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Să avem
încredere în
profesionişti
Lucian Nicolescu, Redactor-Șef
De ani buni, cumpărătorul român nu se mai poate plânge de lipsă de
informații; de fapt, poate că aici este problema lui: are prea multe informații,
din prea multe surse, majoritatea interesate să vândă un anumit produs.
Nu că asta ar fi ceva reprobabil… până la urmă toți trebuie să ne
promovăm activitatea. Ideea este să fim, pe cât posibil, sinceri și să nu
promitem mai mult decât putem oferi. În domeniul Horeca, încă există o
confuzie majoră: ce este și cum ne folosește un produs profesional? Care
este diferența față de un produs de serie, destinat uzului domestic? Ce rol
are calitatea în toată această poveste? Nu în ultimul rând: de unde ne
selectăm informația?
Cu vreun deceniu în urmă, un cunoscut, reprezentantul unui brand de
electronice (un brand onorabil), mi se destăinuia că îi este extrem de greu
să îi convingă pe operatorii de hoteluri, restaurante și baruri că un aparat
profesional este mai potrivit pentru ei decât unul de uz domestic, pentru
că este, pur și simplu, altceva. Pentru o diferență de preț derizorie, aceștia
se încăpățânau să își doteze locațiile tot cu produse din gama comună,
unele chiar din gama economic, pe principiul că ”trebuie să avem acolo
ceva”. Nu conta cum, cât timp și în ce condiții funcționează, cât de mulțumit
este clientul, care este calitatea imaginii și sunetului, ce va face dacă se
defectează. Cum stăm acum? Ceva mai bine. Mulți au înțeles, dar nu toți.
Încă există hoteluri și pensiuni în care televizorul pare mai degrabă un
obiect de mobilier; faptul că funcționează încă arată nu neapărat că
produsul a fost bun, ci că nu prea a fost folosit. În contextul în care mulți
turiști sunt însoțiți peste tot de o tabletă, un laptop sau cel puțin un telefon
performant... probabil televizorul respectiv nu a fost deloc atractiv.
Lucrurile se petrec în mod similar cu vesela, textilele, cosmeticele,
consumabilele. Dacă nu sunt din gama profesională, dedicată domeniului
Horeca, pagubele încep să se vadă după fiecare utilizare sau operațiune
de curățare, spălare, întreținere.
Ca o consecință logică, de ce nu ar trebui alese produsele profesionale
și în zone precum amenajările interioare sau exterioare, mobilierul,
construcția însăși? Ospitalitatea este o activitate dinamică, în care totul
trebuie să fie util, ergonomic, permanent la dispoziție. Nu aplicăm un tapet
sau o mochetă, nu cumpărăm un scaun decât dacă știm că el va face față la
ritmul și traficul specific industriei. Nu avem ce să căutăm la... (aici puneți
dumneavoastră numele unui mare magazin cu depozit) pentru a cumpăra
mobilier, tapet sau alt produs care nu este din gama specifică. Nu montăm
mobila singuri și nu facem bricolaj, așa cum nu improvizăm când avem de
lucru la instalația electrică. Unii se plâng de faptul că nu avem specialiști...
poate fi adevărat, dar aspectul e desprins din context. În România sunt
suficiente firme specializate și ar putea fi și mai multe dacă ar exista o
preocupare constantă pentru produse profesionale. Am putea lua
exemplu de la hotelurile de lanț care nu lucrează decât cu produse și firme
agreate, eventual cu parteneri agreați ai acestora. Insistăm în această ediție
pe produsele profesionale și pe serviciile aferente, oferite de companii
specializate. Este singura cale pentru a obține calitate în mod garantat,
pentru a avea o consultanță competentă și un service de încredere. Insistăm
pe servicii integrate, care ne scutesc de eforturi inutile, timp pierdut, căutări
și îndoieli, renunțând la ideea că ne pricepem la orice. Să delegăm
responsabilitățile, adică să avem încredere.
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Noi Tehnologii
Spa
& Wellness

Tubulaturi URSA AIR:

eficiența sistemelor de ventilație
și climatizare
Unitățile Horeca sunt recunoscute ca mari consumatoare de energie pentru
climatizare, iar ventilația optimă asigură confortul oaspeților și al angajaților. Fie
că este vorba despre un centru Spa / Wellness, o bucătărie, sală de conferințe,
subsol sau orice altă zonă a hotelului sau unității balneare, care funcționează
datorită unor echipamente complexe pentru climatizare sau ventilație,
transportul aerului și evacuarea aburilor trebuie să se facă prin canale și
tubulaturi de calitate, realizate din materiale performante. Tubulaturile simple
din tablă, fără nicio altă optimizare, nu au ce să mai caute într-o industrie
modernă, eficientă. Vă propunem în acest sens soluția URSA AIR, care asigură
etanșeitate și tirajul corespunzător, lucruri care se obțin doar prin conservarea
energiei fluidului transportat, deci fără transfer de căldură de-a lungul traseului.
Tubulaturile nu vor mai degaja căldura necontrolat, spre mulțumirea celor care
lucrează acolo, iar estetica nu este deloc dezagreabilă, putând fi lăsate aparente.

Sistemele fonoizolante și termoizolante din vată minerală sau vată de sticlă,
utilizate în lucrările de construcții și
modernizări pentru acoperirea instalațiilor, 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,
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pensiune, restaurant, bar etc. Cu siguranţa
conferită de utilizarea unor materiale
incombustibile, sistemele pe bază de vată
minerală URSA AIR îmbină excelentele
calităţi de termoizolare şi fonoizolare, fiind
în conformitate cu exigențele RITE (Regulamentul Instalațiilor Termice pentru
Construcții din Spania). Datorită înaltei rezistenţe termice a produselor, sunt
îndeplinite de asemenea cerinţele normativului UNE EN 14.303. Vata minerală
este un excelent material absorbant al
undelor sonore, ceea ce aduce o optimizare radicală a acusticii instalațiilor, fără
vibrații metalice; cele mai performante
sunt tubulaturile URSA AIR Zero, care
asigură maximum de silențiozitate. În ceea
ce priveşte reacţia la foc, sunt disponibile
atât produse încadrate în euroclasa B S1
d0, cât şi produse incombustibile, clasa A2
s1 d0, graţie acoperirilor ignifuge şi naturii
incombustibile a materialului de bază (vata
minerală).
Sistemul URSA AIR are la bază diverse
tipuri de plăci tip „sandwich”, formate din
două folii de aluminiu special cu un strat
de vată minerală la mijloc.

Cu ajutorul acestora, tubulatura se
confecționează direct pe șantier;
astfel se reduc costurile instalațiilor de
ventilație cu până la 30%, prin prețul
materialului și prin reducerea cu aproape
jumătate a timpului de montaj al
tubulaturii. Pentru tubulatura clasică din
tablă, după faza de proiectare urmează
confecționarea în fabrică, transportul
(destul de voluminos), respectiv un montaj
complicat, mai ales la zonele cu secțiuni
mari, unde greutatea pieselor este
semnificativă. În plus, sunt necesare vizitele
dese în șantier, pentru măsurarea pieselor
speciale. ”În cazul tubulaturii realizate cu
URSA AIR, toate aceste faze sunt eliminate, iar greutatea însumată este foarte
mică. Plăcile sunt aduse direct pe șantier,
iar echipa de montatori croiește și
customizează pe loc tubulatura, punândo 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 plăcile sunt ca-

șerate din fabricație și au falțuri exterioare
și interioare care asigură îmbinări perfect
etanșe. De asemenea, acoperirile
produselor URSA reduc la minim depunerea impurităţilor în interiorul canalelor
de ventilaţie, păstrând curăţenia în
instalaţii, iar vata minerală nu oferă suport
nutritiv pentru proliferarea ciupercilor sau
a bacteriilor. În plus, suprafeţele interioare
ale produselor sunt tratate antimicrobian,
împiedicând dezvoltarea coloniilor
bacteriene prin depunerea de particule
organice.
Sistemul prezentat aici asigură un
montaj rapid și uşor, plăcile fiind decupate cu precizie, în special atunci când
sunt folosite uneltele și cuţitele EASY
TOOL. Suprafaţa plăcilor este protejată
cu acoperiri de calitate, ceea ce permite
o manipulare optimă.
Un edificiu important din România
care beneficiază de tubulatură URSA AIR
este Teatrul de Operetă și Musical „Ion
Dacian” din București, proiect la care s-au
folosit aproximativ 7.000 de metri pătrați

de
material
URSA
AIR.
”Datorită calităților acestui
produs și a profesionalismului
specialiștilor în
montaj a distribuitorilor
URSA, nu au
existat probleme la realizarea instalației
de ventilare a teatrului, timpul de
execuție fiind apreciat ca foarte bun” –
arată domnul Sorin Pană, Director
Comercial Ursa România.

