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Predictibilitate 
şi vizionarism

Sunt multe de luat aminte la hotelurile, de orice categorie, din
țările pe care le considerăm mai dezvoltate turistic. Dar eu aș miza ca
importanță pe predictibilitate. Calitate se poate găsi peste tot, și la
noi, ca și aiurea. Bineînțeles că este necesară calitatea dotărilor, promp -
ti tudinea serviciilor, igiena ș.a.m.d., dar previzibilitatea este cea care
ne oferă confort. Știm la ce să ne așteptăm și nu vom avea nicio
surpriză neplăcută decât în cazuri extreme. Toate funcționează “unse”
și în siguranță pentru client, chiar dacă poate mai încet uneori și fără
focuri de artificii. Putem să ne minunăm cât vrem de frumusețea unui
Spa, sau de funcțiile nemaivăzute ale unui aparat de cafea, dacă
instalațiile funcționează prost sau consumabilele sunt din altă categorie
de calitate. Acel “Wow!” de început poate fi doar o simplă
promisiune. 

Poate că secretul constă în organizare și viziune... Ospitalitatea
românească a avut de învățat enorm (cine a vrut a învățat) de la
hotelurile de lanț și celelalte licențe străine din zona food & beverage.
Puține dintre acestea au avut probleme de adaptare sau de
profitabilitate, pentru că au venit atât cu tehnologia, cât și cu știința
de a opera o locație Horeca. Predictibilitatea despre care am vorbit
este rezultatul acestor două elemente, organizare și viziune; oamenii
știu pe ce se bazează, unde vor să ajungă și cum, luându-și toate
marjele de risc. La noi, ospitalitatea de azi are încă reminiscențe din
turismul comunist (previzibil, bun și el, dar la vremea lui), și mai ales
din haiducia anilor 1990, când lucrurile mergeau cumva din inerție,
fără prea mulți termeni de comparație. Se întâmplă sa mai vezi câte
o recepționeră care face instrucție cu clienții, sau ospătari cu reflexe
de cantină... Ori furnizori de dotări care au încă suficiența cuiva care
deține monopolul. Noi participăm destul de des la evenimentele
de profil majore și cam știm cine este interesat de noutăți, cine
încearcă să diversifice, să facă parteneriate, să caute oportunități, să
fie pur și simplu prezenți într-o piață dinamică. Am mizat pe aceștia,
mai flexibili și mai vizionari, pentru că al lor este viitorul. Ei au avut
capacitatea de a se implica pe fiecare segment de piață, găsind nișele
de oportunitate. 

Rămânând în zona de oportunități și viziune, să nu uităm de
sectorul balnear, care credem că va reprezenta un punct central în
viitorul acestei industrii pe care și noi o sprijinim, după puterile
noastre, cu ajutorul acestei reviste. S-au făcut investiții până acum, se
fac în continuare, iar premizele sunt din ce în ce mai îmbucurătoare,
cu ajutorul fondurilor europene. Este adevărat că avem resurse
naturale remarcabile, printre cele mai mari din Europa, iar faptul că s-
a renunțat la creșterea redevențelor nu are decât să stimuleze acest
domeniu. Iar cu partea de organizare... poate ne iese de data aceasta.
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Spa & WellnessEficiență energetică

Tubulaturi pentru ventilație și climatizare
URSA AIR
Fie că este vorba despre un centru Spa
/Wellness, o bucătărie, sală de con fe -
rințe, subsol sau orice altă zonă a
hotelului sau unității balneare, care
funcționează datorită unor echi pa -
mente complexe pentru climatizare sau
ventilație, de capacitate mai mică sau
mai mare, transportul aerului și
evacuarea aburilor trebuie să se facă
prin canale și tubulaturi de calitate,
realizate din materiale performante. Să
încercăm să uităm tubulaturile simple
din tablă, fără nicio altă opti mizare. Vă
propunem în acest sens soluția URSA
AIR, care asigură etan șeitate și tirajul
corespunzător, lucruri care se obțin
doar prin conservarea energiei flui -
dului transportat, deci fără transfer de
căldură de-a lungul traseului. În caz
contrar, sistemele pot deveni inefi -
cientente, greoaie, surse de difi cultăți
tehnice cronice.

restaurant, bar etc. Cu siguranţa conferită
de utilizarea unor materiale incom bus -
tibile, sistemele pe bază de vată minerală
URSA AIR îmbină excelentele calităţi de
termoizolare şi fonoizolare, fiind în
conformitate cu exigențele RITE (Re gu -
lamentul Instalațiilor Termice pentru
Con strucții din Spania). Datorită înaltei
rezistenţe termice a produselor, sunt
îndeplinite de asemenea cerinţele
normativului UNE EN 14.303. Vata mine -
rală este un excelent material absorbant
al undelor sonore, ceea ce aduce o opti -
mizare radicală a acusticii instalațiilor, fără
vibrații metalice; cele mai performante
sunt tubulaturile URSA AIR Zero, care
asigură maximum de silențiozitate.

Sistemele fonoizolante și termo izo -
lante din vată minerală sau vată de sticlă,
utilizate în lucrările de construcții și
modernizări pentru acoperirea insta la -
țiilor, sunt cu atât mai utile în cazul
hotelurilor, care trebuie să își gestioneze
foarte bine bugetele alocate energiei și
asigurării unui grad satisfăcător de
confort, fără migrația necontrolată a
mirosurilor ori a zgomotelor nedorite.

Gama de tubulaturi URSA AIR
reprezintă cea mai bună soluţie pentru
construcția canalelor de ventilaţie şi
climatizare, fără transferuri de energie pe
traseu și în condițiile de silențiozitate
extrem de necesare unui hotel, pensiune,

În ceea ce priveşte reacţia la foc, sunt
dis ponibile atât produse încadrate în
euro clasa B S1 d0, cât şi produse
incombustibile, clasa A2 s1 d0, graţie aco -
peririlor ignifuge şi naturii incombustibile
a materialului de bază (vata minerală).

Sistemul URSA AIR are la bază diverse
tipuri de plăci tip “sandwich”, formate din
două folii de aluminiu special cu un strat
de vată minerală la mijloc. Cu ajutorul
acestora, tubulatura se confecționează
direct pe șantier; astfel se reduc costurile
instalațiilor de ventilație cu până la 30%,
prin prețul materialului și prin reducerea
cu aproape jumătate a timpului de montaj
al tubulaturii. 
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Pentru tubulatura clasică din tablă,
după faza de proiectare urmează confec -
ționarea în fabrică, transportul (destul de
voluminos), respectiv un montaj com -
plicat, mai ales la zonele cu secțiuni mari,
unde greutatea pieselor este semni -
ficativă. În plus, sunt necesare vizitele dese
în șantier, pentru măsurarea pieselor
speciale. ”În cazul tubulaturii realizate cu
URSA AIR, toate aceste faze sunt eliminate,
iar greutatea însumată este foarte mică.
Plăcile sunt aduse direct pe șantier, iar echipa
de montatori croiește și customizează pe loc
tubulatura, punând-o apoi pe poziție într-un
timp foarte scurt” – arată domnul Sorin
Pană, Director Comercial URSA România.

Sistemele URSA AIR includ toate
componentele și accesoriile pentru a
realiza o tubulatură completă; toate plă -
cile sunt cașerate din fabricație și au falțuri
exterioare și interioare care asigură
îmbinări perfect etanșe. De asemenea,
acoperirile produselor URSA reduc la

minim depunerea impurităţilor în inte -
riorul canalelor de ventilaţie, păstrând
curăţenia în instalaţii, iar vata minerală nu
oferă suport nutritiv pentru proliferarea
ciupercilor sau a bacteriilor. În plus, supra -
feţele interioare ale produselor sunt
tra tate antimicrobian, împiedicând dez -
vol tarea coloniilor bacteriene prin
de  pu nerea de particule organice. 

Sistemul prezentat aici asigură un
montaj rapid și uşor, plăcile fiind decu pate
cu precizie, în special atunci când sunt
folosite unel -
tele și cuţitele
EASY TOOL.
Suprafaţa
plăcilor este
pro tejată cu
acoperiri de
cali tate, ceea ce
per mite o
mani pulare
optimă. 

Un edificiu impor tant din Ro mânia care
be ne   ficiază de tubulatură URSA AIR este
Teatrul de Operetă și Musical “Ion Dacian”
din București, proiect la care s-au folosit
apro ximativ 7.000 de metri pătrați de
material URSA AIR. ”Datorită calităților
acestui produs și a pro fesio nalismului spe cialiș -
tilor în mon taj a distri buitorilor URSA, nu au
existat pro bleme la realizarea insta lației de
venti lare a teatrului, timpul de execuție fiind
apreciat ca foarte bun” – arată domnul Sorin
Pană, Director Comercial Ursa România. 

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

Soluții biotehnologice
Spa-urile, centrele de wellness și hotelurile sunt medii ideale

pentru dez voltarea bacteriilor și ciupercilor, care pot crea mirosuri
neplăcute. Cură ța rea suprafețelor cu produse bio  tehnice vă ajută
să distrugeți și să evitați aceste mirosuri neplăcute:

l Enzyflash: produs enzimatic ce elimină mirosurile
neplăcute printr-un mecanism cu acțiune triplă - parfumul
acoperă mirosurile deranjante imediat, factorul de inhibiție
captează mirosurile, iar enzimele distrug sursa acestora, pre -
venind reapariția. 

Puteți utiliza acest produs pentru coșuri de gunoi urât
mirositoare din ves tiare, pantofi de sport, etc. pul ve rizând
produsul pe suprafața dorită. 

l Enzysan este un produs biotehnic care elimină miro -
surile neplăcute prin intermediul aceluiași mecanism cu
acțiune triplă. Acțiunea sa va dura mai mult, deoarece conține
și bacterii bene fice, care vor produce enzime ce con tinuă să
elimine murdăria și după aplicare! Bacteriile sunt activate
imediat ce diluați în apă produsul concentrat. Enzysan poate
fi utilizat și ca produs de curățare a suprafețelor din băi,
piscine, dușuri, canale de scurgere, pardoseli, parcări etc., fără
să lase urme sau să dete rioreze. 

l Enzybloc este un produs en zimatic solid ce elimină
mirosurile ne  plăcute și depunerile de calcar. Poate fi utilizat
în toalete, canale de scurgere ș.a., rămânând activ timp
îndelungat, cu un parfum proaspăt.

l Enzygel a fost creat în ideea că este important să nu
combinați produse biotehnologice cu alte produse chimice
care ucid enzimele și bacteriile bene fice. Astfel, Pollet a creat
inclusiv un gel care poate fi aplicat la interiorul vasului de
toaletă, care elimină mirosurile ne plăcute, depunerile de calcar
și curăță toa leta.

l Tapinet este un produs de cu rățare spumant pentru
mochete, cu acțiune puternică de eliminare a mi ro surilor și
petelor. Acesta face mochetele să arate ca noi utilizând o perie,
puțină apă și un aspirator normal. Enzimele și bacteriile benefice
din acest produs fac ca acțiunea de eliminare a mirosurilor să
dureze mult mai mult decât cea a unui produs chimic normal. 

Produse de curățenie cu certificare ecologică
Pentru domeniul hotelier, al restaurantelor și Spa-urilor,

Pollet a creat o gamă completă de produse care vă ajută să
igienizați spațiile într-un mod eficient economic și prietenos
cu mediul înconjurător! Această gamă cuprinde patru pro -
duse distincte care nu se înscriu în nicio categorie de risc în
varianta diluată, au un parfum plăcut și poartă eticheta
Ecolabel pentru Europa. 
l PolGreen Odor Line Indoors- dezvoltat special pentru

curățarea unor suprafețe precum oglinzi, uși, pereți,
birouri, pardoseli etc. 

l PolGreen Odor Line Neutral - produs cu pH neutru,
dezvoltat pentru curățarea pardoselilor din plastic, vinil sau
linoleum, ciment sau gresie. 

l PolGreen Odor Line Sanitary - pentru curățarea, de gre -
sarea și eliminarea depunerilor de calcar în grupurile
sa nitare.

l PolGreen WC - un gel excelent pentru curățarea de pu -
nerilor de calcar din toalete.
Toate aceste produse sunt fabricate din ingrediente

naturale, provenite din surse regenerabile, iar parfumul lor
este cel mai puternic și de lungă durată dintre toate pro -
dusele ecologice de pe piață! Codul cromatic este vizibil și
după diluare, ceea ce previne utilizarea unui produs ne po -
trivit pe suprafața dorită. 

