Inoxul
18/10 asigură igienă maximă, siguranţă în contact cu alimentele,
spălare simplă, o durată lungă de viaţă şi un aspect luminos.

formanţe de excepţie, o durată lungă de
utilizare şi un aspect strălucitor.
Fundul cu trei straturi groase permite
utilizarea acestui set de vase pe plite cu
inducţie, de ceramică sau sticlă, electrice
sau cu gaz. Designul este conceput pentru cele mai bune rezultate culinare atât
în bucătăria tradiţională, cât şi în cea dietetică, fără grăsimi. Mânerul din inox este
solid, gros, permite manevrabilitate excelentă şi siguranţă. Finisajele sunt realizate
manual, exteriorul este lustruit şi interiorul
satinat. Capacele cu grosime mare menţin
umiditatea naturală a alimentelor, evitând
dispersarea aburului de gătit.

Tăvi de servire, de prezentare şi debarasare (dreptunghiulare, ovale, rotunde),
suporturi sub farfurii.

Exemple din Horeca - cele mai solicitate game
pentru restaurante (servirea şi decorarea mesei): Modele de
tacamuri: Rugiada, Giotto, Tackle, sciara, Ottocento, Novecento, Medea,
Ginevra etc. - linii complete, cu o varietate de dimensiuni pentru diverse feluri
de mâncare (desert, aperitiv, peşte, prăjituri, supă, fel principal, servire).

piese pentru servirea mesei: suport şerveţel, olivieră, solniţă

Inoxriv Romania SRL
Tel.: +40-264/420-946
E-mail: info@inoxriv.ro
www.inoxriv.ro
www.inoxriv.it
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Eveniment

romhotel 2017 – pentru
turismul făcut cu profesionalism
În perioada 16 – 19 noiembrie, revista noastră a participat la cea de-a XXV-a ediție a expoziției de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri, restaurante,
baruri și catering - Romhotel 2017. În pavilioanele C5,
C6 și G7 și-au prezentat ofertele peste 80 de companii
din domeniu, au fost organizate evenimente gastronomice cu chefi renumiți, demonstrații cu produse și
echipamente Horeca, prezentări și seminarii de interes
pentru acest domeniu. Revista noastră a participat la
manifestări pentru a primi numeroșii vizitatori, atât
public specializat din domeniu, top mangement și
investitori, cât și amatori de oferte la Târgul de Turism
al României, organizat în paralel. Toți au putut afla
noutățile evidențiate de noi în ultima ediție a revistei,
cu precădere soluții pentru zonele “hard” de investiție
într-o unitate Horeca.