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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Profilele
Küberit
siguranță și
estetică în
amenajările
interioare
www.kuberit.com
Orice proprietar sau operator de unitate Horeca își dorește ca pardoselile din hotel, restaurant, bar, centru Spa
ș.a.m.d. să aibă o durată de viață cât mai lungă. Pentru
aceasta va alege niște materiale de calitate, va angaja o
echipă de montaj profesionistă și va fi deosebit de atent
cum și cu ce va asigura cleaningul și întreținerea pardoselilor respective. Dar nu este suficient. Finisajele, oricât
ar fi de performante, au vulnerabilități, în general zonele
de trafic intens și cele de delimitare sau de margine.
Acolo finisajele cedează deseori, deodată cu întreg
sistemul de pardoseală, de aceea rolul profilelor este
Planeitatea și lipsa oricărui obstacol la nivelul
extrem de important. Profilele, la rândul lor, trebuie să
fie de calitate, iar pe acest segment, se poate spune că pardoselii sunt cerințe obligatorii pentru o unitate Horeca,
prevăzute prin normative. Este vorba în primul rând despre
brandul Küberit este standardul.
siguranța oaspeților și a angajaților din locație, pentru care
proprietarul sau operatorul este responsabil. Un colț de
mochetă ridicat, o placă de ceramică desprinsă, o muchie de
treaptă lipsită de aderență pot avea consecințe neplăcute
pentru toți. De asemenea, un profil de trecere ieșit mult în
exterior, fixat defectos sau alunecos poate deveni cauza unor
accidente. Este important ca un profil de pardoseală să își
facă datoria fără a influența tranzitul lin de pe un tip de pardoseală pe alta. Cărucioarele, gheridoanele, mobilierul
pe rotile trebuie mișcate de asemenea fără a simți diferențele de nivel, fără teama că pardosela va ceda în zonele
critice, sub o greutate mai mare.
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Toate aceste lucruri par lipsite de importanță la început,
dar devenim conștienți de ele când apar situații limită,
neprevăzute. Rolul profilelor de pardoseală este să fie evitat
neprevăzutul, să ne putem bucura doar de designul lor, care
poate înnobila suprafața respectivă.
Acestea sunt utile când se face trecerea de la un tip de
pardoseală la altul – de exemplu când se trece de la
marmura din restaurant la pardoseala textilă din lobby, sau la
o pardoseală elastică în centrul Wellness. Mai sunt utile la
marginea pardoselii, în zona unde stratul final nu trebuie
să se termine brusc la perete, având nevoie de un spațiu de
dilatare, în ultimă instanță de o delimitare cu rol estetic. De
asemenea, rosturile de dilatare ale stratului suport trebuie
să se regăsescă și la nivelul pardoselii, pentru a fi eliminate
tensiunile care duc la deteriorarea întregului sistem. Scările
trebuie să asigure maximum de siguranță și multe accidente
se petrec din cauza muchiilor de treaptă nesigure sau
alunecoase. Alte zone critice sunt pereții și colțurile
acestora, cu precădere în zonele inferioare, mai expuse. În
timp, prin frecare, lovire, întreținere curentă sau prin simpla
atingere, orice tip de finisaj își pierde efectul decorativ. Odată
cu stratul final, se pot distruge și straturile sistemului de
pardoseală sau, în cazul pereților, straturile de nivelare – glet,
tencuială, gips-carton etc.
Profilele Küberit, mai discrete sau mai evidente, protejează cu mare eficiență toate aceste zone sensibile, având o
durată de viață extrem de lungă, atât datorită materiilor
prime folosite, cât și modului de proiectare. Un profil
Küberit înseamnă decenii de testare, de dialog cu beneficiarii
și montatorii, de efort susținut în a inova și a simplifica tehnica
de montaj. În faza de execuție reprezintă un real ajutor pentru
aplicator, care obține o lucrare mai sigură, mai rapidă și de
o rigoare ireproșabilă. Cât despre rolul lor decorativ... nu
avem decât cuvinte de laudă. Specialistul în amenajări le
poate integra uşor în designul general, în finisajul pardoselilor
sau pereților, folosindu-le ca accente decorative.
Realizate din aluminiu, alamă sau oțel inoxidabil, acestea
pot avea la exterior un finisaj din această gamă, dar există și
posibilitatea personalizării cu ajutorul tiparului digital.
Puteți opta pentru decoruri de înaltă calitate, produse cu cele
mai noi tehnologii de tipar digital, realizate individual pentru
profilurile din aluminiu și celelalte sisteme brevetate; pentru
a fi incluse în clasele superioare de rezistență la abraziune
AC3, AC4 și AC5, ele sunt acoperite cu o peliculă protectoare specială. În general, profilele Küberit sunt rezistente nu
doar la sarcini mecanice mari ci și la agresiuni chimice,
umiditate, pătare, temperaturi excesive.

Profile rotunjite, speciale pentru SPA
Profilele rotunjite pentru margine de treaptă, având și
inserții care asigură o mai bună aderență (cu rol decorativ în
egală măsură), sunt potrivite spaţiilor unde se pune accent
pe siguranța traficului, evitându-se alunecarea și rănirea în
colțuri ascuțite. Ultimele game lansate, din aluminiu cu aspect
de oțel inoxidabil sau argintiu, au fost concepute pentru
straturi finale cu grosime de până la 3 mm (PVC sau LVT de
pildă). Aceste modele au fost proiectate în urma schimburilor
de impresii cu clienţii (hotelieri, proprietari de birouri etc.),
dar şi cu montatorii, care cu ajutorul acestor profile pot
rezolva mult mai rapid problemele unei scări ce poate deveni
periculoasă.

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,
profilul devine un reper și un element de siguranță pentru
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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 variante
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.
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 finisajul pot
avea grosimea de 1 mm, sau chiar 1,5 mm, integrând perfect
designul profilului 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
disponibile colţare de calitate ridicată pentru protecţia
colţurilor cu margini retezate, aşa-numitele „coroane de 45°”.

Profile de tip rampă
Profilele de tip rampă au fost gândite pentru spații în care
sunt transportate greutăți pe mici vehicule cu roți (cărucioare,
gheridoane, mașini de curățenie, dulapuri mobile etc.). Fixate
pe stratul suport cu șuruburi sau prin lipire, aceste profile
preiau cu succes micile diferențe de nivel dintre pardoselii,
prevenind, în același timp, împiedicarea trecătorilor. Sunt
realizate din aluminiu, au o lăţime de 80 mm şi pot fi montate
pe pardoseli finite cu grosime de până la 15 mm.
Acestea pot delimita pardoseli de acelaşi tip, ca şi
pardoseli de natură diferită, aşa cum se întâmplă deseori,
marcând în mod elegant trecerea între diferite materiale.
Rezistenţa lor este garantată.

Flexibilitate în amenajări
Există și profile ușoare pentru vopsele decorative,
tencuieli, tapet sau panouri cu grosime de până la 2 mm,
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Produse Küberit ce pot fi utilizate
în industria Horeca:

l Profile de trecere între diverse tipuri de pardoseli
l Profile de protecție pentru muchiile de trepte
l Profile tip rampă sau de trecere la diferență de nivel
l Profile pentru rosturi de dilatare
l Plinte
l Profile care se pot curba
l Profile pentru muchiile interioare sau exterioare ale
pereților
l Elemente de decor (bare pentru scară, opritoare).

Küberit Profile Systems
GmbH & Co. KG
În calitate de principal producător de profile pentru
pardoseli, protecție muchii de trepte și pereți la nivel
mondial, 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 producător
de profile certificat în conformitate cu DIN EN ISO 9001:
2015, din septembrie 2016.

MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

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

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm
Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse
Contact :
Mureşan Gabriel Marius:
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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Spa & Wellness

Aromaterapie cu uleiul esențial

LavandEssence:
cadoul naturii pentru
mintea și corpul tău

Aromaterapia și tratamentele speciale cu uleiuri
esențiale au devenit nelipsite din spa-urile care își
propun să răsfețe simțurile clienților. Versatilitatea
uleiului esențial de lavandă și parfumul răspândit de
acesta îi confirmă dreptul de a fi numit „uleiul
universal” și îl plasează în rândul celor mai apreciate
uleiuri esențiale la nivel internațional în toate centrele
SPA & Wellness.
Aromaterapia cu uleiuri esențiale pure
Esențele pure extrase din plante aromatice cu proprietăți
benefice pentru sănătate sunt apreciate încă din antichitate.
Aromaterapia reprezintă interpretarea modernă a acestei
practici străvechi, folosind uleiuri esențiale pure pentru a oferi
o stare de bine și pentru a restabili echilibrul fizic, emoțional
și spiritual. Efectele terapeutice ale uleiurilor esențiale sunt
valorificate prin diverse metode, de la masaje și băi de
relaxare, la inhalații și comprese.
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Aromaterapia se bazează pe componentele farmaceutice
ale plantelor și pe calitățile lor terapeutice și olfactive unice,
de aceea trebuie subliniată din start importanța folosirii unor
uleiuri esențiale pure, naturale și autentice.
Cercetătorii au viziuni diferite în privința modului în care
funcționează aromaterapia.
Unii experți consideră că simțul mirosului are un rol
definitoriu. Receptorii olfactivi comunică cu anumite părți ale
creierului, care fac parte din sistemul limbic (centrul memoriei,
al învățării și al emoției).
Când inhalăm moleculele uleiurilor esențiale, acestea
stimulează segmentele respective ale creierului și influențează
sănătatea fizică, emoțională și mentală. Spre exemplu, lavanda
stimulează activitatea celulelor creierului din amigdală într-un
mod similar cu anumite calmante medicamentoase. Alți cercetători consideră că moleculele uleiurilor esențiale interacționează cu hormonii și enzimele din sânge. Chiar dacă cercetările
în privința modului exact de funcționare al aromaterapiei
continuă, efectele acesteia sunt valorificate pe scară largă.

Principalele forme de aromaterapie
Masajul aromaterapeutic este o modalitate foarte
populară de întrebuințare a uleiurilor esențiale pentru că
funcționează pe mai multe paliere în același timp.
Pielea absoarbe uleiurile, care sunt deopotrivă asimilate
prin inspirație. În plus, terapia fizică a masajului sporește nivelul
de relaxare, eliminând tensiunea musculară.
Inhalarea reprezintă o altă formă de aromaterapie des
întâlnită în centrele de relaxare. Această metodă implică o
sursă de căldură care să favorizeze evaporarea moleculelor
uleiurilor esențiale și este utilă în mod special în cazuri de
afecțiuni ale sistemului respirator, dar și pentru relaxare.
Baia cu uleiuri esențiale reprezintă o altă metodă foarte
răspândită de aplicare a aromaterapiei. Uleiurile esențiale pot
fi adăugate în apă în stare pură sau pot fi amestecate cu
diverse săruri de baie. Există, de asemenea, varianta de a
întrebuința săpunuri aromaterapeutice. Pentru a se încadra în
această categorie, săpunurile trebuie să fie 100% naturale și
să aibă la bază doar uleiuri esențiale si unturi de origine
vegetală, fără parabeni, sulfați, detergenți, întăritori artificiali
sau alte substanțe chimice dăunătoare pielii.
Beneficiile lavandei
Lavanda este o plantă aromatică, medicinală și decorativă,
cunoscută din cele mai vechi timpuri, avându-și originile în
zona Mediteraneană. Etimologic, denumirea lavandei provine
din latinescul „lavare”, care înseamnă „a spăla” sau „a îmbăia”. În
prezent, lavanda se cultivă pentru inflorescențele ei bogate în
ulei volatil, fiind utilizată cu precădere în parfumerie și

cosmetică, în industria farmaceutică, dar și pentru obținerea
produselor insectifuge.
În aromaterapie, lavanda este printre ingredientele vedetă,
fiind întrebuințată pentru îmbunătățirea calității somnului, în
tratamentul afecțiunilor pielii, al migrenelor, amețelilor și stresului.
Are proprietăți calmante și antiseptice, este un cicatrizant excelent,
ajută la regenerarea celulară și previne apariția cicatricilor. Uleiul
esențial de lavandă este întrebuințat și pentru îngrijirea generală
a pielii datorită efectelor sale antiseptice și antifungice. Acționând
ca antiinflamator, este util și pentru ameliorarea diferitelor tipuri
de dureri, precum cele de la nivelul articulațiilor, durerile
musculare, reumatism, entorse, dureri de spate si lumbago.

Pasiune pentru
lavandă – respect
pentru natură!
Uleiul esențial de lavandă
LavandEssence, puritate 100%,
fără adaosuri sintetice,
solvenți sau alcool, este obținut în
România din recolta proprie de
lavandă Angustifolia Blue Scent, cultivată fără pesticide
sau îngrășăminte chimice.
Tel.: +40 744 655 830
Email: aurelia.costache@lavandessence.ro
www.lavandessence.ro
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Piscine de top
Produse
1940 -1950
La doi ani de la izbucnirea celui de al
Doilea Război Mondial, Francis Rivadossi,
proprietarul unei mici afaceri de transport
din zona Val Trompia, la poalele Alpilor
italieni, lipsit de mijloace de muncă din
cauza rechiziţionării camionului, a deschis
un atelier pentru producerea de tacâmuri
din alamă și alpaca, folosind tehnologia
fuziunii.

INOXRIV - pentru o bucătărie

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

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

1970-1980

1980-1990

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

Denumirea companiei a devenit
INOXRIV.

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

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

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

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

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

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

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

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

Piese pentru servirea mesei: suport şerveţel, olivieră, solniţă

Inoxriv Romania SRL
Tel.: +40-264/420-946
E-mail: info@inoxriv.ro
www.inoxriv.ro
www.inoxriv.it
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Performanță cu Master Builders Solutions
de la BASF
Dat fiind ritmul rapid de uzură al unei construcții Horeca, singura modalitate de a face față solicitărilor, de a te menține
în afaceri în mod eficient și a putea garanta siguranța oaspeților este să utilizezi materiale de cea mai bună calitate atât
în faza de construcție, cât și ulterior, la operațiunile de întreținere, reparații, modificare sau schimbare a finisajelor. Cu
numeroasele sisteme Master Builders Solutions de la BASF, se poate interveni în orice tip de lucrare, în orice etapă a
construcției sau exploatării clădirii.

Pardoseli rezistente
O construcție din domeniul hospitality trebuie să facă față
la numeroase solicitări (trafic, curățenie și întreținere frecvente,
umiditate, variații de temperatură, sarcini mecanice mari etc.),
mai ales pe zonele de tranzit, bucătărie/restaurant, spații
wellness/Spa/fitness. În consecință, este necesară realizarea
unor pardoseli rezistente, care să fie în același timp estetice și
confortabile, reducând efortul asupra articulațiilor și oaselor
în timpul mersului. Pentru toate aceste zone, gama de
pardoseli speciale UCRETE este soluția optimă, având în
vedere capacitatea lor de a fi igienizate la un standard
comparabil cu cel al oțelului inoxidabil. Aceste pardoseli sunt
continue, fără rosturi și îmbinări, sunt rezistente la toată gama

de atacuri chimice și rezistă la descărcări ale lichidelor fierbinți
cu temperaturi de până la 150°C.
Conform studiilor independente, 80 % din costul total
asociat pardoselilor nu este reprezentat de costul de instalare,
ci de cheltuielile generate de curățare și întreținere pe întreaga
lor durată de viață. În realitate, cheltuielile de mentenanță și
curățenie sunt factorii decisivi în controlul costurilor asociate
pardoselilor. Cu cât sunt mai durabile și mai ușor de întreținut,
cu atât sunt mai reduse costurile. Pe măsură ce durabilitatea și
ușurința de curățare cresc, costurile respective sunt diminuate
semnificativ. UCRETE este un sistem de protecție a suprafețelor
extrem de durabil ce folosește o tehnologie unică pe bază de

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.master-builders-solutions.com
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We create chemistry

rășini, care, de aproape 50 de ani, întrunește și depășește cele
mai exigente cerințe privind igiena. Sistemele de pardoseli de
uz industrial UCRETE nu conțin solvenți, se întăresc rapid, sunt
inodore și au un grad foarte ridicat de rezistență împotriva
murdăriei. De asemenea, UCRETE este un produs deja certificat conform standardului de aur Eurofins privind confortul
și calitatea aerului din spațiile interioare, pentru emisiile reduse,
și este în conformitate cu cerințele AgBB (Comisia germană
privind evaluarea produselor pentru construcții în ceea ce
privește sănătatea). Este aprobat pentru utilizare în unitățile
de producție a alimentelor, care utilizează sisteme de calitate
HACCP.
Pardoseala industrială UCRETE este o soluție extrem de
rentabilă deoarece durează un timp îndelungat, se instalează
rapid și îndeplinește practic toate nevoile ospitalității moderne,
reprezentând o serie unică de produse bazate pe rășinile
poliuretanice pentru sarcini grele. UCRETE are o reputație de
neegalat în privința performanței, construită de-a lungul a
peste patru decenii de utilizare în industrii precum cea
alimentară, a băuturilor, farmaceutică și chimică.