Inovații biotehnologice pentru 
o mai bună igienizare a
spațiilor Wellness și Spa

Compania Pollet, înființată în 1763, este o afacere de familie cu o istorie de peste opt generații, specializarea
sa fiind cercetarea, dezvoltarea, fabricarea și comercializarea produselor de curățenie și igienizare. În calitate
de pionier în domeniu, Pollet a acumulat cunoștințe deosebit de valoroase, în special în zona biotehnologiei
și curățeniei sustenabile, ecologice. Pollet oferă soluții performante, eficiente din punct de vedere al
costurilor și cu valoare adăugată, care combină produse performante și servicii personalizate. 
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Pentru spațiile cu un grad de uzură ridicat, precum hote -
luri, pensiuni, restaurante sau baruri, dar și în spitale sau
cămine pentru seniori, cabinete medicale şi clădiri publice,
consecințele utilizării și întreținerii frecvente pot fi atenuate
mult cu ajutorul profilelor profesionale Küberit. Specialistul
în amenajări le poate integra uşor în designul general, în
finisajul pereților folosindu-le ca accente decorative. 

Protejați colţurile!
Cu ajutorul colţarelor de protecţie robuste cu aspect de

oţel inoxidabil, lucrările de renovare consumatoare de timp vor
deveni mult mai rare, poate inexistente până la o nouă
reamenajare. Datorită fixării solide, cu șuruburi sau prin lipire,

Accente perfect integrate
În timp, prin frecare, lovire, întreținere curentă sau prin

simpla atingere, orice tip de finisaj își pierde efectul decorativ,
și asta mai cu seamă în zonele sensibile, sau puternic solicitate:
margini, colțuri, muchii. Odată cu stratul final, se poate
distruge și stratul de nivelare – glet, tencuială, gips-carton etc.
Profilele Küberit, mai discrete sau mai evidente, protejează,
cu mare eficiență, toate aceste zone sensibile. Aceste profile
au și un important rol decorativ, estetic, iar în faza de execuție
reprezintă un real ajutor pentru aplicator, care obține o
lucrare mai sigură, mai rapidă și de o rigoare ireproșabilă. 

În general, oamenii apreciază designul interior atunci
când aspectul pereților este atractiv și bine definit.
Decorarea pereților este tot mai costisitoare în cadrul
proiectelor personalizate, dar efectele pot fi sub
așteptări dacă nu există o preo cupare la fel de atentă
pentru colțuri, margini, muchii sau acele zone de deli mi -
tare care au efecte este tice surprinzătoare, schimbând
complet pers pectiva asupra spațiului. În plus și foarte
important: orice tip de finisaj (vopseaua simplă sau de -
corativă, gletul, tapetul, tencuielile ornamentale, struc -
turate, calcio-vecchio, panourile decorative etc.) au
nevoie de o protecție, care să le prelungească durata de
viață în contextul unui ritm intens de uzură.

Un nou nivel în
designul interior:
profile
pentru pereți 

www.kuberit.com

Protecţii elegante pentru
margini, muchii și colțuri

Profile profesionale
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profilul devine un re per și un
element de siguranță pen tru
finisaj. Marginile pot fi de 20 x
20 mm sau 30 x 30 mm,
garantând o priză optimă atât
cu peretele, cât și cu finisajul
(poate fi integrat în glet fără
probleme). Tapetul sau fini sa -
jul pot avea grosimea de 1
mm, sau chiar 1,5 mm,
integrând perfect desig nul
pro filului în aspectul general

al peretelui. Profilul are o lungime de 2,7 m, permițând montajul
dintr-o singură bucată, pentru o cameră de înălțime obișnuită. La
cerere sunt dispo nibile colţare de calitate ridicată pentru protecţia
colţurilor cu margini retezate, aşa-numitele “coroane de 45°”.

Prelucrare facilă
Există și profile ușoare pentru vopsele deco rative,

tencuieli, tapet sau panouri cu grosime de până la 2 mm, care
se pot prelucra ușor şi rapid. Colţurile exterioare şi interioare,
precum şi profilele de separare sunt disponibile în fiecare
caz, în variantele neperforat sau perforat. Varianta rotunjită a
profilelor de protecție colțuri exterioare este mai potrivită în
comparaţie cu cea clasică în unghi drept. O folie ataşată din
fabrică pe suprafaţa vizibilă protejează profilul împotriva

deteriorărilor în timpul montajului. La nevoie, datorită
locurilor de îndoire predeterminate, profilele se pot adapta
la eventualele sinuozități ale peretelui. 

Aceste profile sunt disponibile în varianta eloxată, argintii,
aurii sau cu aspect de inox periat fin, respectiv în varianta
vopsite în câmp electrostatic, albe sau negre. În cazul unui
design cu tapet, zugravul poate utiliza profilele ca reper de
margine, astfel că poate executa ușor tăierea perfectă a
finisajului la margine. Indiferent cum se utilizează profilul, la
colţurile camerei, la glafuri sau la separarea suprafeţelor mari
de perete, acestea reprezintă o protecţie sigură a marginilor
şi colţurilor în orice situaţie.

Colţ exterior pentru pereți, cu muchie rotunjită, 150 U/150 G 

Colţ exterior pentru pereți, cu muchie teșită, 155 U/155 G Profil de separare pentru perete, 170 U/170 G

Profil terminaţie pentru perete, 299 U/299 G Profil terminaţie pentru perete 355 Profil de separare pentru perete 365

Colţ interior de perete, 160 U/160 G

Profile Systems GmbH & Co. KG
În calitate de principal producător de profile pentru

pardoseli, protecție muchii de trepte și pereți la nivel mon dial,
Küberit reprezintă 155 de ani de calitate şi progres. Satisfacția
clienţilor, perfecțiunea, inovația și păstrarea tradiției  sunt
parte integrantă a filozofiei corporative Küberit. Investițiile
constante în cele mai noi tehnologii și certificări garantează
o calitate ridicată a produselor și serviciilor. Küberit este
primul productor de profile certificat în conformitate cu DIN
EN ISO 9001: 2015, din septembrie 2016.
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Eveniment

Pe 5 iulie 2018, am fost prezenți la gala de decernare a
premiilor din cadrul celei de-a XVI-a ediții a Anualei de
Arhitectură, organizată de Filiala Teritorială București a
Ordinului Arhitecților din România. Evenimentul, des -
fă șurat pe terasa Teatrului Național București (rea me -
najată de curând, în contextul renovării și reconfigurării
întregii clădiri), s-a bucurat de o prezență numeroasă –
circa 600 de arhitecți, specialiști din domeniul
construcțiilor, autorități publice, producători de ma -
teriale, presă. La locul evenimentului au fost expuse cele
peste 230 de proiecte înscrise în concurs, care au fost
mutate ulterior în grădina urbană Mercato Comunale
de pe Str. Ion Câmpineanu, până pe 31 iulie 2018. 

Anualei de Arhitectură
Gala Premiilor 
București 2018

A nuala de Arhitectură București se desfășoară anul acesta
în două etape: în prima etapă, pe timpul verii, au avut loc
concursul de arhitectură și o serie de conferințe, iar

începând cu 6 octombrie până spre finalul anului vor fi organizate
expoziții și alte evenimente satelit, cu itinerarea Anualei prin
cartierele bucureștene. 

Tematica manifestării, “de utilitate publică”, se concentrează
pe dezbaterea diverselor situații întâlnite în practica profesională
a arhitectului bucureștean, pe relațiile cu administrația, cu mediul
de construcții și are ca punct central imaginea orașului ca loc al
negocierii. Intenția este de a identifica coeficientul de plus-valoare
pe care arhitectul și arhitectura le aduc vieții urbane contem po -
rane. O serie largă de conferințe, dezbateri, evenimente și
workshop-uri se orientează în această direcție de analiză. 

“Această ediţie a Anualei îndeamnă la conştientizare şi
responsabilitate în ceea ce priveşte calitatea spaţiului construit din
Capitală. Este momentul ca toţi partenerii de afaceri activi din
mediul de construcţii să se aşeze la aceeaşi masă cu arhitecţii,
urbaniştii şi autorităţile locale şi să lucreze împreună pentru calitatea
locuirii şi a traiului în Bucureşti. Filiala Bucureşti a OAR îşi va asuma
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cu responsabilitate rolul de liant între autorităţile locale - arhitect -
dezvoltator pentru binele comun al societăţii”, a explicat arh. Emil
Ivănescu, noul preşedinte al OAR Bucureşti.

Înainte de gala propriu-zisă din seara zilei de 5 iulie, i-am putut
vedea pe copiii și adolescenții participanți la atelierul de desen
“De-a arhitectura”, dedicat micilor aspiranți din școli primare,
gimnaziale și licee ale Bucureștiului. Pe pardoselile acoperișului
terasă a Teatrului Național, aceștia și-au demonstrat creativitatea
pornind de la lucrările expuse de arhitecții cu diplomă, la final fiind
premiați pe categorii de vârstă.  

Premiile concursului de proiecte au fost acordate
pe următoarele secțiuni:

Arhitectura locuinței; Arhitectură civică și corporate;
Arhitectură, conversie și restaurare; Arhitectură, intervenții și spațiul
public; Amenajări de interior; Design de obiect; Carte de
arhitectură; Diplomă de arhitectură; Proiecte de arhitectură;
Premiul Președintelui; Beneficiarul de arhitectură. 

În evaluarea proiectelor premiate pe 5 iulie, s-a ținut cont de
următoarele criterii: creativitate, inovație, înscriere în context și
sustenablitate, concurența fiind destul de strânsă, dat fiind numărul
mare de lucrări înscrise în concurs.

Juriul internațional s-a prezentat arhitecților români în cadrul
unor întlniri care au avut loc în zilele de 2,3 și 4 iulie la Cinema Elvira
Popescu, din cadrul Institutului Francez. Iată componența juriilor,
pe secțiuni:

Iată premiile:
n Premiul secțiunii „Arhitectura locuinței”:

l locuință de vacanță la Moeciu (Brașov) - arh. Raluca Vișinescu
și Irina Wrenn.

l ansamblu de locuințe de pe Str. Occidentului 40 din Bu -
curești – arh. Adrian Untaru, Andrei Șerbescu, Bogdan
Bră dățeanu, Valentina Țigâră și Pavel Albu. 

n Premiul secțiunii ”Arhitectură civică și corporate”: Grădinița
Școlii Americane din București – arh. Adrian Spirescu, Marina
Raico pol, Lucica Mîț, Ruxandra Iordan, Cosmin Popa, Cristian
Prise caru, Daniela Cehan și SC Carpați Proiect.

n Premiul secțiunii „Arhitectură, conversie și restaurare”: clădire
din Str. Lascăr Catargiu 46 din Capitală (construită în 1911, arh.
Toma Dobrescu), renovate după ideile arhitecților Răzvan

Juriul secțiunilor de arhitectură construită
n Arh. Juan Trias de Bes (Spania) - Președintele juriului
n Arh. Yoshihide Kobanawa ( Japonia)
n Arh. Jean-Paul Viguier (Franța)
n Arh. Marc Jay (Danemarca)
n Dr. arh. Marian Moiceanu (România)

Juriul secțiunilor “Cercetări prin arhitectură”
n Dr. Arh. Françoise Pamfil - Președintele juriului
n Arh. Dan Clinci
n Scriitor Marius Chivu
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Florian Bârsan, Duca Alexandru și Monica Crețu. 
n Premiul secțiunii “Amenajări de interior”: restaurantul Edo

Garden (București) - arh. Dan Enache, Călin Radu și Anca Ene. 
n Premiul secțiunii “Design de obiect”: (RE)ST - arh. Justin

Baroncea și (ex aequo) Folding Chair - arh. Dragoș Motica;
n Premiul secțiunii “Carte de arhitectură”: MARGINALIA. Limits

within the Urban Realm - arh. Ana Maria Zahariade;
n Premiul secțiunii “Diplome de arhitectură”: (Re)generare urbana

Filaret2 - arh. Iulian Bădără și (ex aequo) Centru de cultură și
meșteșug - Ana Ștefănescu

n Premiul secțiunii “Proiecte de arhitectură”: House 4 2 - arh.
Cosmin Anghelache, arh. Cassandra Pop și arh. Astrid Rottman

n Premiul Președintelui Filialei București: Ioana Grigorescu – calea
sincerităţii (carte de arhitectură) - autori arh. Alexandru Nicolae
Panaitescu, arh. Rodica Elvira Panaitescu și  arh. Ioana Alexe; Lucrări
de consolidare și modernizare la Teatrul Național “I.L. Caragiale”
din București, echipa condusă de acad. prof. arh. Romeo Belea.