Produse și materiale profesionale
prezența noastră la târguri aduce, desigur, notorietate
revistei, dar adevăratul avantaj este faptul că răspunde unei
nevoi acute a pieței: investitorii se orientează vizibil spre materiale și execuții profesionale, cu branduri reprezentative. La
Romhotel, am avut ocazia (și bucuria) să vorbim cu mulți
hotelieri și persoane care au rol decizional în domeniul
Horeca, numărul mare de reviste distribuite fiind pentru noi
un barometru al interesului crescut pentru informația
specializată.
Cu adevărat încurajator este faptul că numeroși investitori
au venit la târg să se informeze înainte de a demara lucrările,
unii chiar înainte de stadiul de proiectare. Dacă, în urmă cu
câțiva ani, oricine dispunea de un capital oarecare se lansa
pe această piață, chiar dacă nu avea o experiență minimă,
interlocutorii noștri de acum se dovedesc mai bine informați
și mai responsabili sub aspect financiar. am remarcat o
tendință de creștere a investițiilor în zone precum Maramureș, centrul țării (Ținutul secuiesc), Banat, Delta Dunării. În
egală măsură, sunt interesați de soluțiile “la cheie” prin care
să evite etapa de regie proprie, consumatoare nejustificată
de timp și resurse diverse. Fără a mai interesa prea mult
prețul, ne-au abordat cu întrebările cheie: “Ce soluții ne
recomandați și cine le pune în operă?”, eventual cu întrebări
suplimentare despre experiența executantului (în zona de
construcție, finisare, zone umede, dotare etc.).
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Turismul balnear – o prezență tot mai
puternică
Un eveniment conex important pentru domeniul spa a fost
cu siguranță conferința Organizației patronale a Turismului
Balnear din România, prezidată de domnul Nicu Rădulescu. pe
lângă aspecte specifice ale branșei, respectiv evidențierea
principalelor investiții de dată recentă realizate în turismul
balnear autohton, la această manifestare s-a discutat despre
noul sistem de redevențe a apelor minerale, propus de guvern
în toamna anului trecut. Conform datelor momentului, aceste
redevențe mărite ar fi prohibitive pentru operatorii centrelor
balneare, care ar trebui să crească radical prețurile
tratamentelor, ceea ce ar duce la anularea progreselor realizate
în ultimii ani – creșterile anuale de circa 20 de procente.
apele geotermale, terapeutice, medicinale și minerale de
izvor ar ajunge la prețuri pe care operatorii din turismul
balnear nu le pot acoperi decât din vânzarea către clienții
finali, în majoritate pensionari cu venituri nu foarte mari. plata
redevențelor, în acea variantă, precum și încadrarea apelor
de îmbăiere ca apă de izvor, ar însemna costuri de operare
(unele de ordinul milioanelor de euro anual) pe care
majoritatea celor prezenți le-au considerat imposibil de
susținut; concluzia conferinței a fost necesitatea susținerii
acestor puncte de vedere înaintea factorilor decizionali și
aducerea redevențelor la un nivel suportabil. Mai trebuie
adăugat că la Târgul de Turism din noiembrie au fost prezenți
cu standuri numeroși operatori din domeniul balnear,
majoritatea sub umbrela OpTBR care este cea mai reprezentativă organizație a acestora.
Ofertele lor s-au adresat tuturor categoriilor de potențiali
clienți, de orice vârstă și nivel al veniturilor, inclusiv pentru familii
cu copii sau evenimente corporate, bazându-se pe unități de
cazare și servicii radical modernizate în ultima perioadă.

Cleaning

Kiehl: produse profesionale

de top pentru curăţenie și igienizare
Multi Cleaning system este o societate româno-germană înﬁințată
în anul 2010, în vederea dezvoltării unui sistem profesionist
complet pentru industria cleaningului din România. În oferta acestei
companii întâlnim produsele profesionale KIEHl, dedicate
domeniului Horeca, pe care vi le recomandăm în mod deosebit.

Pentru maşinile de
spălat veselă:
sistem ARCANDIS® sistem profesional pentru spălat veselă,
tacâmuri, sticle etc.

Pentru cleaning în zone de
Wellness:
Santex Plus - decapant sanitar
şi detergent pentru centre de
natație
Kiehl AciDés - detergent
dezinfectant acid, lichid,
prezent pe lista VaH
Sanikal Eco – pentru igienă
și întreținere sanitară
Kiehl RapiDés - detergent
dezinfectant lichid rapid, prezent pe
lista VaH
Pentru camere şi apartamente
Econa concentrat – detergent
universal
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Ambital Eco concentrat,
ecologic, cu efect de
protecţie
Optima – detergent pentru
diverse suprafeţe şi sticlă
Veriprop – detergent cu efect de
ultrasurfactare
Torvan concentrat – detergent activ
Profless concentrat – detergent
pentru diverse suprafeţe
Carpasol – detergent de injecţie extracţie
Pentru băi şi zone sanitare
Avenis Foam - detergent
sanitar spumant
Patronal Eco - detergent
sanitar cu formulă de
protecţie
Kiehl Desisan concentrat
- detergent dezinfectant
lichid fără acizi pentru
domenii sanitare, pe lista
VaH
Oxycal - detergent sanitar cu efect de
înprospătare a aerului
Duocit Eco - detergent sanitar cu
miros proaspăt de portocale
Sanikal Eco – igienizant