Pentru bucătăriile profesionale

Toate pardoselile UCRETE sunt dense, impermeabile pe
întreaga grosime a acestora, în mod esențial inerte, nedegradabile biologic și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor, reprezentând primul sistem de pardoseală pe bază
de răşini care a obţinut certificarea HACCP.

Pentru centre Spa și Wellness
Dincolo de ușurința întreținerii, ori rezistența la agresiuni
mecanice, termice sau chimice, o pardoseală pentru centrele
Spa și Wellness (inclusiv săli de fitness) trebuie să aibă aderența
optimă: nici foarte mică, alunecoasă, nici foarte mare, favorizând împiedicarea. Pentru a reduce la minim riscul de
alunecare, împiedicare și cădere, este nevoie de o abordare
holistică. Poate fi nevoie de soluții de proiectare sau de o
schimbare a practicilor și procedurilor de muncă, dar și de a
lua în considerare efectul curățeniei și al încălțămintei. Este
necesar un compromis între ușurința la curățare și rezistența
la alunecare.

Dacă sunteți în căutarea unei pardoseli potrivite pentru
proiectul dumneavoastră din alimentație publică (de exemplu
bucătăria unui restaurant, fast-food sau catering), din industria
alimentară și nu numai, vă puteți baza pe experiența și
reputația experților de la Master Builders Solutions-BASF, care
de-a lungul mai multor decenii au creat cele mai performante
game de produse pentru pardoseli industriale. Dezvoltată la
începutul anilor 1970, tehnologia UCRETE reprezintă în fapt
primul beton poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse
atacurilor chimice agresive și temperaturilor ridicate. Timp de
peste 40 de ani a rămas alegerea numărul 1 a producătorilor
din industria alimentară, chimică și farmaceutică, datorită
durabilității demonstrate a acestei tehnologii de pardoseli
„heavy duty”.
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Nu toate zonele au nevoie de același grad de rezistență la pardoseala devenind astfel deosebit de atractivă pentru
alunecare. De aceea, UCRETE vine cu o serie de profile de su- oapseții unui hotel sau restaurant.
prafață disponibile pentru a permite personalizarea pardoselii
Trebuie menționat că sistemul de pardoseală fonoizolantă
conform nevoilor individuale ale fiecărui spațiu.
MasterTop 1327 din gama de produse BASF Master Builders
Solutions® a primit certificarea M1 - cea mai înaltă clasificare
în materie de emisii VOC (compuși organici volatili), în sistemul
Pentru locații mai silențioase
Acustica este deosebit de importantă într-o unitate finlandez de evaluare a emisiilor materialelor de construcție.
Horeca, unde trebuie luate în calcul liniștea oaspeților și Mai mult, clasificarea presupune și un test de miros, fiind
păstrarea unui nivel redus al zgomotelor. MasterTop 1327 - prevăzute ca acceptabile niveluri neutre ale mirosului.
20 dB este singurul sistem de pardoseală cu aplicare lichidă Clasificarea M1 poate fi obținută doar de produse cu un nivel
care reduce în mod demonstrabil sunetul de impact cu 20 dB, de emisii extrem de scăzut.
reprezentând o acoperire foarte plăcută la pășire, care
promovează un mediu interior avantajos, deopotrivă în
Soluții pentru întreaga construcție
termeni de confort și reducere a sunetului. MasterTop 1327
MasterTop
este de asemenea un sistem turnat fără îmbinări, foarte ușor
 Soluţii de pardoseli elastice şi confortabile pentru zona
de curățat. Este incredibil de rezistent la uzură, reprezentând
de SPA şi GYM;
o soluție economică și durabilă pe termen lung, adecvată
 Sistemele MasterTop poliuretanice sunt continue, fără
pentru utilizarea în specal în clădiri publice.
rosturi şi îmbinări, putând fi personalizate în orice nuanţă;
Sistemul de pardoseală MasterTop 1327 este pe bază de
 Cu o durată de viață de 50 de ani, au la bază formulații
poliuretan (PU), fiind disponibil practic într-o gamă infinită de
cu elasticități diferite, care conferă concomitent confort
culori RAL și NCS. Acest fapt oferă oportunități majore pentru
pe timpul mersului, rezistență la uzură, costuri de
creativitate în termeni de forme, modele și design-uri,
întreținere reduse și o calitate superioară a aerului
interior (clasa A+ în ceea ce privește emisiile de compuși
organici volatili);
 Pot fi formulate cu
efect bacteriostatic (nu
permit multimplicarea bacteriilor pe suprafață).

MasterTop
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MasterSeal Roof
 Sisteme de hidroizolaţii pentru acoperişuri şi
terase compuse din membrane lichide aplicate prin
spreiere sau roluire;
 Sistemele includ

MasterInject
 Soluţii pentru repararea fisurilor în structurile de beton,
sau pentru stoparea infiltraţiilor active de apă prin fisuri, ale
fundaţiilor sau pereţilor;
 Sunt uşor de injectat şi penetrează structura, restabilind
capacitatea portantă şi integritatea structurală a clădirii.
 Aceste sisteme și-au demonstrat eficiența, versatilitatea
și durabilitatea în multe locuri din întreaga lume, în condiții
meteorologice diverse. Fiecare situație sau necesitate specifică
are un corespondent în oferta dedicată de la BASF.
MasterSeal Balcony
 Toate sistemele produse de BASF sunt instalate de firme
 Soluţii pentru protecţia şi impermeabilizarea balcoanelor autorizate care au la activ cursuri de instruire. Producătorul
cu membrane decorative lichide, disponibile şi în variante asigură de asemenea asistență specializată și consultanță
transparente;
gratuită pentru fiecare proiect.
 Se pot aplica direct peste placările ceramice;
 Asigură stabilitatea la raze UV şi includ soluții antiDespre divizia BASF de substanțe chimice
alunecare pentru zonele de trafic.

membrane elastice pe bază de poliuretan şi poliuree, care
permit reabilitarea în termen scurt a suprafeţelor (capătă o
rezistenţă durabilă la mai puţin de un minut de la aplicare);
 Permit inclusiv abordarea suprafețelor verticale, hidroizolarea rapidă a detaliilor, deschiderilor și străpungerilor, cum ar ﬁ
cele pentru ventilaţie, luminatoare și coșuri de fum;
 Sunt proiectate pentru a proteja acoperișurile din medii
agresive, chiar și în locații în care se întâlnesc variații termice
extreme.

pentru construcții

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

MasterSeal Roof

MasterSeal Balcony

Divizia BASF de Substanțe chimice pentru construcții
oferă soluții chimice avansate, sub brandul umbrelă global
Master Builders Solutions, pentru construcția, întreținerea,
reparația și renovarea clădirilor de diferite tipuri. Brandul se
bazează pe mai mult de 100 de ani de experiență în industria
construcțiilor, având un portofoliul extins care cuprinde
aditivi de beton, aditivi pentru ciment, soluții chimice pentru
construcții subterane, sisteme de hidroizolare şi etanșare,
sisteme de reparare și protecție pentru beton, mortare performante de subturnare, sisteme de pardoseli performante,
sisteme de fixare a gresiei, rosturi de dilatare și sisteme de
control și soluții pentru protecția lemnului.
Cei aproximativ 6.500 de angajați ai diviziei de Substanțe
chimice pentru construcții formează o comunitate globală
de experți. Pentru a rezolva provocările individuale ale
clienților din domeniul construcțiilor de la faza de
concepție până la finalizarea unui proiect, BASF apelează la
cunoștințe specializate, la expertiza regională și la experiența
dobândită în nenumărate proiecte din toată lumea.