Ca notă generală, se poate remarca faptul că domeniul Horeca
a fost reprezentat în zona de premii și nominalizări doar de
proiecte pentru spații de alimentație publică: restaurante, baruri,
cafenele. Proiectele pentru hotel și Spa nu au reușit să intre în
grațiile juriului, care a ținut la respectarea tematicii și criteriile de
evaluare. Personalizarea proiectelor este probabil încă o dorință
rară printre investitori, iar sustenabilitatea are încă de mulți pași de
făcut în România, deși soluțiile există, ca materiale de construcție și
instalații, iar clienți finali există cu siguranță, mai ales că circulația
turiștilor este liberă. Totuși, se observă o preocupare mai mare a
arhitecților pentru proiectele de reabilitare a obiectivelor turistice
cu valoare istorică și pentru spațiile publice, ceea ce va avea cu
siguranță un rol în dezvoltarea strategiilor turistice la nivel local.  

Ca participanți la acest eveniment, am remarcat interesul
crescut al arhitecților pentru acest tip de manifestare, pentru
proiectele și ideile expuse, în contextul intrării în activitate a noii

Informații actualizate găsiți pe
www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura

echipe a OAR București, condusă de arh. Emil Ivănescu, noul
președinte al organizației. 

În cadrul Anualei de Arhitectură au avut loc și serile de film de
arhitectură UrbanEye, desfășurate în grădina Casei Universitarilor
din Capitală, urmând ca din toamna aceasta să participam și la alte
evenimente organizate în cadrul Anualei de Arhitectură.

Eveniment



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.

Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems
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Materiale de top

BASF: reparații și protecție pentru beton 
doar cu produse profesionale

Probail cele mai afectate sunt struc -
turile clădirilor care găzduiesc centre Spa,
piscine sau amenajări acvatice. În aceste
cazuri, apa declanșează o serie de reacții
de natură chimică, fizică sau mecanică în
beton și armătura acestuia, greu de con -
tro lat cu metode curente, de exemplu
prin finisaje impermeabile. La finisaje se
văd doar efectele, de regulă cauzele sunt
în profunzime. Este nevoie de mai mult,
de competențe superioare și de ma te -
riale aduse la standardele corecte. Și cum
lucrările structurale nu pot fi abordate
decât în ansamblu, holistic, reparațiile și
protecțiile vor avea efecte pentru întrea -
ga construcție.  

Unii proprietari care angajează lucrări
de reparații consideră că ulterior nu mai
trebuie să facă nimic; totuși, în timp, pot
apărea și alte daune, pentru că în lucrarea
respectivă nu s-a înlocuit decât ma te -

rialul deteriorat, neluând în calcul că și
alte zone din structura veche se pot
degrada. De aceea protejarea structurii
de beton este obligatorie pentru si gu -
ranța clădirii, iar folosind materiale

Hotelurile, centrele Spa și resort-urile balneare pot fi considerate construcții cu solicitări speciale. Fie că este voba
de un amplasament la munte sau la malul mării, ori într-un oraș poluat, în prezența vibrațiilor, structurile clădirilor
vor avea de suferit cu trecerea timpului. Apele minerale corozive, umiditatea în general, mișcările structurale
inevitabile pe soluri instabile, toate își spun cuvântul asupra clădirilor. Acestea au nevoie de protecție, iar soluția nu
poate fi decât una profesională. Același lucru este valabil în cazul investiției într-o construcție nouă, o modernizare
sau reconversia unei clădiri vechi în hotel. Cele mai apreciate clădiri pentru a deveni hoteluri sau boutique-hoteluri
sunt fără îndoială construcțiile cu arhitectură veche, care trebuie consolidate, protejate și aduse în modernitate.
Pentru toate acestea, BASF are o soluție. 

We create chemistry

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com
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pre mium se întârzie semnificativ repa ra -
țiile și se prelungește durata de viață a
construcției. Iar costurile protecției sunt
mult mai mici decât cele ale unei reno -
vări ce va interveni peste doar câțiva ani. 

Structurile din beton armat 
pot fi afectate de o serie
întreagă de factori:

n Betonul:
 factori mecanici (impact, su pra -

solicitare, mișcări ale solului, explozii,
vibrații)

 factori chimici (reacții alcali –
agre gate, sulfați, apă, săruri, activități
biologice)

 factori fizici (îngheț-dezgheț,
căldură excesivă, cristalizarea sărurilor,
contracții, eroziune, uzură);

n Armătura: 
 carbonatarea
 efectele clorului (din săruri și

diverși contaminanți)
 migrarea necontrolată a sarcinilor

electrice.

Competență integrală în sisteme 
de reparație și protecție

Ca furnizor complet de produse
pen tru reparații și protecție, BASF oferă
soluții personalizate pentru orice tip de
structură din beton și zidărie, cu o aten -
ție deosebită atât pentru daunele
vizibile, cât și pentru evaluarea cauzelor
pro ble melor structurale. Ne referim la
proceduri precum injecția în fisuri,
ancorarea chi mică, protecții împotriva
coro ziunii, mor tare pentru reparații
structurale sau de suprafață și multe
altele. Cu aceste soluții de sistem, se
prelungește durata de viață a con struc -
ției, cu o contribuție ridicată la
dez  voltarea durabilă și sus tenabilă. 

BASF poate oferi așadar soluții inte -
grate, cu produse special concepute,
ușor de utilizat și de aplicat, având în
spate o expertiză tehnică de excepție.
Pro prie tarii, investitorii și arhitecții pot
primi infor mații și îndrumări cu privire la
avan tajele soluțiilor de sistem elaborate
de experții BASF, iar aplicatorii și
contractorii specializați beneficiază de
sprijin și consiliere în ceea ce privește
aplicarea efectivă a soluției de sistem
alese. Toate produsele sunt certificate de
institute de testare independente, în
conformitate cu cerințele standardelor
internaționale, producția fiind verificată
conform DIN ISO 9001 pentru a garanta
o calitate ridicată și consistentă a
produsului. 

Conform cu standardul EN 1504
Unii furnizori de materiale de

construcție pretind că oferă produse
“similare”. Dar sunt aceste produse cu
adevărat comparabile cu cele BASF?
Multe persoane cu rol de decizie în
domeniu își aleg materialele de con -
strucție doar dacă sunt certificate
con form standardului EN 1504 – este cea
mai bună metodă de a avea siguranța
unei lucrări durabile. Acesta presupune o
diagnoză corectă asupra deteriorării și
cauzelor ei, înțelegerea nevoilor bene -
ficiarului, cerințe speciale privind testele
și materialele folosite, controlul strict al
pro venienței și calității acestor ma -
teriale (inclusiv marcajul CE), metode
de lucru stabilite clar și un control al
calității lucrărilor. 

Prin urmare, merită să examinăm mai
îndeaproape acest standard, pe care
BASF îl respectă, ba chiar îl surclasează,
conform testelor obligatorii și voluntare,
dar și urmăririi în timp a lucrărilor exe cu -
tate. Produsele BASF pentru pro tec ția
betonului sunt testate în plus față de
metodele de testare obligatorii, ofe rind
rezultate semnificativ mai bune și mai
durabile pentru structurile din beton, pe
baza proprietăților superioare ale pro du -
sului. Ne referim la rezistența foarte mare
la compresiune, rezistența la intem perii și
rezistența la frecare, care permit utilizarea
continuă a acelor pro duse chiar și în
zonele cu trafic intens.

Conform statisticilor, 25% dintre
beneficiarii lucrărilor de reparații și
protecție sunt nemulțumiți după
doar primii 5 ani de la execuția lu -
crărilor, procent care crește la 75%
după 10 ani! Este un semn că nu toți
folosesc produsele cores pun zătoare.
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Principii și metode
Conform EN 1504 – 9, în privința pro -

te jării și reparării construcțiilor cu
struc  turi din beton trebuie respectate ur -
mătoarele principii: 

n Protejarea împotriva infil tra țiilor
(apă, alte lichide, vapori, gaze, substanțe
chimice, agenți biologici); me to dele
constau în impregnare de hidro  fobizare și
aco periri cu sau fără rezis tență la fisu rare;
Exemple de sisteme: 
 MasterSeal - impregnări, mem brane și

benzi hidro izo lante, etanșanți 
MasterProtect – acoperiri de pro tecție
 MasterInject – injecții cu rășini

n Controlul umidității, al reac țiilor
adverse (atacul alcali-agregate, cu sulfați,
ori problema betonului saturat la cicluri
îngheț-dezgheț), permițând b e to nului să
se usuce și împiedicând acu  mularea umi -
dității; metoda de pro tecție este de
ase  menea impregnarea pentru hidro -
fobizare și protecția de supra față;
Exemple de sisteme: 
 MasterProtect – impermeabilizare,

strat protector
 MasterSeal - hidroizolare 

n Repararea betonului – înlocuirea
elementelor de structură sau a por țiu -
nilor deteriorate

Exemple de sisteme: 
 MasterEmaco – mortare de reparații,

turnate sau pulverizate

n Consolidări structurale: creșterea
capacității de încărcare a unui element
de structură;
Exemple de sisteme: 
 MasterFlow – chituri de precizie și de

ancorare
 MasterBrace - adezivi  
 MasterEmaco - mortare de reparații
 MasterInject – injecții cu rășini

n Creșterea rezistenței la solicitări
mecanice și fizice, care se poate rezolva
prin protecții de suprafață sau injecții;
Exemple de sisteme:
 MasterEmaco - mortare de reparații
 MasterTop – sisteme de pardoseli

n Rezistență la solicitări chimice
(substanțe care afectează betonul) – se
procedează de asemenea la tratamente
de suprafață;

Exemple de sisteme: 
 MasterProtect – acoperiri rezistente la

chimicale
 MasterSeal – hidroizolații rezistente la

chimicale
 Ucrete – pardoseli rezistente la

chimicale
n Pasivizarea armăturilor (crearea
condițiilor chimice pentru conservarea
armăturii) – realcalinizarea betonului car -
bonatat prin difuzie;
Exemple de sisteme: 
 MasterEmaco - mortare de reparații
 MasterSeal – membrane hidroizolante

n Creșterea rezistivității electrice a
betonului, prin impregnări de hidro fobi -
zare și tratamente de suprafață.
Exemple de sisteme: 
 MasterProtect – acoperiri

hidroizolante
 MasterSeal – membrane hidroizolante

nControlul catodic, prin care armătura
cu rol de catod nu poate provoca o
reacție anodică; se rezolvă prin limitarea
aportului de oxigen la catod prin satu ra -
ție sau acoperire de suprafață.
Exemple de sisteme: 
 MasterProtect – sisteme de protecție

catodică
 MasterEmaco – primer activ, barieră

și inhibitor de coroziune





18

Spa & Wellness

Aromaterapie și proprietăți vindecătoare

Indicațiile terapeutice, verificate în mii de ani de utili -
zare, recomandă lavanda ca tămăduitor sau adjuvant
pentru o serie largă de afecțiuni: neurastenie, surmenaj,

stări de iritabilitate nervoasă, migrene, depresie, boli de
rinichi și ficat, probleme de somn, de digestie sau se cre -
ție biliară, unele tipuri de astm, probleme circulatorii,
dureri reumatice, acnee sau dermatite. Infuzia din
această plantă este un tonic recunoscut, iar în unele zone
ale Europei era folosită în trecut și ca antidiabetic. Pro -
prie tățile antiseptice erau valorificate în Evul Mediu
pentru a preveni răspândirea epidemiilor, lucru valabil
și în zilele noastre, când microbii sunt tot mai variați și
mai agresivi. 