Zone de intrare, bar, restaurant
Econa concentrat - detergent
universal
Ambital Eco concentrat - produs
ecologic pentru curăţenie cu efect de
protecţie, DIN 18032
Optima - detergent pentru suprafeţe
diverse şi sticlă
Veriprop - detergent cu
efect de ultrasurfactare
Torvan concentrat detergent activ
Profless concentrat - detergent
pentru curăţenia suprafeţelor diverse
Pardoseli din lemn

Kiehl Parketto-Clean
concentrat - detergent pentru
podele din lemn şi laminat
Kiehl Parketto-Care - produs
de şters cu efect de
mentenanţă pentru podele
din lemn, DIN 18032
Kiehl Parketto-Care-Satina - produs
de şters mătuit cu efect de
mentenanţă
Kiehl Parkettin concentrat - produs de
şters cu efect de mentenanţă pentru
podele din lemn, DIN 18032

Kiehl Eco Refresher - ulei pe bază de
apă pentru întreţinerea lemnului, care
formează un film protector
Săli de conferinţe, zone de recepţie
Optima - detergent pentru suprafeţe
diverse şi sticlă
Tablefit - detergent
pentru materiale plastice
şi mese de birou
Eloxa Prima - detergent
pentru îngrijirea metalelor
Kiehl RapiDés - detergent
dezinfectant lichid rapid, figurează
în lista VaH
Profless concentrat - detergent
pentru curăţirea suprafeţelor diverse
Carpasol - detergent de injecţieextracţie

Exemplu pentru plan de curăţenie

Suprafeţe diverse
Ce?
suprafețe comune

suprafeţe din sticlă

Domeniul sanitar
Ce?
Toalete, pisoare

scaun, capac de toaletă, părţi exterioare
Chiuvete, armături

Faianţe, rafturi, părţi
despărţitoare etc.

Zone alimentare şi
bucătării
Blutoxol - detergent
dezinfectant lichid
concentrat, pentru
domeniul alimentar, testat
conform EN 13697
Grasset - detergent
degresant
Torvan concentrat FD detergent activ pentru
domenii alimentare
Kiehl RapiDés - detergent
dezinfectant lichid rapid, testat
conform EN 13697
Disoman - detergent de performanţă
pentru veselă, superconcentrat
Vinoxin - detergent pentru inox şi
suprafeţe rezistente la acizi
Lenjerie hotel
sisteme profesionale de spălat textile
ARENAS®

pavimente spaţii
sanitare

Cum?
Umeziţi bine laveta albastră cu soluţia
de curăţare şi stoarceţi-o. Ștergeţi
preliminar suprafeţele, clătiţi laveta în
găleată şi stoarceţi-o. Ştergeţi final
suprafeţele.
sprayaţi suprafaţa de curăţat şi
curăţaţi-o cu o lavetă fără scame,
după care ştergeţi cu o lavetă uscată.

Cu ce?
ECONa - concentrat
25 ml la 8 litri apă

Cum?
sprayaţi vasele şi marginile toaletelor
sau pisoarelor, lăsaţi să acţioneze scurt
timp, interveniți cu peria WC și clătiţi
cu apă curată.
protejaţi materialele sensibile la acizi!
aplicaţi soluţia de curăţat pe laveta
roşie și curăţaţi sistematic suprafaţa.
protejaţi materialele sensibile la acizi!
aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă curăţaţi suprafeţele și clătiţi cu
apă curată.
protejaţi materialele sensibile la acizi!
aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă, curăţaţi suprafeţele, absorbiţi
murdăriile dizolvate cu o lavetă spălată.
Umeziţi bine mopul cu soluţia de
curăţat şi stoarceţi-l, apoi curăţaţi
sistematic suprafaţa. Ștergerea se face
într-o singură etapă.