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

MasterSeal Pool

MasterProtect
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Eveniment

www.anuala.ro

Gala Anualei
de Arhitectură
București 2019

Gala Anualei de Arhitectură București 2019 a
avut loc pe 10 iulie, la Muzeul Național de
Artă a României, în aripa Auditorium, reunind
peste 700 de arhitecți și invitații lor. Aceștia
au putut vedea cele 283 de proiecte înscrise
în concurs, expuse la eveniment, dintre care
30 au fost premiate în urma jurizării pe
secțiuni. Prezenți ca în fiecare an la Anuală,
am oferit participanților ultima ediție a
revistei și vă putem transmite câteva detalii
despre această importantă manifestare a
arhitecților bucureșteni și nu numai.
Așa cum a arătat Președintele Ordinului Arhitecților din
România Filiala București, dr. arh. Emil Ivănescu, la Anuala de
Arhitectură București 2019 au fost premiate proiecte care
reprezintă locuințe individuale și colective existente, clădiri
de birouri operaționale, amenajări de spații corporate, de
retail și HoReCa, lucrări de cercetare în arhitectură și proiecte
de arhitectură publică, a locuinței și de amenajare interioară.
„Am remarcat, în acest an, prin proiectele expuse, că mediul
de construcții și arhitectură devine din ce în ce mai orientat
către calitate, foarte atent la cerințele și exigențele
consumatorului final și la oraș în sine”, a declarat domnul Emil
Ivănescu.
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Premiile Anualei
de Arhitectură:
ARHITEcTURA coNSTRUITă
1. Arhitectura locuinței individuale:
• Casa E+E – autori: arh. Mihai Ene, arh.
Adela Ene
• Casa Syaa (ex aequo) - autori: arh.
Adrian Soare, arh. Neli German, arh.
George Dinu, arh. Simina Ignat, arh.
Eliza Yokina, arh. Andrada Tărău
2. Arhitectura locuinței colective:
• Locuințe colective - autori: arh. Dragoș
Perju, arh. Remus Harsan
3. Arhitectură publică:
• Imobil de birouri, Calea Dorobanți autori: arh. Dan Marin
4. Arhitectură, conversie și restaurare:
• Restaurare imobil D+P+1+M – autori:
arh. Dragoș Perju, arh. Remus Harsan
• Zorileanu 18, Clădire rezidențială (ex
aequo) - autori: arh. Mitrus Andrei, arh.
Mucenica Magda
5. Arhitectura spațiului public:
• substandardPLUS - autori: arh. George
Marinescu, arh. Maria Daria Oancea

ARHITEcTURA SPAțIUlUI
INTERIoR
1. Amenajări rezidențiale:
• Casa GG - autori: arh. Andreea Maria
Marinescu
2. Amenajări HoReca:
• Raionul Floreasca, Piața de pește autori: arh. Dan Enache, arh. Călin
Radu, arh. Andrei Alexa 3. Amenajări
corporate și retail:
• Amenajare Meșteshukar ButiQ - autori:
arh. Anca Cioarec, arh. Brîndușa
Tudor, arh. Teodora Capră-Robescu,
arh. Ștefan Nechita
4. Amenajări expoziții, standuri și
scenograﬁe:
• Casa Memorială Anton Pann - autori:
Constantin Goagea, Justin Baroncea,
Anastasia David, Alexandru Condrea
5. design de obiect:
• Bijuteriile i{n}stance - autori: arh. Dana
Anton, arh. Ionuț Anton

cERcETARE PRIN ARHITEcTURă
1. carte de arhitectură
• Celălalt oraș. Locuri și povești din București-Sud - autori: Ștefan Ghenciulescu,
Constantin-Mihăiță Duțescu, Andrei Mărgulescu, Constantin Goagea, Cosmina
Goagea
2. Arhitectură participativă:
• VVITA – Modernizing Learning and Teaching for Architecture - autori: conf. dr.
arh. Marius Voica, asist. dr. arh. Elena Cristina Mândrescu, lect. dr. arh. Mihaela
Hărmănescu, conf. dr. arh. Andra Panait, șef de lucrări dr. arh. Marina Mihăilă,
șef de lucrări dr. arh. Adrian Moleavin
3. diplome de arhitectură:
• Școală de meserii în (vechea) Calea Rahovei - autori: arh. Magda-Iulia Juravlea,
Îndrumători: conf. dr. arh. Florian Stanciu

PRoIEcTE dE ARHITEcTURă
1. Arhitectura locuinței:
• SEED HOUSE - autori: arh. Dragoș Epure, arh. Catalin Ivanov, arh. Alexandru
Niculescu, arh. Gianina Toader, arh. Simina Dimcea
2. Arhitectură publică:
• Extindere Nzeb - autori: arh. Sergiu C. Petrea, arh. Cristina Pintilie, arh. Sabrina
Ene-Butnariu, arh. Tania V. Băncilă, arh. Sebastian Apostol, arh. Dan Roșu
3. Amenajări de interior:
• Penthouse. #maimultuncolaj - autori: Iulian Bădărău, Bogdan Lazăr, Dragoș
Lazăr, Raul Antonie
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Spa & Wellness
Eveniment

Cea de-a XVII-a ediție a Anualei de
Arhitectură București 2019 este organizată
de Filiala Teritorială București a Ordinului
Arhitecților din România începând cu 20
mai, având tema „Forum București”. Sub
această denumire, Anuala de Arhitectură
inițiază și un program amplu, care se
desfășoară pe durata a doi ani, cu scopul
de a analiza diversele oportunități de
dezvoltare arhitectural-urbanistică a
Capitalei din perspectiva europeană.
Programul are ca invitați profesioniști din
mediul construcțiilor și al arhitecturii la nivel
internațional, fiind prevăzute dezbateri pe
diferite teme implementate în țările
europene și care pot constitui oportunități
de dezvoltare pentru București.
Programul „Forum București” va genera, potrivit organizatorilor, un set de
acțiuni și evenimente cultural-profesionale adresate atât arhitecților,
industriei în construcții, instituțiilor și
administrațiilor locale, cât și publicului
larg. O sinteză a acestor discuții va genera un document util pentru orașul
București și pentru diferite inițiative care
vizează dezvoltarea contextului urban
contemporan. Începând cu această
ediție, prin site-ul www.anuala.ro, evenimentul arhitecților bucureșteni devine
principalul motor de căutare online al
arhitecturii din București.
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Publicul larg, potențialii clienți de
arhitectură, vor fi invitați să descopere o
sursă structurată, o arhivă digitală online,
ce conține atât arhitectură construită,
proiecte de arhitectură, precum și
arhitecți, echipele și firmele de arhitectură din București, dar și din țară, care
proiectează și construiesc în zonă.
Începând cu anul 2019, Anuala de
Arhitectură București premiază atât
demersul de arhitectură, cât și cel de
construcție și finalizare al lucrărilor.
Alături de arhitecți, sunt promovați toți
profesioniștii ce contribuie la buna finalizare a unei construcții: clienți,
dezvoltatori, antreprenori, instituții, project manageri, ingineri.

La această ultimă ediție, au fost
acordate premii speciale, precum:
• ”Cel mai bun dezvoltator
imobiliar al anului 2019” domnului Horia Bălan, pentru
proiectul „Dumbrava Vlăsiei”
• Premiul Primăriei Municipiului
București - Restaurarea şi punerea
în valoare a Muzeului Dr. Minovici
Bucureşti, precum şi revitalizarea
incintei istorice
• Premii oferite de partenerii
evenimentului

Alte evenimente
ale Anualei:
1 august 2019 – 22 octombrie 2019
• Evenimente și dezbateri
profesionale „Forum București”
• Itinerarea Anualei de Arhitectură
București 2019 în spațiile
publice bucureștene
• Competiții de arhitectură
• Evenimente satelit
4 noiembrie – 10 decembrie 2019
• Evenimente și dezbateri
profesionale „Forum București”
• Lansarea Ghidului Turistic de
Arhitectură Contemporană în
București 2019 - Catalogul
Anualei 2018/2019

Mochetă și Flotex Premium

de la Forbo Flooring Systems

Dale de mochetă
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.

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

Noua colecție Flotex Colour 2019 –
o pardoseală textilă unică

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

SunGarden Golf & SPA Resort este acel paradis
pierdut, undeva în mijlocul pădurii Baciu, într-o
pajiște în care veți ajunge pe un drum șerpuit și
îngust. deja v-am ajutat să vă imaginați drumul
până la noi, însă cu siguranță nu știți cu adevărat
ce vă așteaptă aici în cadrul unui întreg sejur.
SunGarden este locul ideal unde vă puteți retrage
cu întreaga familie departe de oraș, e locul unde
ﬁecare își va găsi activitatea preferată și va putea
să se bucure de timpul liber și relaxare în natură.