Aromaterapia cu ulei esențial de lavandă este folosită
într-o multitudine de scopuri, inclusiv pentru creșterea
capacității de adaptare a organismului la stres și obo seală
fizică și psihică, pentru îmbunătățirea calității som nului,
relaxarea organismului și refacerea bunei dispoziții, elimi -
na rea stărilor de epuizare nervoasă și agitație, dove dindu-și

Aromaterapie

Efectele benefice numeroase și consistente ale
produselor fitoterapeutice pe bază de levănțică (sunt
calmante, diuretice, coleretice, antiseptice, cica -
trizante, normalizează funcția cardiacă) recomandă
utilizarea acestora în orice complex Spa, inclusiv în
centre balneare care acordă o atenție specială
procedurilor curative pentru anumite afecțiuni. Prin
aromaterapie,  tratamentele speciale cu uleiuri esen -
țiale, cataplasme sau infuzii, levănțica trebuie să fie
nelipsită din orice locație dedicată sănătății, recu -
perării și senzației de bine. 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.

by Lavandessence 

Pentru promoţii specifice, vă rugăm 
să consultaţi site-ul www.lavandessence.ro

Lavanda
la remediul clasic

- întoarcerea  
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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, reu ma tism, entorse, dureri de spate și
lumbago. De asemenea, accelerează procesul de
vindecare a rănilor, tăie turilor și arsurilor.

Numărul bolilor și afecțiunilor care pot fi combătute
cu lavandă este așadar foarte mare. Totul este ca
produsele folosite să fie de calitate, iar procedurile să
fie efectuate cu indicațiile unor specialiști, în centre
Spa/Wellness sau balneare care știu să îmbine calitățile
vindecătoare cu plăcerea aromei oferite de lavandă. 

Florile acestui arbust mediteraneean, cultivat cu
succes și în țara noastră, ca și uleiul esențial obținut din
ele, pot sta la baza unor concepte originale, care să
atragă numeroși clienți încântați de aroma de levănțică.
Ce credeți că își vor aminti clienții la un an după ce v-
au vizitat Spa-ul, dacă nu mirosul uleiului esențial?
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.

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

Principalele forme de terapie

l 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 in -
spirație. În plus, terapia fizică a masajului spo rește nivelul de
relaxare, eliminând tensiunea mus cu lară.

l Inhalarea reprezintă o altă formă de aroma te rapie des
întâlnită în centrele de relaxare. Această metodă im pli  că o
sursă de căldură care să favorizeze evaporarea mole culelor
uleiurilor esențiale și este utilă în mod special în cazuri de
afecțiuni ale sistemului respirator, dar și pentru relaxare.

l 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 ames -
tecate cu diverse săruri de baie. Există, de ase me nea, varianta
de a întrebuința săpunuri aro ma terapeutice. Pentru a se
încadra în această cate go rie, săpunurile trebuie să fie 100%
naturale și să aibă la bază doar uleiuri esențiale și unturi
de origine vegetală, fără parabeni, sulfați, deter gen ți, întă -
ritori artificiali sau alte substanțe chimice dăună toare pielii.
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Wellness & Spa

Leida s-a identificat de-a lungul
timpului prin atașamentul față de

ideea de profesionalism în industria ospitalității, prin
înțelegerea nevoilor fiecărui operator pe această piață,
dar și prin relația strânsă și eficientă cu unele dintre cele
mai importante branduri europene și mondiale,
specializate în dotări pentru hotel, restaurant, bar,
wellness și Spa. 

Astfel, operatorii din domeniu au putut face surprize
plăcute oaspeților care au regăsit în România tehnologie,
elemente de design, senzații europene și exotice, fiind la
același nivel al serviciilor cu locații de top de pe alte
meridiane. În prezent, Leida este un nume cunoscut da to -
rită capacității de a veni cu proiecte și dotări la cheie, de
la amenajarea spațiilor și dotare, până la consumabile și
suport operațional. Dar, dincolo de a fi un furnizor dedicat,
Leida propune concepte, pe care le poate sus ține cu
ajutorul unei oferte extrem de variate și al unor inter venții
prompte la orice solicitare. Acestea pot deveni povești de
succes pentru un hotel sau centru Spa, prin colaborarea
deschisă cu arhitecții și designerii implicați în proiect. 

Daniela Ciurescu, 
Director 
General Leida Impex
Tel.:  0722.235.577

Soluția Leida – rapiditate 
și avantaje de necontestat  

Doriți un centru Welness/Spa 
în hotelul sau pensiunea dumneavoastră?
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De o bună perioadă, centrele wellness, Spa, beauty şi fitness
reprezintă un domeniu în dezvoltare, concurenţial, axat progresiv
pe servicii de înaltă calitate. În acelaşi timp, accentul se pune tot
mai mult pe latura, să spunem, spirituală, pe întoarcerea omului
dinspre materie spre suflet. A lucra cu trupul fiinţei umane
rămâne desigur un aspect foarte im por tant, de conştientizare de
sine, dar s-a constatat că activarea în acelaşi timp şi a interiorului
aduce cu sine un cumul de beneficii relevante în timp. În locaţii
din cele mai diverse (hoteluri, pensiuni, centre independente,
complexe de agrement, mall-uri) se realizează spaţii personalizate
unde oa menii intră cu un scop nu simplu de atins: eliberarea de
tensiuni şi încordări, atingerea unei libertăţi interioare pe care
viaţa modernă o răpeşte! Să vedem în continuare câteva dintre
procedurile cel mai des întâlnite, alături de amenajările,
echipamentele ne cesare şi care sunt efectele lor terapeutice.
Pentru toate acestea puteți solicita consultanța și produsele Leida.

Sauna şi biosauna
Sauna, probabil cea mai cunoscută procedură Spa, este un

tratament menit să dea bunăstare corpului prin simpla utilizare
a căldurii, care ajută organismul să elimine toxinele și substanțele
reziduale prin intermediul transpirației; se sti mu lează astfel
circulația și se obţine o senzaţie plăcută de relaxare. Apărută
în Evul Mediu, în Scandinavia, sauna a devenit foarte populară
iniţial în Finlanda, unde a luat naştere așa-numita “saună
finlandeză”. De cele mai multe ori, aceasta furnizează într-o
primă fază aer uscat (temperatura ajunge la circa 60°C), iar în
cele din urmă o baie de abur supraîncălzit, obţinut din apa
vărsată peste pietre încălzite în prealabil într-un cuptor. Sauna
a cunoscut un succes deosebit în ultimii ani, fiind amplasată în
saloane de înfrumuseţare, săli de gimnastică, cluburi sportive,
clinici, hoteluri, dar şi în locuinţe, ca saună privată. 

Deşi este privită uneori ca un panaceu pentru organism,
trebuie să se sublinieze faptul că sauna nu face întotdeauna
bine și ar trebui să se abțină de la practicarea  ei acele persoane
care nu sunt într-o stare fizică bună şi nu au acceptul medicului.

Temperatura ridicată din saună are ca efect evident
transpirația, un mecanism natural care are rolul de a regla
temperatura corpului uman, menținându-l cât mai aproape
de 37°C; prin transpiraţie, sunt eliminate şi substanțele toxice
din corp. Creșterea temperaturii corpului are de asemenea
efecte benefice asupra mușchilor, care înregistrează o
scădere a tensiunii şi se relaxează. Ca o consecinţă, în timpul
saunei crește ritmului cardiac şi se produce vasodilatația,
sângele devine mai puțin “vâscos” - aceste reacții facilitează
deci circulaţia sângelui în tot corpul. Căldura mai poate fi
benefică pentru cei care suferă de boli respiratorii (bronşită,
sinuzită şi rinită), favorizează o recuperare musculară mai
rapidă (prin relaxare ușoară și eliberare de acid lactic), are
un efect sedativ asupra terminaţiilor nervoase și produce o
recuperare mai bună a circulației periferice. 

Biosauna sau sanariumul este o variantă „soft” a saunei
finlandeze, cu o umiditate a aerului mai mică (aproximativ
50%) și o temperatură de circa 55°C. Este destinată nu doar
celor cu sensibilitate la temperaturi ridicate sau cu afecţiuni,
ci şi celor care doresc un mediu mai relaxant, eventual prin
folosirea de arome din plante sau esenţe.

Cascada sau fântâna de gheaţă
Este un dispozitiv conceput pentru a produce gheaţă

sfărâmată care se colectează într-un rezervor, astfel încât
utilizatorul poate folosi această gheaţă pentru a o aşeza pe
piele, obţinând o răcire intensă după căldura din saună sau
din baia turcească. Contactul cu gheața produce un efect
de revitalizare şi tonifiere, circulația este activată iar sistemul
imunitar este întărit. Dispozitivul este conectat la diverse
instalaţii, furnizează gheaţă sub formă de cascadă, pe măsură
ce se consumă sau se topeşte, și are un canal de scurgere
pentru apa rezultată. Aparatul trebuie conectat la un senzor
de nivel, astfel încât producția de gheaţă încetează atunci
când rezervorul este plin.

Sauna 



24

Caldarium şi hamam
Caldarium mizează tot pe principiul băilor de purificare, ca

şi sauna, dar aparţine tradiției antice, cu precădere romane. Baia
turcească sau hamamul este de inspiraţie orientală, desigur, dar
bazată tot pe preluarea unor practici vechi. În ambele cazuri,
este vorba despre aer cald şi umed, dar nu adus la extreme ca
în saună, mizându-se pe efecte benefice asupra reumatismului,
tensiunii musculare, infla ma ţiilor, căilor respiratorii şi, nu în ultimul
rând, asupra întreţinerii pielii, care se curăţă în profunzime. Sunt
dotate cu băncuţe de ceramică încălzită, iar timpul de şedere
nu depăşeşte 20-35 de minute. Caldarium este o incintă în
mijlocul căreia se află un bazin cu apă adusă la circa 50°C, iar
umiditatea aerului ajunge la 90-95%. În caldarium există şi o
sursă de apă rece pentru răcorire, iar uneori terapia este
alternată cu dușuri reci. Baia turcească are caracteristici
asemănătoare (temperatură moderată de 45-55 °C, un grad
ridicat de umiditate de peste 90%), deosebirea constând în
faptul că aburii sunt aduşi dintr-o sursă exterioară incintei.

Duşul emoţional
Este o combinaţie fascinantă de lumină, apă, culori şi

arome care surprind în mod plăcut. La intrarea în cabină,
lumina care este în mod normal albă va începe să se coloreze
în diferite tonuri. Prin apăsarea butonului “Tropic”, de
exemplu, se va genera o lumină portocalie şi un miros de

fructe tropicale, o ploaie caldă cu diferite intensităţi, con tro -
late de un microprocesor (o burniță la început, apoi un duș
mai intens și în cele din urmă o furtună tropicală puternică).
Prin apăsarea butonului “Fresh”, se va opri lumina ambientală
albă și se va aprinde o lumină albastră, lăsând un miros
mentolat şi un abur fin care umple întreaga cameră. Cele
două evenimente vor dura în funcţie de timpul setat.

Percorso vascolare
Este un exercițiu pentru picioare, constând în mersul pe

jos într-un bazin al cărui fund nu este plat, având o serie de
obstacole. Opunând rezistență apei, suișurilor și cobo râ șu -
rilor întâmpinate, se vor stimula circulaţia periferică şi lim fatică,
musculatura picioarelor, circulația generală a corpului. Este un
exerciţiu bun şi pentru a restabili elas tici tatea capilarelor,
oxigenarea ţesuturilor, avand şi un efect tonic-relaxant 

Salina
Salinoterapia sau haloterapia (de la grecescul “halos” =

sare), utilizează aerosolii salini dintr-o cameră cu aer saturat în
vapori de apă şi în care se află sare medicinală (garantată
farmaceutic, livrată împreună cu o fișă de securitate relevantă!).
Prin controlul strict al procentelor de fosfați, brom, iod şi alte
substanţe înglobate în sarea NaCl, se asigură eficiența legată
de așa-numitul “Clearance mucociliar” (mecanism de auto-

Wellness & Spa

Caldarium și hamamCascada sau fântâna de gheață
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apărare al sistemului respirator contra impurităţilor). Camera
de sare are o valoare a umidităţii relative cuprinse între 55 şi
70%, temperatura fiind cea a confortului obişnuit (18 – 20ºC).
Pentru a profita la maximum de proprietățile de vindecare ale
haloterapiei, este necesar încă din stadiul de  proiectare să se
aibă grijă la sistemele de ventilație / răcire / încălzire.