Cu ce?
DUOCIT-ECO,
nediluat

Pardoseli, pavimente
pavimente piatră
naturală și compozită

Umeziţi bine mopul cu soluţia de
curăţat şi stoarceţi-l, apoi curăţaţi
sistematic suprafaţa. Ștergerea se face
într-o singură etapă.
pavimente elastice
Umeziţi bine mopul cu soluţia de
curăţat şi stoarceţi-l, apoi curăţaţi
sistematic suprafaţa. Ștergerea se face
într-o singură etapă, cu protecție.
Curățenie automatizată Dozaţi soluţia de curăţat, frecaţi
piatră naturală și com- suprafaţa şi absorbiţi soluţia reziduală.
pozită
prelucraţi suprafaţa cu maşina în formă
de benzi suprapuse egale.

OpTIMa, nediluat

DUOCIT-ECO,
nediluat
DUOCIT-ECO,
nediluat
DUOCIT-ECO,
3-4 jeturi la 4 litri apă
ECONa concentrat,
25 ml la 8 litri apă

ECONa concentrat,
25 ml la 8 litri apă

aMBITaL Eco concentrat, 25 ml la 8 litri apă

ECONa concentrat,
25 ml la 8 litri apă

În vederea eficienței costurilor și pentru efectul ecologic al produselor, puteți apela la
reprezentantul Kiehl. Suntem încântați să elaborăm împreună cu dumneavoastră un
plan de cleaning, care să includă combinațiile de produse cu maximum de performanţă.
Multi Cleaning System
Birou: 0258.819.861, office@multicleaning.ro;
Comenzi: 0736.631.945 / 0726.310.181, comenzi@multicleaning.ro
Asistență tehnică: 0736.631.944, suport@multicleaning.ro; www.multicleaning.ro
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Soluții pentru curățenia
întregului hotel
Într-un hotel, în afară de covoare și textile, care pot fi spălate în afara locației (sau duse în spălătoria proprie), restul
suprafețelor trebuie curățate “in situ”, de la pardoseli, pereți sau ferestre la obiecte de mobilier, veselă, piese
decorative sau aparatură electronică și electrocasnică. Aceasta înseamnă că agentul de curățenie trebuie să aducă
cu sine o mulțime de detergenți și instrumente, să folosească fiecare instrument pentru o anumită destinație,
evitând contaminarea încrucișată. În majoritatea covârșitoare a cazurilor deci, activitatea de curățenie este
organizată și efectuată intern, de personal angajat
al hotelului respectiv, din motive de siguranță (nu
se poate acorda accesul oricui în camera
oaspetelui) și de control strict al acestei activități,
cu posibilitatea de intervenție rapidă – camera
trebuie curățată imediat, pentru a fi eliberată
pentru un nou client, nu este practic să aștepți
firma de curățenie. Desigur, anumite operațiuni,
precum spălarea geamurilor pe exterior sau întreținerea acoperișului, necesită personal specializat,
dar acestea sunt cazuri excepționale. Așadar, în
rest este indicat să fie angajat personal propriu,
care să răspundă complet și prompt de orice
activitate de curățenie.
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pentru a performa, personalul are nevoie de produse de
curățenie bune, utilizate corect și în cantități corespunzătoare.
În această activitate, trebuie să fim conștienți de faptul că
niciun produs de curățare nu poate oferi performanțe
optime pentru toate tipurile de suprafețe, de aceea trebuie
folosite produse dedicate, selecționate din marea diversitate de pe piață. Într-adevăr, unele sunt numite “universale”
și pot fi întrebuințate pentru mai multe tipuri de suprafețe,
dar aici lucrurile sunt discutabile; în acest sens, credem că
sunt necesare câteva lămuriri, utile celor care fac achiziții de
produse de gen, chiar dacă nu sunt specialiști în domeniu.
Este important atât pentru a obține rezultatele dorite cu
maximum de eficiență, dar și de a ține sub control siguranța
oaspeților. Dacă o activitate anume are nevoie de dezinfectant, atunci acesta trebuie să fie neapărat prezent în produsul
de curățenie, pentru a respecta normele HACCP și pentru
a nu pune în pericol sănătatea clienților. am completa noi:
dezinfectatant cu concentrația necesară – cu toții știm ce
probleme au existat în anii trecuți cu aceste produse în
sectorul medical.
Dincolo de toate acestea, considerăm că o serie de
informații generale despre produsele de curățenie sunt binevenite pentru oricine, pentru a nu avea senzația că folosim
cine știe ce soluții magice și să nu picăm în plasa falsificatorilor,
care nu sunt puțini și pot deveni sursa unor probleme