Poate că sunteți iubitor de golf, și alegeți să descoperiți
destinația noastră, să testați terenurile și să vă oferiți oportunitatea
de a accepta noi provocări. Și vă asigurăm că aici veți fi într-adevăr
provocat! Nu este deloc un teren ușor, ci veți vedea că nivelul de
dificultate este ridicat, cu un relief ce vă solicită strategia la fiecare
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pas. Noi credem că cel mai dificil green este cel cu numărul 6.
Vă așteptăm să îl testați și dumneavoastră!
Și pentru că v-am lansat această invitație, vrem să vă dăm
mai multe detalii despre activitățile de care vă puteți bucura în
cadrul resortului. De cele mai multe ori, când vine vorba despre
terenurile de golf clasice, veți vedea că nu aveți oportunitatea
să mergeți cu întreaga familie, asta pentru că facilitățile sunt
limitate. Noi am gândit un întreg concept, pentru că vrem să vă
relaxați alături de toți cei dragi. Cât timp dumneavoastră veți
participa la competiții și veți fi pe terenul de golf, familia se
poate bucura de zonele Spa sau de activitățile în aer liber.
Sau poate vreți să vă bucurați de toate acestea împreună.
Zona de Spa din cadrul resortului vă oferă posibilitatea
să vă antrenați corpul în sala de fitness, iar mai apoi să vă
relaxați complet în cele două zone destinate unei călătorii
terapeutice. Prima zonă de Spa se numește Aqua
Experience și este o oază de liniște care vă permite să luați
o pauză și să vă reconectați cu simțurile.

Să uitați de toate problemele cotidiene și, de ce nu, să vă
lasați corpul în mâinile unui terapeut ce vă poate oferi un ritual
de relaxare profundă. Meniul de masaje și tratamente se
adresează tuturor vârstelor, indiferent de tonusul corpului sau
tipul de piele, așa că întreaga familie poate beneficia de ele.
Cea de-a doua zonă Spa se numește Amedeea
Paradise, locul unde veți începe călătoria în timp. De ce
spunem asta? Pentru că atmosfera de aici vă duce cu gândul
la peșterile în care trăiau strămoșii noștri; focul din Vatra
Străveche vă poartă într-o eră preistorică, iar camera Mystic
Relaxing Volcano vă poate purta în lumea viselor…
Aceasta este și zona de Spa care vă oferă cele mai multe
opțiuni de saune, de la cea antibacteriană cu lemne de cedru,
până la cea cu sare sau cea finlandeză cu temperaturi de până
la 100 grade Celsius. Fiecare dintre ele aduce beneficii diferite,
așa că vă recomandăm să treceți prin experiența de a le testa
pe toate. Și pentru că un astfel de tur de relaxare necesită și
pauze răcoroase, veți găsi aici o fântână de gheață, o mulțime
de dușuri reci lângă fiecare saună și un bazin cu apă rece, ideal
pentru a fi alternat cu saunele. Știm cu toții câte beneficii vom
obține la nivelul sistemului circulator.
Mai mult, zona Amedeea vă permite și pauze mai lungi, într-o
zonă special dedicată , unde veți putea citi o carte sau puteți
juca diverse jocuri de societate, într-un spațiu care arată precum
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Recomandat Spa Magazin

un living, însă unul cu piscină și cascadă interioară. Ce ziceți
de asta?
Dacă, în schimb, familia dumneavoastră este adepta
activităților în aer liber, sezonul cald este încă prezent iar
vremea nu ne impune încă nicio limită. Ne place să spunem
că din punct de vedere al activităților exterioare, SunGarden
este o destinație de evadare, unde chiar vă puteți reconecta
cu natura. Peisajul este superb, o pajiște înconjurată de
pădure, unde de multe ori surprindem căprioare curioase
de ceea ce se întâmplă la noi, sau unde avem parte de
concerte diverse din partea broscuțelor de pe lac.
Cu siguranță sunteți iubitori de sport, așadar SunGarden
Resort vă oferă posibilitatea să jucați fotbal, volei, tenis sau
tir cu arcul chiar la marginea pădurii. Puteți pescui sau puteți
face jogging înspirând un aer pur și curat, plin de oxigen.
Cei mai mulți turiști aleg să descopere natura în drumeții
sau în trasee cu bicicletele. Pădurea Baciu vă oferă peisaje
deosebite dacă alegeți să o vizitați!
Camerele mobilate în stil clasic, restaurantele indoor
sau outdoor, terasele, sălile de conferințe, un „Vitamin
Bar”, piscinele (la interior și exterior), serviciile curente
sau personalizate completează o imagine de ansamblu
atractivă pentru orice tip de sejur, întâlnire de afaceri sau
eveniment, cu condiția respectării unor minime condiții de
etichetă, dezirabile pentru acest tip de locație.
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Camerele au fiecare un design unic, clasic și romantic în
același timp, în care lemnul patinat și fierul forjat sunt leitmotive și elemente de personalizare. Rafinamentul capătă
noi valențe, în special în camerele Private Spa Guest Room,
care dispun de jacuzzi, saună, paturi de masaj și alte facilități
particulare, iar oaspeții acestora beneficiază de acces gratuit
la zonele Spa & Wellness (atât în Spa Aqua Experience, cât
și în Amedeea Experience), respectiv de câte un masaj de
cuplu. Royal Suites, King Guest Rooms și Queen Guest
Rooms sunt de asemenea camere elegante, cochete, cu
vedere asupra Poienii Cerbului din Pădurea Baciu. Toți cei
care se cazează la SunGarden Resort au la dispoziție, incluse
în prețul camerei, o mulțime de facilități la cele mai înalte
standarde – pe lângă cele „clasice” (mic dejun, Internet, TV,
parcare etc.), au acces gratuit la centrul Spa (Aqua Experience) și, în sezonul cald, la piscina în aer liber.
V-am convins să veniți la următorul joc de golf cu
întreaga familie? Atunci verificați disponibilitatea camerelor și faceți-vă rezervarea de acum! Vă lăsăm toate
informațiile mai jos.
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

Despre cum se poate
salva o casă
Există proiecte care fascinează prin
exemplul de bună practică, prin intervenţiile
complexe de recuperare și prin poveste, iar
Good Living Hotel este unul dintre ele.
Această casă tip vagon, dintr-o zonă veche
a Bucureștiului, bogată din punct de vedere
arhitectural, a primit o nouă șansă la viaţă,
ﬁind renovată din temelii și transformată
într-un hotel modern și confortabil.
Cu patru ani în urmă, imobilul era o ruină:
“Fusese abandonat de șase ani și nu se putea locui aici. Totul era foarte degradat, nu
avea geamuri, iar una dintre camere nu avea
nici măcar podea - avea efectiv o gaură în
mijloc. În plus, se furase tot ce era din metal,
nu mai avea nici clanţe”, spun proprietarii
hotelului.
“Cred că, în mare, acest proiect a fost
despre cum se poate salva o casă. Una dintre multele case de tip vagon din București
a avut noroc să ﬁe descoperită de cineva
suﬁcient de pasionat de istorie, încât să vrea
să o ajute să supravieţuiască, respectându-i

trecutul, dându-i și o subtilă atmosferă și funcţionalitate contemporană”,
spune arh. Ioana Pădure, cea care a fost șefa de proiect.
Azi, imobilul complet renovat, le propune călătorilor care aleg să petreacă
câteva nopţi în București, o experienţă completă: o serie de camere confortabile și luminoase, dar și diverse opţiuni de petrecere a timpului liber, pe
trasee tematice, alături de un ghid local.
Lucrările de renovare au durat doi ani, timp în care totul a fost schimbat, mai
puţin cărămida din calcan. Acoperișul a fost puţin înălţat, astfel încât panta
lui să ﬁe mai abruptă.
Ultimul nivel este compus din două camere
cu băi, care împart o zonă de living foarte
apreciată de călători. Alături de micile obiecte
decorative care dau personalitate acestui
spaţiu, lumina naturală joacă rolul principal în
crearea atmosferei. Iar o cantitate atât de mare
de lumină naturală pe tot parcursul zilei nu ar ﬁ
fost posibilă fără ferestre de mansardă VELUX.
“Spaţiul a fost gândit astfel încât lumina - în
plan oblic, care întră prin ferestrele de mansardă VELUX, dar și în plan vertical, prin
lucarne - să joace rolul principal în crearea
atmosferei”, mai spune arh. Ioana Pădure.
Amplasarea ferestrelor de mansardă VELUX

s-a realizat astfel încât iluminatul natural să ﬁe cât se poate de uniform la
ultimul nivel al hotelului.
“Ţinând cont că am avut ca reper doar niște aerisiri din fostul pod, nu am
putut abuza cu prezenţa sau dimensiunea vitrajelor și am încercat să le
poziţionăm astfel încât [...] să se realizeze un iluminat uniform în aproape
toate spaţiile de la mansarda”, completează arhitecta.
Vezi și alte proiecte reușite de renovare pe facebook.com/VELUX și pe velux.ro

Alimentație

Armonizarea alimentației Bio în locațiile Spa

Alegerea hranei inteligente!
Patrick Pettenuzzo, jurnalist culinar și fondator
Sărbătoarea Gustului în România
Atunci când investiți într-un Spa de calitate, este de la
sine înțeles că partea de alimentație propusă trebuie
să satisfacă așteptările clienților dumneavoastră. Miza
pe cartea BIO este un atu suplimentar pentru
vânzarea serviciilor Spa. Dar puteți avea nu doar
servicii de alimentație BIO, ci mai mult, puteți oferi
clienților cursuri de gătit ecologic sau cel puțin sfaturi
punctuale, astfel încât, odată ce se întorc acasă, aceștia
să își prelungească beneficiile venirii lor la Spa de-a
lungul unui an întreg.