Terapiile Kneipp
Ideea a luat naştere la 1821, în Bavaria, în familia săracă a

viitorului preot Sebastian Kneipp, care la 23 de ani suferea de
tuberculoză. Se pare că inspiraţia privind efectele terapeutice şi
de vindecare ale apei i-a venit citind o carte a unui medic de ţară
din Silezia, aflată în biblioteca oraşului Monaco. Kneipp a vrut să
verifice metodele respective şi a obţinut rezultate bune
scăldându-se zilnic, în timpul iernii, pentru câteva secunde, în
apele înghețate ale Dunării. Ajuns, după studii, la mănăstirea
Wörishofen, i-a învățat aceste metode de vindecare şi pe alţi
călugări, accentuând unitatea indisolubilă dintre trup și suflet,
necesitatea armoniei dintre fizic, intelect şi spirit. Ca o urmare
firească, a apărut Fundația Kneipp, concepută să îmbunătățească
funcționalitatea, rezistenţa şi adaptabilitatea organismului la
diversele provocări ale vieții. Au apărut astfel cele cinci com -
ponente esențiale ale acestei terapii: hidroterapie, fitoterapie,
dietă, mișcare şi stil de viaţă ordonat. Hidroterapia, sau “cura
cu apă”, se bazează pe efectele termice și mecanice ale apei,

pe efectul stimulilor asupra pielii şi mai departe asupra între -
gului sistem nervos al omului. Sistemul imunitar va fi stimulat
pozitiv, influențând simultan se creţia gastrică şi hormonală și
consolidarea sistemului cardiovascular. În termeni simpli,
metabolismul întreg pare să aibă o activitate optimizată.

Fitoterapia lui Kneipp a apărut în vremuri în care oricum
nu existau medicamentele moderne, iar oamenii foloseau de
multe ori pentru tratament plante cu proprietăți medicinale.
Terapia originală Kneipp este însoțită prin urmare de băi
calde și reci însoţite de folosirea unor ierburi, cum ar fi
eucalipt, lavandă, rozmarin, muşetel etc.

Dieta echilibrată este un alt aspect esențial prevăzut de
pastorul bavarez: nu prea multe calorii, alimente proaspete
şi sănătoase, bogate în fibre. A mai fost recomandată miş -
carea, care poate consta în plimbări lungi, gimnastică și alte
sporturi de sănătate, după regula “inactivitatea slăbește
organismul, exerciţiul îl întăreşte, iar excesul dăunează”.

SalinaDușul emoțional

Percorso vasculare

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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Amenajări exterioare

Prin extrudarea acestui material com -
pozit, realizat în principiu din făină de
lemn (peste 50%) și mase plastice (parțial
obținute prin reciclarea deșeurilor), Ben -
comp obține profile sau alte tipuri de
produse care pot deveni pardoseli exte -
rioa re tip deck, garduri, lambriuri, mobilier
de grădină (bănci, jardiniere), pergole, sau
mici construcții mai elaborate, cu structuri
consolidate: foișoare, pontoane etc. WPC-
ul 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 expor -
tate în zone cu aceste modele climatice.
Una dintre proprietățile de bază ale ma -
terialului este impermeabilitatea la ume -
zeală, ceea ce îl face stabil di men sional 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 op -
țiune de siguranța traficului, aspect, con -
trolul costurilor de execuție și între ținere,
du rata de viață relativ ridicată. 

În particular pentru această industrie,
conform nor ma tivelor, pardoselile trebuie
să înde pli nească o serie de exigențe spe -
cifice, care iau în calcul uzura (inclusiv
pentru traficul intens, folosind scaunele cu
rotile sau diverse echipamente pe roți),
com por ta mentul la poansonare (tera sele
trebuie să reziste la mobilier fix, cu sarcini
statice importante), com portamentul la
apă (inclusiv în cadrul cură țării periodice
obli gatorii) și rezis ten ța la agenți chimici,
care pot fi atât deter genți, cât și produse
alimentare. Nu în ultimul rând, suprafața
trebuie să fie plană, continuă, cu o ade ren -
ță optimă și fără obstacole care să pro voa -
ce accidentarea clienților sau anga jaților.  

Având o substructură care separă
stratul de uzură de stratul suport, adap ta -

Studii recente au arătat că piața mondială
a compozitelor WPC (Wood Polymer
Composite) este de câțiva ani într-o creș -
tere 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 decking-
ului, a mobilierului de exterior și a
con  stru cțiilor în general. Inovațiile re cente,
care au trezit interesul cum     pără torilor, au
vizat noile sisteme de fi xare, care ajută la
un montaj simplu și rapid, respectiv
aditivarea pentru un com portament
superior la razele UV și tem peraturi
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.

decking WPC 
de la Bencomp

În trend:
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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

bilă la relieful terenului, arhitectura spațiului
și necesitățile specifice locației, umiditatea
din sol este drenată cores punzător, asigu -
rând integritatea sistemului pentru mulți ani
și prevenind alunecarea din cauza
umidității. De asemenea, trebuie luată în
calcul tem pera tura la care ajunge par -
doseala în timpul expunerii prelungite la
soare, destul de mare în cazul mate rialelor
cu inerție termică redusă (piatră, ceramică,
compozite pe bază de ciment etc.). WPC-
ul reușește să păstreze această temperatură
la un nivel optim, ceea ce îl recomandă
inclusiv pentru utilizarea la terasele pis cine -
lor, sau în alte zone unde se merge desculț.
Rezistența la agenți chimici este de ase -
menea asigurată, inclusiv pentru incidența
apelor marine, minerale sau ter male,
întâlnite pe segmentul balnear. 

Proprietățile compozitului lemn-poli -
mer 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 excep țio -
nale 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.
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Spa & WellnessDotări complete

Sirha Green 2018 - schimbări calitative și
vizitatori implicați 

Sirha Green, un eveniment de pionierat, a reunit la prima sa
ediție de anul acesta 5.694 de vizitatori și 219 expozanți, toți
foarte interesați să împărtășească idei, cele mai bune practici și
soluții inovative.

Succesul acestei prime ediții a salonului Sirha Green rezultă
din calitatea schimburilor de experiență și din relevanța
întâlnirilor, ceea ce a generat relații de business consistente.
Vizitatorii, care erau în proporție de peste 50% oameni de
decizie, ca și expozanții, au arătat un viu interes și o angajare
reală pentru o restaurație mai responsabilă. 

Acest interes s-a tradus printr-o participare intensă, în timpul
diferitelor întâlniri care au marcat aceste trei zile:

l “Agora Green” – spațiu de conferințe și de demons -
trații, a fost în centrul atenției cu momente importante de
schimb de experiență grație celor 12 mese rotunde și celor 9
Master Classes animate de nume dintre cele mai mari din gas -
tro  nomie. “Bucătăria verde” a permis acestor chefi bucătari să
își realizeze creațiile din zona gastronomiei profesionale eco-
res ponsabile. Teme precum “Știința de a gestiona deșeurile”,
“Noua economie  bio” sau “Trasabilitatea, probleme de infor -
ma re” au făcut săli pline și au permis schimburi constructive.

Patrick Pettenuzzo, fondator 
Sărbătoarea Gustului în România

Tendințe

Într-o locație Spa de tip premium, este de la sine
înțeles că partea de alimentație trebuie adaptată. Ce
tre buie să ofere aceasta, în “confruntarea” cu noile
cerințe ale clienților, multitudinea de cereri, dez vol -
tarea segmentului Bio și tendințele? Am putut afla
câteva răspunsuri la prima ediție a expoziției Sirha
Green, organizată între 17 și 19 iunie la Eurexpo din
Lyon, care s-a încheiat cu un bilanț unanim apreciat de
toți actorii, expozanți și vizitatori, din toate formele de
restaurație. Despre acest eveniment și des pre câteva
treduri ale momentului, din pers pec tiva alimentației,
vă dăm detalii în continuare.

experiențe senzoriale unice, într-un mediu curat
ALIMENTAȚIA SPA
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l “Palmes Green” (primul concurs care recompensează
bunele practici din restaurante în materie de dezvoltare
durabilă, eveniment organizat de Leaders Club) a fost jurizat de
echipe formate din profesioniști de la Exki, la categoria ce
include lanțurile de restaurante, și de la ”Chez Victor”, pentru
categoria restaurantelor independente. 

l “Scène Green” – spațiul de concurs și de demonstrații
organizat de Sirha Green – a atras un public extrem de pasionat.
I-am văzut pe cei zece bucătari înscriși înfruntându-se în turnire
creative din cadrul manifestărilor ”Greenlab / Bucătărie eco res -
pon  sabilă”, gândite de organizațiile Cercle Culinaire
Con  tem porain și Bleu Blanc Cœur.

În cadrul primului concurs “Farm Cheese Awards”, au fost
prezentate 209 tipuri de brânză: fiecare dintre cele 7 categorii
a avut câte 3 laureați (medalii de aur, argint, bronz), chiar dacă
premiul special al juriului a fost decernat sortimentului Tomme
de Vache de la Gaec du Saichy.

La rândul său, concursul “Coșul de Aur”, care a adus în
competiție 16 concurenți, a oferit medalii lui Jeff Gaussens
(medalia de aur), Samira Lemaire (argint) și Marine Skala (bronz).

l “Demo Duo”, organizat de asociația “L’R Durable”, a
reunit 3 perechi de bucătari în jurul unor preparate caracterizate
prin responsabilitate și idei noi, capabile să inspire cotidianul
profesioniștilor angajați în restaurația responsabilă.

l “Table Green” – coproducție între “La Commune” și
Institutul Paul Bocuse – a propus vizitatorilor salonului 4 meniuri
inovative, plecând de la produse vegetariene, locale sau
alternative. Cei 80 de studenți ai Institutului Paul Bocuse au
preparat și servit mai mult de 1.000 de porții în timpul celor 3
zile de eveniment. 

l De asemenea în premieră, a fost organizat în centrul
salonului, pe 18 iunie, un picnic pentru marii bucătari prezenți
la eveniment. Au fost invitați cei mai importanți 100 de bucătari
din regiune (împreună acumulau peste 50 de stele), plus circa
250 de invitați. Toți au împărtășit un moment de convivialitate,
în decursul unui picnic excepțional, pus la punct de  Marc
Veyrat***, Emmanuel Renaut***, Michaël Arnoult**, Jean-Rémi
Caillon** și Louis Chabran*.



30

Din istoria
gastronomiei
sănătoase 

Era în octombrie 1976
când Michel Guérard, un chef
bucătar titrat, prezenta într-o
carte ”Marea bucătărie fină”.
Tânărul, membru eminent al
noii bucătării franceze (Paul
Bocuse, frații Troisgros, Roger Vergé, Alain Senderens...) răs co -
lește normele în vigoare. În acea perioadă, restaurantul său Les
Prés d’Eugénie, tocmai câștiga a doua stea (a treia a venit un an
mai târziu și nu l-a mai părăsit). Aici renumitul bucătar a dezvoltat,
perfecționat și răspândit a sa «cuisine de santé», adevărată artă
de a trăi care îmbină sănătatea și plăcerea, unde creația pură se
reunește cu rețete emblematice - cassoulet à la paella, cușcuș
cu varză umplută, revizuite cu un pic de gândire ”sănătoasă”.
Astăzi, a ajuns la chintesența acestei bucătării ”de nori și pajiști”.
Dovada? Un meniu de slăbire cu numai 565 de calorii, care
atinge însă sublimul: ou moale cu verdețuri, somon ”în hârtie”,
bouillon cu porumb Praslin, legume mici, sufleu de mere cu
lămâie... O muncă de echilibrist. 