serioase. O primă condiție verificabilă de către un cumpărător trebuie să fie dacă produsul respectă legislația în
vigoare (la noi este vorba despre regulamentul european
din 2007) și este avizat de instituțiile potrivite (Ministerul
sănătății și Ministerul Mediului în principiu).
soluții de curățare abrazive sunt concepute pentru a
elimina depunerile relativ groase de murdărie de pe
suprafețe mici. acestea sunt furnizate sub formă de pulberi
sau lichide și conțin deseori o substanță grasă, pentru a
reduce frecarea agresivă dată de abraziune.
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acțiunea abrazivă efectivă (diferită, în funcție de compoziție) este asigurată de o varietate de ingrediente: mici
particule de minerale (calcit, feldspat, cuarț, siliciu) sau fibre
de oțel, cupru, nailon, ori chiar particule de metal încastrate
într-o matrice din plastic solid. alegerea produsului este
importantă, pentru că utilizarea excesivă sau îndelungată a
unor detergenți abrazivi poate deteriora sau elimina finisajul
unei suprafețe; indicațiile producătorului sunt deosebit de
utile în acest sens.
Unele produse abrazive pot dezinfecta suprafețele,
având un agent antimicrobian pentru reducerea populației
bacteriene care trăiește pe suprafețe murdare. astfel de
agenți pot include uleiuri de pin, compuși cuaternari de
amoniu sau hipoclorit de sodiu, cu rol dezinfectant.
Produsele de curățare sub formă de pulbere mai
conțin cantități mici de agenți tensioactivi (reduc tensiunea
superficială a soluției) care ajută la îndepărtarea murdăriei
grase, cum ar fi cea din bucătărie. Dacă este necesară
îndepărtarea petelor alimentare, a băuturilor sau a
mucegaiului, se recomandă produse care conțin și un agent
de înălbire, iar pentru rugină se recomandă acid oxalic sau
hidrosulfit de sodiu.
Produsele de curățare lichide sunt o suspensie de
particule abrazive solide într-o masă de lichid îngroșat; întrucât abrazivele sunt mai moi decât la produsele sub formă de
pulbere, acțiunea lor abrazivă este de obicei mai ușoară.
Ca unelte, avem periile și pămătufurile (sau, impropriu
spus, bureții) de sărmă, utilizate împreună cu un agent de
curățare care trebuie să conțină și un săpun. sunt deosebit
de eficiente pentru suprafețele metalice, dar periile și pămătufurile ruginesc în timp, de aceea în mediile profesionale se
folosesc variantele din sârmă de cupru, oțel inoxidabil sau
nailon, ori un material plastic impregnat de particule
abrazive. Există de asemenea bureți cu un strat de celuloză
și suport din poliretan, folosiți pentru straturi de murdărie
mai subțiri, care nu zgârie suprafețele.
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Soluțiile de curățare non-abrazive sunt și acestea sub
formă de pulbere (pot fi diluate) sau lichide (pot fi diluate
sau folosite ca atare, pentru un efect mai intens). De cele mai
multe ori, sunt furnizate sub formă concentrată, dar există și
variante gata diluate, în recipiente cu pulverizare prin aerosoli
sau cu pompă. Și aceste produse pot conține agenți
antimicrobieni pentru dezinfectare, lucru specificat pe
etichetă. Domeniul lor de utilizare este pentru suprafețe mari,
cum ar fi pardoselile, pereții, blaturile de lemn și alte zone
unde murdăria este nu foarte evidentă și uniformă. Cu cât
murdăria este mai accentuată, cu atât se folosește o soluție
mai concentrată.
principalele ingrediente din detergenții neabrazivi sunt
surfactanții, vizibili prin apariția spumei în soluțiile cu apă;
apariția spumei, prin folosirea unor instrumente specifice,
face ca spălarea să fie mai ușoară. Deoarece majoritatea
detergenților acționează mai bine în condiții alcaline, ei
conțin adesea o sare tampon alcalină, cum ar fi carbonatul
de sodiu. alte ingrediente sunt amoniacul, uleiurile vegetale
și solvenții organici, cum ar fi etanolul sau izopropanolul.
Folosirea dispozitivelor de pulverizare este eficientă în
zone mai ușor de spălat, precum pereții murdari în jurul
întrerupătoarelor, accesoriile cromate, aparatele și zonele de
gătit. Ca și produsele diluabile, spray-urile sunt formulate cu
agenți tensioactivi, solvenți organici și cantități mici de agenți
de umplutură. Combinația dintre agentul tensioactiv și
solvent determină eficiența în cazul murdăriei cu grăsimi.