Ce este alimentația BIO?
BIO înseamnă mai mult decât un simplu mod de a crește
plante și animale, este o stare de spirit respectuoasă față de
om și natură. Este o conștientizare asupra pericolelor și erorilor
societății noastre de consum și o contribuție la protecția
patrimoniului pe care vrem să îl transmitem copiilor noștri.
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Din punct de vedere legal, un
produs biologic este un produs
rezultat dintr-un mod de cultivare
sau creștere care nu apelează la
substanțe chimice de sinteză, sau
un produs prelucrat pentru care cel
puțin 95% dintre ingrediente îndeplinesc aceste criterii.

Trei mari principii guvernează
agricultura BIO:

l Respectul pentru pământ prin rotația culturilor,
alegerea de semințe adaptate la climat și sol, interdicția
de a utiliza produse chimice de sinteză;
l Respectul pentru animale: alegerea de rase
specifice locului, o alimentație bazată pe agricultura ecologică și interzicerea de a utiliza anumite medicamente;
l Respectul față de consumatori prin vânzarea
de alimente sănătoase și verificate.

Conținutul redus, spre zero, de componente toxice
rezultate din folosirea pesticidelor sau insecticidelor este
demonstrat de numeroasele analize efectuate pe produse
rezultate din agricultura BIO. Conținutul lor ridicat în nutrienți
a fost de asemenea demonstrat. În mod ideal, produsul BIO
trebuie consumat cât mai proaspăt posibil, pentru că astfel
își păstrează toate calitățile nutritive. Nu vă îngrijorați de
aspectul acestora: fructele și legumele, de forme și dimensiuni
diverse sunt semnul unor culturi fără îngrășăminte chimice.
Ambalajele de hârtie Kraft sau reciclată și recipientele de
sticlă arată preocuparea actorilor din această piață de a utiliza
materiale naturale și reciclabile.

De ce organic?
Un studiu american recent (făcut public de PANNA email
news service) asupra copiilor între 2 și 4 ani (grupa de vârstă
cea mai expusă riscului din cauza proporției de alimente
ingerate în raport cu masa lor corporală), indică faptul că
acești copii hrăniți cu alimente BIO au concentrații de
reziduuri de la pesticide de șase ori mai mici decât cei care
mănâncă produse alimentare convenționale... iată ceva la care
merită să reflectăm.

Pe lângă rolul pesticidelor în
dezvoltarea diferitelor tipuri de
cancer, pe care marea majoritate a
oamenilor îl recunoaște, a fost demonstrat de asemenea că pesticidele
alterează compoziția nutritivă a plantelor, distrugând vitaminele pe care le conțin în totalitate sau parțial.
Astfel, alimentele Bio sunt mai bogate în plan nutrițional și
sunt de asemenea avantajate de aromă. Cu acestea, masa
redevine un moment privilegiat de descoperire și de binefacere.
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Organic: cum?
Cine vorbește despre o reîntoarcere la practicile tradiţionale nu se referă defel la o revenire la agricultura
simplistă, primitivă. Dimpotrivă, baza pentru agricultura ecologică, care este rotaţia culturilor şi reutilizarea materialelor
organice, cere cunoștințe științifice solide. Rotaţia culturilor
înseamnă să cunoști multe culturi, spre deosebire de
agricultura convenţională în care agricultorul era axat pe o
singură plantă. În plus, refuzul de a folosi erbicide, insecticide
şi fungicide implică știința de a utiliza armele oferite de
natură, adaptându-se la funcționalitatea acestora.

Cum se întâmplă acest lucru în practică?
Natura, așa cum toată lumea ştie, a prevăzut câte un
prădător pentru fiecare parazit. De exemplu, buburuzele se
hrănesc cu afide, iar ariciul se delectează cu limacși. Aceste
animale benefice sunt introduse astfel în culturile BIO,
utilizarea acestor metode naturale oferind o rată de succes
care poate ajunge la 100%. În mod similar, plantele interacţionează unele cu altele: mirosul de praz alungă musca
morcovului, în timp ce mirosul de morcovi alungă fluturii care
ar putea parazita, prin viermi, diverse plante de grădină,
inclusiv prazul... iată un cerc virtuos şi cu totul natural!
Din perspectiva plantelor, remediile utilizate cu succes în
agricultura ecologica sunt cele care sunt extrase tot din
plante: vorbim de homeopatie și aromoterapie.

În ceea ce priveşte creșterea animalelor
în mod ecologic, iată câteva caracteristici:

l Singurele medicamente utilizate sunt cele care
presupun homeopatia și fitoterapia. Acest lucru îl protejează
pe consumator de la ingerarea unor doze regulate de antibiotice sau hormoni de creștere, ingerate anterior de
animalul pe care-l hrăneşte.
l Crescute cu lapte matern, apoi cu alimente naturale,
animalele crescute într-un context ecologic beneficiază de
mai mult teren pentru a se mișca, raportat la numărul lor.
l Valorificate mai târziu, pentru că li se dă timp să crească în
mod natural, animalelor li acordă foarte multă atenţie și pentru
a se evita stresul lor în ultimele clipe înainte de sacrificare.
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l Durata scurtă a transportului până la abator (2 ore
maximum), spaţiile de odihnă, izolarea fonică, toate acestea
limitează toxinele eliberate în corpurile lor de către animalele
care suferă de stres înainte de sacrificare. Datorită acestor
factori, carnea ecologică este mult mai gustoasă decât carnea
convenţională.

De ce să alegem produsele locale şi
sezoniere?
În societatea noastră în care totul trebuie să fie obținut
rapid, mâncăm roşii din Maroc în decembrie și pere din
Argentina în luna martie. Dar această cerinţă are un cost
ecologic important: utilizarea resurselor neregenerabile
naturale, poluarea cu efect de seră etc. sunt generate de
astfel de operaţiuni inutile.
Dacă vrem să evaluăm caracterul ecologic al unui iaurt
cu căpșuni, vom lua în calcul distanța parcursă de camioane
pentru a obține căpşuni, lapte, ambalare, apoi de la fabrică
până ajunge la supermarket. Ei, bine suma distanțelor
pentru un banal recipient cu iaurt este de... 2.400 km! Nu
ar fi mai înțelept și mai responsabil să îl consumăm pe cel
făcut direct la fermă, în județul nostru?
Este responsabilitatea tuturor, atât a celor care oferă
servicii de alimentație publică, dar și a celor care beneficiază de ele.

pErFECTĂ
pEnTrU
rEnoVArE!
ani

garanŢie

rApId ȘI UȘor

pentru uZ comercial

ATIngErE
dElICATĂ
dUrAbIlITATE
100%
ImpErmEAbIl

˘ bUnĂ
ACUSTICA
17 dB

ÎnCĂlzIrE În
pArdoSEAlĂ
pArdoSEAlĂ
SIlEnȚIoASĂ

CollECTIon

Pardoselile montate cu Fastlay
se pot folosi imediat după
instalare.

Spa
Design
& Wellness

&tradition

Bolia

Bolon

Bover

Bover

Cane-Line

Chairs&more

Fletco

Fritz Hansen

Proiecte complete de amenajări cu

DACCA Group Trade

Softline

În domeniul amenajărilor Horeca, este de preferat ca
proiectele să fie abordate holistic, de către o companie specializată, capabilă să gestioneze lucrarările
în mod eficient, cu experiența necesară, având la
dispoziție materiale profesionale dedicate. Aceste
companii sunt mai mult decât simpli furnizori sau
executanți de amenajări interioare, sunt integratori
care țin cont de specificul industriei, de caracteristicile
fiecărui spațiu. La fel de importantă este asumarea
proiectului până la final, ceea ce înseamnă responsabilitate, garanție pentru lucrarea realizată și
capacitatea de a oferi servicii complete, astfel încât
beneficiarul să aibă cât mai puține probleme de
rezolvat, preocupându-se doar de operarea
ulterioară a spațiului respectiv. Sunt și motivele pentru
care firma DACCA Group Trade din Cluj-Napoca,
activă pe întreaga piața românească, este apreciată,
oferind pachete complete de servicii și produse,
pentru a livra clienților săi un produs final de calitate.
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DACCA Group Trade are capacitatea de a oferi
pachetul complet de proiectare a designului interior și de
amenajare, consultanță, precum și furnizarea produselor și
accesoriilor, de la pardoseli și finisaje pentru pereți, la
mobilier (inclusiv mese, scaune, fotolii și canapele), sisteme
acustice, corpuri de iluminat, tapet personalizat marca
Intuitive și decorațiuni. Această companie importă toată
gama de produse pentru interior și gestionează direct tot
procesul: de la discuția cu clientul și identificarea soluției
potrivite, la lansarea comenzii, până la livrarea și implementarea produsului. Toată gama de produse este importată
direct de la producători de renume, precum Bolon, Fletco,
Fritz Hansen, CUBE-Design, Green Furniture Concept,
DeVorm, SOFT Line, Forbo, Ply Collection, Chairs&more,
Cane-line, INTUITIVE, Kartell, & Tradition, Bolia, Offecct,
Muratto, Bover, Bsweden și alții.
DACCA Group Trade are în portofoliul său numeroase proiecte de amenajare și design interior realizate
pentru spațiile Horeca, astfel că dispune de expertiza
necesară în acest domeniu pentru a vă oferi soluția completă
de amenajare. Colaborările cu producătorii se bazează pe
parteneriate directe, indiferent de tipul produsului – de la