Eticheta Being 
Dacă doriți să obțineți cu Spa-ul dumneavoastră eticheta “Being”

(Spa biologic și ecologic), trebuie să faceți un tur com plet al unității
și să vă asigurați că acesta îndepinește cu adevărat cele mai înalte
standarde de mediu. Sunt tot mai numeroși con su matorii aflați în
căutarea unor locuri de relaxare privilegiate, care să le asigure o
experiență de “bien-être” în timpul folosirii produselor sănătoase și
ecologice, într-un spațiu respectuos cu mediul. Azi, numeroase
unități Spa nu ezită să pretindă o abor dare respectuoasă pentru
mediu, dar fără a aplica principiile fun da mentale. 

De exemplu, unitățile vizate de eticheta Ecocert Being (Spa
biologic și ecologic de la Ecocert) se aplică la Spa-uri urbane,
hoteluri Spa, centre de balneoterapie sau talasoterapie, institute
de înfrumusețare care oferă tratamente Spa. Sunt vizate în special
entitățile care au ales să se angajeze într-o abordare ecologică și să
ofere îngrijiri utilizând cu preferință produsele cosmetice organice.
Printre principalele activități și certificări menționăm garantarea către
consumatori a unui mediu de relaxare care aduce laolaltă, pe de o
parte, experiența globală a principiului “a trăi bine în mod Bio”, iar
pe de alta grija pentru protecția planetei și a resurselor ei. Sunt
necesare deci: o ofertă de produse biologice și ecologice, prestarea
de servicii controlate, respectând criterii de mediu, sociale, de
igienă și siguranță foarte exigente, și nu în ultimul rând un program
de management de mediu în privința resurselor de apă și energie
folosite, respectiv deșeurile și deversările rezultate. 

Tendințe

Salonul Sirha Green a reușit să fie ecologic chiar și în
organizarea sa: pe lângă energia electrică regenerabilă 100%
utilizată pe durata expoziției și un mijloc de transport autonom
electric, a implementat multe soluții anti-deșeuri, datorită cola -
borării sale cu o asociație de profil. 1.130 kg de deșeuri
biologice au fost colectate în timpul și după fiecare manifestare,
de către această asociație angajată în implementarea unor prac -
tici pur ecologice în timpul evenimentelor. Cele mai multe
dintre aceste deșeuri biologice sunt prelucrate prin compostări
industriale (în sensul că vor deveni compost), iar preparatele
ob ținute și neconsumate au fost distribuite unor organizații cari -
tabile. A doua ediție Sirha Green va avea loc în ianuarie 2020!

Pentru apa de băut,
verificați
concentrațiile de
substanțe uscate!  

Știm că termenul ”Spa”
pro vine din inițialele expre siei
latine “Sanitas Per Aquam”,
adică “Sănătate prin apă”. Apa
ca beneficiu extern, dar de
asemenea ca nutrient esențial
pentru viață și ca element de
bază pentru o bu cătărie
sănătoasă. Fie că apa provine
din surse comune sau este minerală, se recomandă să se citească
etichetele de pe sticle și să fie verificate concentrațiile de substanțe
uscate la 180°C. Ideal, acestea nu ar trebui să depășească 100
mg/litru. Cu cât această cifră este mai mică, cu atât este mai puțin
mineralizată. Între 30 și 60 mg/litru, avem o apă perfectă. Într-o
bună măsură, concentrația de substanță uscată indică gradul de
ancrasare, de impurificare cu minerale nedorite. Se poate
identifica prin depunerea albă pe care o vedem pe fundul vasului
după fierbere, când apa se evaporă complet. 

Prezenți la Sirha Green, Ni -
chita Soare (un tânăr chef
bucătar român) a avut
ocazia să întâl nească doi
mari chefi, prieteni ai
festivalului Sărbă toarea
Gustului în România: Marc
Veyrat și Alain Alexanian (“naș” al acestei mani festări în
varianta ro mânească).
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Piscine

 1940 -1950

Produse de top

La doi ani de la izbucnirea celui de al
Doilea Război Mondial, Francis Riva dossi,
proprietarul unei mici afa ceri de
transport din zona Val Trompia, la poa -
lele Alpilor italieni, lipsit de mij loace de
muncă din cauza rechi zi ţionării ca mio -
nului, a deschis un atelier pentru pro -
ducerea de tacâmuri din alamă și alpaca,
folosind tehnologia fuziunii.

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.

 1950-1960

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. 

 1960-1970

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

 1970-1980
Denumirea companiei a devenit
INOXRIV.

 1980-1990

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

 1990-1996

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.

 2000 – prezent

INOXRIV - pentru o bucătărie
performantă şi o masă elegantă 
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Stilul esenţial şi fluid, revizuirea mate ria -
lelor preţioase, toate acestea îm bu nă -
tăţesc funcţionalitatea. Gama exclusivistă
de vase pentru gătit de înaltă calitate au

un design inovator şi rafinat, cu o iden -
titate puternică. Inoxul 18/10, nede gra -
dabil în timp, asigură igienă maximă şi
siguranţă în contact cu alimentele, per -

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.

Tăvi de servire, de prezentare şi de ba ra -
sare (dreptunghiulare, ovale, rotunde),
suporturi sub farfurii.

Piese pentru servirea mesei: suport şer -
veţel, olivieră, solniţă

Sciara 

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).

Setul de vase Design Plus

Inoxriv Romania SRL
tel.: +40-264/420-946
e-mail: info@inoxriv.ro
www.inoxriv.ro
www.inoxriv.it

for manţe de excepţie, o durată lungă de
utilizare şi un aspect strălucitor. 
Fundul cu trei straturi groase permite
utili zarea acestui set de vase pe plite cu
inducţie, de ceramică sau sticlă, electrice
sau cu gaz. Designul este conceput pen -
tru cele mai bune rezultate culinare atât
în bucătăria tradiţională, cât şi în cea die -
tetică, fără grăsimi. Mânerul din inox este
solid, gros, permite manevrabilitate ex ce -
lentă şi siguranţă. Finisajele sunt rea lizate
manual, exteriorul este lustruit şi interiorul
satinat. Capacele cu grosime mare menţin
umiditatea naturală a ali men telor, evitând
dispersarea aburului de gătit.
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Eveniment-comunicat oficial

La închiderea unei alte ediții de excepție BIFE-SIM, târgul reușește să își
păstreze statutul de lider al evenimentelor de nișă organizate în țara
noastră, dar să și reflecte tendințele actuale în materie de design
interior, fiind, pentru cei care îi trec pragul, un veritabil spectacol de
forme, tendințe și idei!

Produsele și serviciile ofertate, pre -
cum și activitățile conexe în care au fost
im plicați vizitatorii, fie la standuri, fie în
spațiile dedicate conferințelor și se mi na -
riilor, au contribuit la creșterea noto rietății
ediției din acest an la BIFE-SIM.

Plusul de valoare adăugat târgului,
prin profesionalismul tuturor celor im -
pli cați în acest proiect, a contribuit la o
participare numeroasă a publicului la
ediția recent încheiată. Astfel, între 12 și
16 septembrie, BIFE-SIM a primit peste
14.000 de vizitatori, atât specialiști care
s-au informat și au stabilit relații de
afaceri cu producătorii, importatorii și
distri  buitorii din industria mobilei, cât și
public larg interesat de tendințele
“home & deco”. 

BIFE-SIM 2018 a însemnat un dialog
permanent între producători, impor ta -

tori și distribuitori, o platformă de ex pu -
nere organizată la standarde
in ter naționale, un spațiu unde timp de
cinci zile s-au prezentat și achiziționat
pie se de mobilier destinate oricăror
spații, dar și tehnologii și echipamente
pentru industria prelucrării lemnului. 

BIFE-SIM 2018 a fost organizat în șase
saloane tematice, fiecare grupând
mobilier pe anumite stiluri sau pentru
anumite spații: 

BIFE-SIM 2018
spectacol de forme, tendințe și idei!

l Clasic - mobilier clasic, din lemn masiv,
realizat  prin adaugarea unor elemente
care imprimă pieselor o eleganță im pu -
nătoare; 
l Design - mobilă modernă și versatilă,
adaptată unui stil de viață în tendințe și
care răspunde nevoilor de amenajare a
spațiilor mici în care soluțiile de depo -
zitare fac diferența;
l Confort - piese de mobilier pentru
confortul căminului sau al biroului, cana -
pele și fotolii; 
l Bucătării - mobilă în diferite stiluri:
contemporan, modern, eclectic sau rustic,
cu piese menite să facă din bu că tării spații
versatile, indiferent de mă rimea lor;
l Decorațiuni și corpuri de ilu mi nat -
obiecte decorative, lustre și can  delabre
potrivite oricărui spațiu și bu get;
l Echipamente, Maşini, Utilaje, Materii
Prime si Accesorii - salonul în care vizi -
ta torii specialiști au avut ocazia să dis cute
cu producătorii și importatorii și să
consulte ofertele acestora, în scopul
dezvoltării de afaceri menite să aducă un
plus de valoare producției de mo bilă.

BIFE-SIM 2018 a
însemnat:
l 27.221 mp și 270 de companii
participante
l 19 % grad de internaționalizare
l Expozanți din 13 țări: Austria,
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă,
Germania, Grecia,   Ungaria, Italia,
Moldova, Polonia, România,
Elveția și Turcia
l Lansări de produse noi pentru
majoritatea companiilor
expozante.

Vă lansăm încă de pe acum invi -
tația de a ne onora cu prezența
și la ediția  BIFE-SIM 2019, ce se
va desfășura în perioada 18 – 22
septembrie!



Tubulatura textilă poate fi utilizată atât pentru piscine, cât și în orice alte aplicaţii: 
hale industriale, săli de sport sau de conferinţă, birouri, industria alimentară etc.
Principalele motive pentru care este preferată în locul tubulaturii clasice rigide:

1. este foarte simplu de instalat, economisind timp și forţă de muncă
2. este foarte ușoară și ușor de fixat

3. dispersia aerului este uniformă, datorită microperforaţiilor 
sau duzelor direcţionale

4. ignifugă, antiseptică, lavabilă
5. nu generează condens (varianta permeabilă)

5 Motive pentru a alege
tubulatura textilă 

C SOLDEC SRL
Cluj Napoca: Str. Campului 230
Bucureşti: Str Frunzişului Nr.4
tel/fax: 0264 588322 | mobil: 0740 775696
www.soldec-shop.ro
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B ienala Națională de Arhitectură – România 2018 (BNA)
este unul dintre cele mai importante eve nimente

profesionale ale breslei arhitecților, organizat constant din
anul 1994. Reprezentarea teritorială tot mai extinsă de la un
an la altul a determinat Uniunea Arhi tecților din România,
titularul mărcii, să o denumească “Bie nala Națională de
Arhitectură”. Bienala are un con cept bine definit pentru
fiecare ediție, propus de con ducerea Uniunii Arhitecților din
România și de echipa cura to rială. Conceptul este struc turat
ca un program cultural, având un conținut complex și de
maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul
interesat. Tema ediției din acest an a Bienalei este dedi cată
unei aniversări cu profundă rezonanță nu numai pentru
arhitectură și profesioniștii acesteia, ci și pentru cultura și
istoria națională: “100 de ani de Arhitectură în Ro mânia”.

Ediția din acest an aproape dublează numărul de
secțiuni, față de ediția anterioară, pentru a cuprinde mai
bine complexitatea manifestărilor și a expresiilor con tem -
porane ale arhitecturii, introduce generația arhi tecților tineri
în competiția națională și se desfă șoară, concomitent, în
mai multe orașe în strânsă legătură cu evoluția fenomenului
arhitectural. Ediția 2018 multiplică evenimentele ce însoțesc
secțiunile Expoziției-Concurs prin conferințe, dezbateri,
expoziții și lansări de carte.

Eveniment

Uniunea Arhitecților din România organizează
anul acesta cea de-a XIII-a ediție a prestigioasei
expoziții-concurs desfășurate sub însemnele
Bienalei Naționale de Arhitectură 2018, a cărei
temă este “100 de ani de arhitectură în Ro mâ -
nia”.  Ediția din acest an a bienalei are, față de
edițiile anterioare, un număr sporit de secțiuni,
toc mai pentru a cuprinde mai eficient diver -
sitatea fenomenului arhitectural din ultimii ani. 