Produsele speciale
produsele speciale de curățare au un spectru de utilizări
mai restrâns decât produsele cu destinație generală.
acestea sunt concepute pentru suprafețe specifice, cum
ar fi sticlă, ceramică smălțuită (în baie), metale emailate (utilaje
de bucătărie), mobilier din lemn, diverse finisaje pentru
pardoseală (parchet, pVC, linoleum, mochetă, piatră etc.),
tapet etc., fiecare dintre acestea având în general și un tip
anume de murdărie. Dar punând accentul pe anumite
caracteristici, aceste produse de curățenie au rezultate mult
mai bune decât cele universale, protejând în același timp
suprafețele respective. Iată care sunt cele mai importante:
Înălbitorii – sunt utilizați pentru îndepărtarea petelor pe
țesături, dar și de pe suprafețe mai compacte. Cel mai
cunoscut este hipocloritul de sodiu, care are și proprietăți
antimicrobiene, fiind folosit ca dezinfectant împotriva
bacteriilor, virușilor, ciupercilor și mucegaiului.

Dezinfectanții – sunt în general combinații de diferiți
agenți antimicrobieni, precum hipocloritul de sodiu, compușii cuaternari de amoniu, fenolii sau uleiul de pin, un bun
agent antibacterian. pentru a dezinfecta eficient o suprafață,
trebuie îndepărtată anterior murdăria grosieră, dar există și
produse care conțin agenți tensioactivi, emulgatori și dezinfectanți care rezolvă problema integral, de la îndepărtarea
murdăriei la dezinfectare. În utilizarea acestor produse, doar
respectarea indicațiilor de pe etichete garantează o dezinfectare corectă.
Soluțiile de desfundat țevi – sunt necesare pentru
orice hotel sau unitate de alimentație publică, din motive
simplu de bănuit. Obturarea instalațiilor de evacuare a
apelor uzate este cauzată fie de grăsimi, fie de combinarea
diverselor substanțe organice (săpun, fire de păr, pastă de
dinți etc.). Grăsimile sunt îndepărtate simplu prin utilizarea
unor soluții de bază de hidroxid de sodiu (soda caustică sau
leșie), care are proprietatea de a degaja căldură prin
amestecul cu apa – astfel, grăsimile sunt topite, descompuse
în substanțe mai simple și îndepărtate cu un nou jet de apă.
atunci când se adaugă și hipoclorit de sodiu, care are proprietatea de a degaja gaze în prezența căldurii, se creează
presiune și țevile sunt eliberate. Folosind așadar o combinație a celor două substanțe, se pot obține efecte cumulate
– iată secretul produselor speciale pe care le cumpărăm în
scopul desfundării țevilor. Există de asemenea soluții mai
elaborate, care funcționează pe baza enzimelor și a culturilor
de bacterii care produc enzime, ce se hrănesc cu materiile
organice care obturează țevile de scurgere. Este o metodă
ecologică, mai modernă și mai puțin agresivă pentru instalații,
recomandată în locațiile care mizează pe sustenabilitate și
protejarea mediului.