37

La predarea materialelor tipărite pentru concurs, or ga -
nizatorii au declarat: “A fost o atmosferă extraordinară la Uniu nea
Arhitecților din România, unde sute de tineri arhi tecți, alături de
arhitecți consacrați, au predat proiectele. Oameni optimiști,
oameni talentați, oameni încrezători și cu toții învingători, pentru
că ei au finalizat cu succes obiecte de arhitectură în România, iar
acum, ca o responsabilitate socială, simt nevoia să ni se alăture în
efortul comun de a arăta o altă față a României. O Bienală strânge
aceste proiecte și le arată publicului larg”.

Calendarul Galelor de Premiere
01.10.2018 - Gala de  Lansare a BNA, ediția a XIII-a și
premierea proiectelor câști gă toare de la secțiunile Arhitectura
rezi den țială, Arhitectura construcțiilor publice, Design interior
- Teatrul Național București - BUCUREȘTI
08.10.2018 - Gala secțiunii Arhitectura verde și energii
alternative - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂILA
13.10.2018 - Gala secțiunii Rural - Muzeului Etnografic al
Transilvaniei – CLUJ-NAPOCA
17.10.2018 - Gala secțiunii Restaurare. Consolidare. Clădiri
restituite comu ni tăților - Sinagoga Neologă SION - Str. Inde -
pendenței - Oradea
17.10.2018 - Gala secțiunii Spațiul public incluziv - Muzeul
Orașului Oradea - Complex cultural (Cetatea) - ORADEA
20.10.2018 - Gala secțiunii Publicații de arhitectură -
Biblioteca Universității Teh nice - IAȘI
21.10.2018 - Gala secțiunii Diplome. Arhi tecți în afirmare -
foaierul și curtea interioară ale Primăriei Sibiu - SIBIU
22.10.2018 - Gala secțiunilor Fotografia de arhitectură și
Evenimentul de arhitectură și strada ca o scenă - Cetatea
Medievală - TÂRGU MUREȘ

Calendarul Expozițiilor Publice 
01-15.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile
Arhitectură rezidențială, Arhi tec tura Construcțiilor Civile și
Design interior  - Teatrul Național București - BUCUREȘTI 
08-22.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea Arhi tec -
tură verde și energii alter native - Teatrul “Maria Filotti” - BRĂI LA
13-25.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunea
Arhitectură rurală - foaierul Facultății de Arhitectură - CLUJ
17-29.10.2018 - Expoziția de proiecte de la secțiunile
Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunităților și
Spațiul public incluziv - Cetatea Oradea și Centrul Comercial
Lotus - ORADEA
18-20.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea
Publicații de arhitectură - Biblioteca Sala pașilor pierduți,
Univer sitatea “Gh. Asachi” - IAȘI
21-30.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunea
Diplome. Arhitecți în afirmare - foaierul și curte interioară ale
Primăriei Sibiu - SIBIU
22-28.10.2018 - Expoziția proiectelor de la secțiunile
Fotografia de arhitectură și Evenimentul de arhitectură și
strada ca o scenă - Cetate Medievală - TÂRGU MUREȘ

Cele 11 secțiuni
l Arhitectura construcțiilor publice
l Restaurare/Consolidare/ Clădiri

restituite comunităților
l Design interior
l Spațiul public incluziv
l Rural
l Arhitectură verde și energii

alternative
l Publicații de arhitectură
l Fotografia de arhitectură
l Evenimentul de arhitectură 

și strada ca o scenă
l Diplome – arhitecți în devenire

Accesarea link-ului www.uar-bna.ro permite celor interesați să
aibă acces la toate informațiile legate de Regulamentul bienalei,
membrii juriului și curatorul fie cărei secțiuni. De asemenea, se
pot solicita in for ma ții suplimentare la adresa de e-mail
uarbna2018@gmail.com.



SunGarden 
Golf & SPA Resort
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✯
RECoMANDAT

✯
RECoMANDAT

spa
SunGarden Golf & SPA Resort este un do meniu
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, șer pui tor, în mijlocul pădurii, pe
care veţi ajunge la o pajiște secretă! Acolo veți
găsi SunGarden Golf & SPA Resort - un paradis
pier dut, în mijlocul Poienii Cerbului, din Pădurea
Baciu. Departe de tumultul ora șului, SunGarden
Golf & SPA Resort este o oază de liniște, care
vă invită la relaxare, re descoperire de sine, dar
și la derularea unor activități în natură, iar pre fe -
ra tele oaspeților sunt com petițiile de golf or ga -
nizate în cadrul Aca demiei 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. 

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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SunGarden Golf & SPA Resort
Tel.: +40 735 888.000 (recepție); +40 735 888.001 (spa) 
E-mail: spa@sungardenresort.ro 

office@sungardenresort.ro 
Web: www.sungardenresort.ro

Recomandat Spa Magazin

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. Sun -
Garden 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.

Terenul de golf SunGarden din Cluj are un traseu
interactiv de 9 parcursuri, index de 33 par şi o aliniere totală
de 2.211 de metri. Acesta este proiectat pentru a oferi o
experienţă surprinzătoare pentru jucătorii de golf. Aşezat
în Poiana Cerbului, din faimoasa pădure Baciu, acest scurt
traseu sportiv îmbrăţişează cu adevărat generozitatea

Domnul Nicolae Căpușan, proprietar SunGarden Golf
& SPA Resort spune că „golful este un sport care te
califică la îndelungă răbdare, trebuie să ai nervi de oțel.
Desigur, satisfacțiile sunt pe măsură, golful este un
sport extraordinar, pentru că lucrează cu mintea, cu
trupul, și, în același timp, cred eu, cu spiritul”.

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
mlăştinoase. Traseele 7 (par 4) şi 8 (par 3) traversează o
pajişte ondulată, furată pădurii, iar în final cel de–al 9-lea
parcurs (par 4), conduce jucătorii, peste o vale adâncă ce
şerpuieşte printr-un câmp deschis, spre un green situat pe
un platou înalt.

Cu toate provocările şi particularităţile sale, terenul de
golf oferă o adevărată premisă pentru delectarea tuturor
jucătorilor, într-un cadru natural de poveste.
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SunGarden Golf & Spa Resort
SEJUR DE REVELION CU 3 NOPȚI DE CAZARE

Pachet cazare cu 3 nopți / 4 zile – reducere 22% pentru cazare
Full Spa Acces (Aqua Experience & Amedeea Paradise)

Servicii incluse 
• Demipensiune 
• Fantasy Warm up Party - 30.12.2018
• Children Fairytale Party - 30.12.2018

• The Snack Corner Story - 31.12.2018
• The Enchanted Forest New Years Eve

Party - 31.12.2018
• Brunch Chronicle - 01.01.2018

Extra beneficii
• Cadou de bun venit | • 20%  la toate extraserviciile din resort

Informații și rezervări: 0735 888 003                       salesmanager@sungardenresort.ro 

Opţionale extra charge:
• Plimbare cu trasură trasă de cai, în ținutul magic 

• Plimbare cu caii pe traseul fermecat

Odată, într-un ținut transilvan
îndepărtat, în care misterul și
miracolul dansau împreună, un
sejur fermecat se pregătise pentru
a celebra trecerea dintre ani. 
Fii încântat de frumusețea viselor
strălucitoare.
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Din august anul acesta a intrat în vigoare Ordinul nr.
994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor
de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al
populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr.
119/2014. Unele prevederi probabil dau de lucru serios
proprietarilor de piscine publice, pentru că trebuie
intervenit pe partea de finisaje, instalații sau chiar în
structura clădirilor – unele dintre ele trebuie finalizate în
termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a acestui
ordin. Indiferent dacă ele au fost realizate conform
legislației anterioare, sau trebuie puse la punct în
următorul an și jumătate, este necesară cunoașterea
principalelor relementări.

Noile norme de igienă și sănătate
pentru piscinele publice

La primul articol, se introduc sau se redefinesc o serie de
termeni dintre care avem pentru domeniul nostru urmă toa rele:

Protejarea sănătății utilizatorilor 
unei piscine se asi gură prin:

l filtrarea și dezinfecția apei din piscină, cu scopul
îndepărtării particulelor, poluanților, microorganismelor;

l utilizarea echipamentelor specifice pentru distribuția
eficientă a dezinfectatului în bazin și îndepărtarea apei
contaminate;

l curățarea bazinului pentru eliminarea biofilmului de pe
suprafețe, a sedimentelor depuse pe fundul bazinului,
precum și a particulelor absorbite de filtre;

l ventilarea corespunzătoare a piscinelor acoperite, pentru
îndepărtarea, în principal, a produșilor secundari volatili
de dezinfecție și reducerea nivelului de radon.

Legislație

l bazin de înot - cuvă artificială umplută cu apă care
întrunește cerințele de dimensionare și dotare ce
permit exercitarea activităților de înot în conformitate
cu tipul și nivelul prestațiilor pentru care este destinat;
l piscină - construcție complexă echipată pentru
îmbăiere și/sau înot, în care se regăsesc unul sau mai
multe bazine artificiale, folosit/folosite pentru activități
de agrement, formative și/sau sportive, după caz,
precum și toate celelalte spații necesare desfășurării
corespunzătoare a acestor activități;
l suprafața adiacentă bazinului - pardoseala din jurul
bazinului utilizată pentru circulație și activități sportive,
didactice sau recreaționale, după caz;
l pediluviu - spațiu de trecere către bazin, alcătuit dintr-o
cuvă, dispusă astfel încât să nu poată fi sărită sau evi tată,
cu rol în dezinfecția și igienizarea picioarelor utiliza torilor;
l apa de preaplin - cantitate de apă al cărei volum
depășește capacitatea nominală a bazinului;
l responsabil de piscină - persoana care asigură
realizarea condițiilor de igienă, precum și func -
ționalitatea piscinei, instalațiilor și siguranța utili za torilor.
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În vederea asigurării condițiilor igienico-
sanitare, în piscine se vor respecta
următoarele cerințe:

l circuitul utilizatorilor cu picioare desculțe sau în
papuci de baie va fi delimitat de celelalte căi de
circulație de tip «încălțat»;

l pentru piscinele de uz public, accesul utili za -
torilor către suprafața adiacentă bazinului se face
obligatoriu prin trecerea prin pediluviu, dușuri
pentru picioare sau orice alt sistem care asigură
condiții similare de dezinfecție a picioarelor.
Condițiile minime care trebuie îndeplinite pentru
această trecere sunt urmă toa rele: să fie concepută
astfel încât să nu poate fi evitată de utilizatori la
intrarea acestora în su pra fața adiacentă/sala
bazinului, respectiv să fie alimentată cu apă
potrivit prevederilor legale în vigoare și cu un
nivel al clorului rezidual liber de 2 mg/l.

Soluții complete 
pentru pardoseli

Pardoseli turnate
bicomponente Eurocol

n Adezivi pentru parchet i 
pardoseli elastice

n ape de reparaţii i autonivelante
n Amorse, grunduri
n Barieră vapori
n Lacuri, materiale finisaj

LIQUIDDESIGN           MULTITERRAZZO FLUIDFLOOR

Luminiţa Cozma - Director Comercial:
+40 723 638 242
www.forbo-eurocol.de
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Spa & WellnessLegislație

În vederea asigurării condițiilor
funcționale pentru siguranța utilizatorilor
în piscine este necesară îndepli nirea, cel
puțin, a următoarelor cerințe:

l finisajul suprafeței adiacente bazinului este tip
pardoseală antiderapantă;
l accesul sau ieșirea din bazinele cu adâncimea de
peste 60 cm se efectuează prin intermediul unor
trepte/scări din beton, zidărie sau metalice,
antiderapante, fixe sau detașabile, prevăzute cu
balustradă/balustrade solidă/solide fixată/fixate în
structura bazinului sau a suprafeței adiacente acestuia;
numărul treptelor/scărilor se stabilește în funcție de
mărimea și tipul bazinului. Scările vor avea profiluri
rotunjite și forma adaptată folosirii fără risc de
accidentare;
l marginea bazinului se prevede cu un sistem de care
utilizatorii să se poată prinde, realizat în conformitate
cu reglementările tehnice, în funcție de tipul bazinului;
l prevederea treptei de odihnă, realizată în
conformitate cu reglementările tehnice în pereții
bazinului, și care este în funcție de adâncimea apei din
bazin;
l marcarea vizibilă a adâncimii bazinului, realizată pe
marginile acestuia, cel puțin în următoarele puncte: la
intrarea în bazin, în locurile corespunzătoare
adâncimilor minime și maxime, în zonele în care
adâncimea crește brusc peste 1,5 m și la mijlocul
bazinului, pentru bazinele cu fund plat sau pantă
constantă;
l realizarea de finisaje interioare care să asigure
izolația termică, precum și tratarea suprafețelor cu
substanțe antifungice în cazul piscinelor acoperite;
l respectarea reglementărilor tehnice referitoare la
condițiile termo-higrometrice, iluminat, acustice și de
ventilare, în vigoare la data realizării piscinelor.

Responsabilul de piscină
În scopul asigurării condițiilor de igienă și funcționalitate

ale piscinei, proprietarul sau administratorul acesteia
numește un responsabil de piscină sau, în caz contrar, înde -
pli nește atribuțiile și responsabilitățile acestuia. Responsabilul
de piscină are, în condițiile prezentelor norme, cel puțin
următoarele obligații:
l asigură buna funcționare a piscinei;
l asigură respectarea cerințelor igienice și ambientale în

interiorul piscinei, precum și calitatea fizico-chimică și
microbiologică a apei din bazin;

l întocmește planul de supraveghere și control intern
privind funcționarea piscinei, în care se prevăd cel puțin
următoarele:
n descrierea sistemului funcțional al piscinei;
n programul de monitorizare și întreținere a sistemului;
n procedurile de operare în condiții normale de 

func țio nare;
n procedurile de operare în caz de incidente specifice sau

poluări accidentale care pot să modifice calitatea apei;
n planul general de urgență și procedura de evacuare;
n supraveghează respectarea de către utilizatori a

măsurilor de igienă;
n urmărește, potrivit programului stabilit pentru supra -

ve ghere și control intern, realizarea în toate spațiile
piscinei a activităților de curățenie zilnică și dezinfecție,
gestionarea deșeurilor și altele asemenea;

n asigură completarea zilnică a registrului.

Calitatea apei
Bazinele de înot sau piscinele pot fi umplute cu apă

potabilă sau cu apă de mare. În cazul în care apa de umplere
se obține local din alte surse decât de la rețeaua publică de
alimentare cu apă potabilă, aceasta trebuie să fie conformă
cu prevederile legale din domeniu. Piscinele acoperite sau
descoperite, precum și piscinele care folosesc apă de mare
se dotează cu sisteme de filtrare și dezinfecție a apei, astfel
încât calitatea apei să se încadreze în valorile maxime admise
prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr.
546/2008 privind gestionarea calității apei de îmbăiere, cu
modificările și completările ulterioare.

Parametrii fizico-chimici de evaluare a calității apei din
bazinele de înot/piscine trebuie să îndeplinească cel puțin
cerințele prevăzute în standarde, după cum urmează:
l limpezimea - testată cu un disc negru, de 15 cm pe fond alb,

care trebuie să fie vizibil în punctul cel mai adânc al bazinului;
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l concentrația clorului rezidual liber - care trebuie să fie
cuprins între 0,5 mg/l și 1 mg/l în cazul celor acoperite,
respectiv între 0,5 mg/l și 1,5 mg/l în cazul celor des co -
perite, pentru bazinele de înot și piscinele la care
dezinfecția se face exclusiv prin clorinare; orice altă
metodă sau combinație de metode de tratare este
permisă în măsura în care parametrii de dezinfecție sunt
măsurabili și controlabili, iar apa respectă cerințele anexei
la aceste norme;

l pH-ul apei - care trebuie să se situeze între 7,2 și 7,8;
l temperatura apei pentru îmbăiere - care trebuie să se

situeze între 24°-32°C; în acest sens, piscinele vor fi
prevăzute cu instalații de încălzire a apei, în vederea
evitării utilizării apei cu o temperatură sub 24°C.

Pentru evaluarea calității apei din bazin, determinarea
dezinfectantului rezidual se realizează astfel:
l zilnic, înainte de utilizarea bazinului;
l la un interval de 3 ore, în cazul în care dezinfecția apei se

realizează manual;
l în mod continuu, în cazul în care dezinfecția apei se reali -

zea ză automat, caz în care se efectuează, pentru siguranță,
și determinări manuale, cel puțin trei pe zi.
Responsabilitatea efectuării determinărilor fizico-chimice

revine responsabilului piscinei.
Temperatura și pH-ul apei din bazine se măsoară și se

înregistrează zilnic, cu următoarea frecvență:
l cu o oră înainte de deschiderea piscinei;
l la fiecare trei ore pe toată durata programului de func țio nare.

Substanțele/produsele chimice folosite ca dezinfectante
pentru apa de îmbăiere din bazine, precum și pentru
ope rațiunile de tratare, curățenie și dezinfecție a supra fe -
țe lor și grupurilor sanitare trebuie să fie avi zate /autorizate
de Comisia Națională pentru Produse Bio cide.
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Legislație

Responsabilul de piscină trebuie să dețină registre în cre
să înscrie rezultatele buletinelor de analiză a apei, con cen -
trațiile dezinfectantului din apă, valorile pH-ului și
temperatura apei, periodicitatea de primenire a apei și de
de zin fecție a bazinelor, precum și modalitatea de dezin fecție
a bazinelor, inclusiv substanțele dezinfectante folosite.

Pentru a permite curățarea corespunzătoare și dezin fecția
întregii suprafețe a bazinului este necesară golirea completă,
cel puțin o dată pe an și, obligatoriu, înainte de fiecare
început de sezon, în cazul funcționării se zoniere, pentru
bazinele cu sisteme de recirculare a apei.

În cazul recirculării apei, 1/10-1/15 din volumul apei din
bazin se înlocuiește zilnic cu apă potabilă sau cu o cantitate
corespunzătoare de 30 l pentru fiecare utilizator al bazinului
din ziua respectivă. Pentru bazinele fără recirculare, dar cu
primenire continuă a apei, apa se va schimba zilnic cel puțin
1/3 din volumul apei din bazin și se va asigura golirea,
spălarea și dezinfecția acestuia la cel mult 3 zile. 

Pentru bazinele fără recircularea apei și fără posibilități
de primenire continuă a apei, se vor asigura golirea,
spălarea și dezinfecția zilnică a bazinului și umplerea cu apă
la calitatea prevăzută în anexele la aceste norme. 

Piscinele se dotează, obligatoriu, cu: vestiare, grupuri
sanitare și dușuri, separate pentru femei și bărbați. Numărul
minim de dotări sanitare este:

Regulamentul privind utilizarea piscinelor și măsurile de
igienă se afișează într-un loc vizibil și accesibil utilizatorilor, la
intrarea în piscină. În perioada de utilizare a piscinei nu se va
depăși numărul maxim de persoane aflate simultan în
piscină/bazin, astfel cum este prevăzut prin proiect. Numărul
maxim de utilizatori se menționează în regulamentul de
utilizare a piscinei.

Accesul persoanelor în bazin este permis numai după ce,
în prealabil, au făcut duș și au trecut cu picioarele prin
pediluviu/dușul pentru picioare. Accesul în piscine al
persoanelor purtătoare de boli transmisibile, plăgi deschise,
dermite sau dermatoze este interzis. 

Golirea completă, spălarea și dezinfecția pereților și
fundului bazinului se realizează o dată pe an, precum și
ori de câte ori apar poluări accidentale care modifică
calitatea microbiologică a apei. Dezinfecția bazinelor se
realizează după spălare cu jet de apă și curățare
mecanică, prin ștergerea pereților și fundului bazinului
cu bureți îmbibați în soluție dezinfectantă.

Toate piscinele de uz public alimentate cu
apă potabilă trebuie prevăzute cu sisteme
de recirculare și tratare a apei. Instalația
de recirculare și filtrare este dimensionată
astfel încât să asigure câte o recirculare a
întregului volum de apă în:

l 30 min., în cazul bazinelor puțin adânci rezervate
copiilor (sub 0,6 m);

l 1 h și 30 min., în cazul bazinelor sau părților de
bazin cu adâncime până la 1,35 m;

l 4 h, în cazul bazinelor sau părților de bazine cu
adâncime mai mare sau egală cu 1,35 m;

l 8 h în cazul bazinelor pentru sărituri sau scufundări.

Numărul de 
WC-uri Pisoare Lavoare Dușuri

1 / 75
(b)

1 / 50 
(f ) 1 / 75 1 / 100

(b)
1 / 100

(f )
1 / 50

(b) 1 / 50 (f )
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Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură

www.magtomvic.ro

MAGTOMVIC
Parchet premium, produs în România

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

Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175

• 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

• 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

Contact:
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Hotel

1. Castelul Peleș – Castelul Bran
Aceasta este excursia perfectă pentru un om activ, care nu are

foarte mult timp la dispoziție pentru a vizi ta România și nu
trebuie să se îndepărteze prea mult de București, de unde vine
și pleacă acasă cu avionul. El va putea vedea într-o singură zi o
regiune pitorească a Munților Carpați, cu accent pe două
obiective de maxim interes: Castelul Peleș și Castelul Bran.

2. Turul Bucureștiului și al zonei adiacente 
Este un traseu care include vizionarea și/sau vizitarea celor mai

importante obiective turistice ale Capitalei și împrejurimilor,
începând cu Arcul de Triumf – Muzeul Satului (vizită) – Piața
Revoluției (Ateneul Român, Mu zeul Național de Artă, Biserica
Kretzulescu, fostul sediu al Partidului Comunist Român,
Biblioteca Centrală Uni versitară) – Palatul Parlamentului (vizită).
După masa de prânz într-un restaurant tradițional românesc, se
poate continua cu Snagov (Mănăstirea Snagov, unde este în -
mormântat Vlad Țepeș) și Palatul Mogoșoaia, cel mai important
exemplu de arhitectură brâncovenească.

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

vizitate. În 2 zile se poate face traseul Cas telul Peleș – Castelul
Bran, cu o noapte de cazare la Brașov, și continuarea în cea de-
a doua zi cu bisericile fortificate și cetățile din centrul țării
(Râșnov, Prejmer, Hărman etc.), apoi întoarcerea la București. 

În 3 zile, deci cu două nopți de cazare, pe lângă cele men -
ționate anterior, se poate include și vizitarea Sighișoarei, cu o
noapte de cazare aici.  

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

Neamț, în prima zi se poate face o vizită la Mă năstirile Văratec
și Agapia, apoi Mănăstirea Neamț. A doua zi de dimineață
se continuă cu mănăstirile Sucevița și Moldovița, apoi Voroneț
(ridicată de Ștefan cel Mare și supranumită “Capela Sixtină a
Orientului“). A treia zi este rezervată vizitării mănăstirilor Neamț,
Si hăstria, Secu, cetății Neamț și satului Humulești, locul de
naștere al lui Ion Creangă.

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

vizează Delta Dunării și litoralul, dar și vizita rea Constanței,
Mangaliei și Histriei, cu cetățile antice și muzeele aferente, sau a
porturilor primelor două locații. De asemenea, câteva ore
petrecute în atmo sfera unui sat de pescari, sau la o cherhana,
pot fi o surpriză plăcută pentru un turist aflat în căutarea “pa -
radisului pierdut“.

Hotelierii pot oferi acest serviciu exclusivist
oaspeților, ceea ce poate însemna un avantaj
competitiv important, mai ales că, de multe ori,
turiștii sosiți cu afaceri în România își alocă un
timp suplimentar pentru vizitare sau shopping.
Uneori chiar decid să își prelungească sejurul în
acest scop, venind împreună cu familia, după mo -
delul city break. Iată cele mai importante tururi
oferite de Dracula Tour, prezentate succint.

TURUL
personalizat

Un atú pentru hoteluri:

Detalii și tarife pe www.draculatours.net
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