Soluțiile pentru urmele de apă dură – sunt folosite
când duritatea apei, cauzată de prezența sărurilor minerale
dizolvate (cum ar fi cele de calciu, magneziu, fier și mangan)
devine vizibilă în exces, sub formă de pete albe pe elementele de inox, cromate sau ceramica închisă la culoare.
O verificare simplă a durității apei se face văzând câtă sare
rămâne pe un vas după ce este evaporată apa prin ferbere.
În timp, aceste substanțe se mai depun în instalații, mașini de
spălat, centrale termice, boilere etc.
soluțiile de îndepărtare a petelor de apă dură sunt pulberi
sau lichide care conțin acizi (acid citric, oxalic, sulfamic sau
hidroxiacetic), pentru a dizolva mineralele, calcarul și rugina.
Unele dintre ele includ agenți tensioactivi care ajută la curățare
și solvenți organici, pentru a împiedica formarea spumei de
săpun în exces, care dezavantajează curățarea. aceste depuneri
de minerale sunt îndepărtate așadar cu succes de pe robinete,
uși de duș, veselă, umidificatoare, vase de toaletă și altele,
utilizarea lor regulată ajutând la prevenirea noilor acumulări.
Soluțiile pentru curățarea și lustruirea metalelor – de
regulă sunt comercializate ca paste ori lichide dense, opace
sau limpezi, care pot conține particule fine în suspensie.
Metalul prezintă o problemă specială de curățare, principalele probleme fiind zgârierea și apariția ruginii. În rest,
impuritățile de suprafață sunt îndepărtate de regulă într-un
mediu acid, cu produse de curățare care conțin acizii organici
menționați mai sus. Totuși, pentru a îndepărta mecanic murdăria și a obține lustrul metalic dorit, este nevoie uneori de
un agent ușor abraziv, neapărat recomandat în acest scop.
sunt materialele asemănătoare cu argilele extrem de fine, cum
ar fi caolinul sau siliciul hidrosolubil. Formulele mai pot conține
agenți tensioactivi pentru a ușura dispersia componentelor,
agenți pentru îndepărtarea murdăriei, un antioxidant care
păstrează metalul curat pentru mai mult timp.
(Va urma)

Soluțiile pentru curățat geamuri – acționează fără a
lăsa zgârieturi, murdărie sau urme inestetice, fiind aplicate
prin pulverizare cu un dispozitiv special, care distribuie
uniform soluția și limitează risipa. acestea conțin agenți
tensioactivi pentru a descompune murdăria, solvenți pentru
dizolvarea petelor uleioase și apă ca mediu pentru preluarea
substanțelor rezultate, care trebuie neapărat îndepărtate.
Uneori, pentru preluarea eficientă a murdăriei, sunt adăugate
argile coloidale sau de siliciu. agenții alcalini, cum ar fi amoniacul, sunt mai eficienți pentru murdăria acidă (grăsimi,
uleiuri), iar cei acizi (acidul acetic – oțetul) oferă performanțe
mai bune pe murdăria alcalină, precum sărurile minerale.
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Mochetă și Flotex pentru hoteluri

de la Forbo Flooring Systems

Dale de mochetă

Flotex – o pardoseală textilă unică

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

l 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.
l Arată ca nouă după orice spălare sau curățare, folosind doar apă și
detergenți standard, ori aburi, dacă există cerințe speciale.
l Având peste 70 de milioane de fibre 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.
l Este tratată anti-microbian, fiind și singura pardoseală textilă aprobată
ca antialergenă în Marea Britanie.
l Conține 59% material reciclat.
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