Incati

Intuitive

Kartell

Kristalia

Lano Carpets

Louis de Poortere

Muratto

Ply collection

Ply collection

Branduri specializate:
mobilier și pardoseli speciale, la soluții pentru pereți, mobilier acustic, corpuri de iluminat, scaune, fotolii, decorațiuni;
toate soluțiile propuse de DACCA sunt puse în operă cu
produse profesionale pentru spații publice, verificate pe
piața europeană și nu numai. În toate cazurile, este vorba de
produse premium, caracterizate prin inovație, eleganță,
rafinament și calitate, adaptate la trendurile din designul
actual. În consecință, produsul finit astfel obținut va fi în ton
cu tendințele momentului, concepute în atelierele de creație
ale unor mari designeri de renume mondial. Locația Horeca
amenajată împreună cu Dacca își poate asuma mai departe
rolul de a crea noi tendințe în ospitalitatea autohtonă,
pornind de la concept și design. Pe o piață concurențială ca
aceasta, creativitatea trebuie să ne însoțească la fiecare pas!

n Fotolii, canapele, banchete: Fritz Hansen,

&Tradition, Softline, Kartell, Bolia, Kristalia

n Scaune: Fritz Hansen, &Tradition, Softline,

Kartell, Bolia, Kristalia, Chairs & more, Ply
Collection
n Corpuri de iluminat: Fritz Hansen, &Tradition,
Kartell, Kristalia, Bover, Bsweden, Bolia
n Mobilier outdoor pentru terese sau cluburi/baruri:
Cane-line, Kartell
n Pereți: Intuitive, Murrato
n Pardoseli: Bolon, Lano Carpets, Incati, Fletco
n Covoare: Louis de Poortere

Dacca - amenajări complete pentru
spațiile Horeca:
n zona de lounge

n cafenea

n lobby
n restaurant

n cazinou

n recepție

n club, bar
n terasă

DAccA GRouP TRADE S.R.L.
cluj-Napoca
Tel.: 0364-109-987;
E-mail: ofﬁce@dacca.ro
www.dacca.ro
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LEIDA

Produse
Dotări complete
de Top

Dotarea
hotelului 360º

Un parteneriat
bazat pe încredere
daniela ciurescu
LEIDA Impex

Activitatea noastră de 26 de ani
pe piața ospitalității din România
ne îndreptățește să credem că am
oferit hotelierilor autohtoni acele
produse și servicii de care aveau
nevoie cu adevărat. Am insistat pe produsele
profesionale, dedicate domeniului, care sunt deseori
diferite de cele pentru uz curent - prin calitate,
funcționalitate, design. Am încercat să oferim nu doar
produsul respectiv, ci și consultanța necesară, pentru ca
beneficiarul să înțeleagă rolul, modul de utilizare, oportunitățile pe care le oferă acel produs. Am mizat
totdeauna pe branduri care să ne facă cinste și pe care
să le reprezentăm cu conștiința că am oferit garanție pe
termen lung. Am urmărit permanent, în contact cu
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ospitalitatea europeană, trendurile
momentului, încercând să identificăm
pentru fiecare client nișa pe care
poate obține succesul. Am urmărit să
creăm concepte unitare, inovative,
care să integreze tot ceea ce înseamnă
un hotel, de la recepție, cameră,
restaurant sau bar, până la piscină și
centru Wellness. Ne-am dezvoltat
constant, reușind să venim cu o ofertă
extrem de variată, pentru tot ceea ce
poate fi de folos pe partea de dotări,
de la mobilier și echipamente „hard”
la produse care țin de detaliu, de
rafinament, de acel „savoir vivre” pe
care orice hotelier trebuie să și-l
asume și să îl transmită oaspeților săi.

Dotarea unui hotel nu este un lucru simplu. Persoana
responsabilă cu achizițiile trebuie să aibă multe calități,
mai multe decât aceea de a gestiona strict o anumită sumă
de bani pe care să o investească în echipamente, mobilier,
textile, veselă și tacâmuri, consumabile ș.a.m.d.; acesta are
nevoie de informații clare și detaliate asupra tuturor
facilităților și centrelor de profit ale hotelului, pentru a
vedea clar care sunt dotările cu adevărat necesare și la ce
nivel trebuie respectată și verificată calitatea. Dar calitatea
serviciilor este o consecință a calității dotărilor, și niciun
hotelier nu ar trebui să pună sub semnul întrebării necesitatea de a oferi și a cumpăra ceea ce este bun. Cât mai
bun! Bugetul trebuie alocat pornind nu de la comparația
de prețuri între produse ”similare”, ci de la durata de viață,
funcționalitatea și, în unele cazuri, estetica dotărilor. Prin
utilizare efectivă, devine simplu să compari două produse
care arată aproximativ la fel, dar unul este „no name”, iar
altul are în spate decenii de teste și perfecționări. Situația
reală ne arată că, în acest domeniu, calitatea este garantată
de branduri bazate pe experiență și notorietate; cu un
echipament de bucătărie, un gheridon sau un set de
tacâmuri de calitate vei fi inspirat și susținut totdeauna să
oferi niște servicii de același nivel, pentru că produsele se
vor comporta previzibil, iar cel care oferă acele servicii va
avea o activitate mult mai fluentă și mai profitabilă.
Urmărind trendurile în alimentație, wellness, sănătate,
mod de a trăi în general, știm și care trebuie să fie dotările
unui hotel – acum, dar și mai târziu, când o simplă tendință
devine normă. De aceea este bine să urmărim furnizorii
de produse pentru hotel care, prin activitatea lor, au
dovedit că pun accentul pe calitate, respectând
brandurile pe care le reprezintă, și că sunt atenți permanent la ceea ce se petrece în industrie.

Astfel, hotelul devine mai mult decât un loc de cazare,
sau de relaxare, devine un loc al inspirației, al descoperirii
de noi repere. Și ce ne impresionează cel mai mult în
această lume în care totul se face și se evaluează extrem
de rapid? Grija pentru detaliu – pe care îl observăm
direct, sau îl intuim în spatele unui aspect general
ireproșabil.
Iată de ce am selectat pentru dumneavoastră câteva
game de produse care imprimă hotelului personalitate, stil,
dar și funcționalitate. Astfel, totul funcționează perfect, iar
oaspetele hotelului rămâne cu impresia, absolut corectă,
că a fost tratat cu respect, în cele mai bune condiții.

Echipamente pentru bucătărie
Este greu să pui la punct o bucătărie complet utilată,
pentru că tipurile de echipamente sunt extrem de
numeroase, în funcție și de tipul de preparate propuse
pentru restaurant. Dar atunci când pe un singur utilaj
modular ai diverse tipuri de plite, chiar cuve pentru prăjit
cartofi, totul devine mult mai funcțional, mai eficient, fără
a fi nevoie să te deplasezi de colo-colo prin bucătărie.
Pentru că timpul contează, nu-i așa? Iar cu ajutorul unui
utilaj anume poți oferi oaspeților ceea ce în altă parte nu
poți găsi. De exemplu, cu un cuptor generos în care poți
găti bucăți de carne de mari dimensiuni, poți propune
meniuri de excepție pentru evenimente. Carnea sau
legumele pot fi preparate la grătar mult mai simplu și mai
rapid cu un aparat de mici dimensiuni, electric, evitând
neplăcerile unui grătar clasic. În plus, acest aparat poate fi
mutat ușor, iar în caz de nevoie poate fi utilizat pentru
menținerea temperaturii preparatelor. Cu asemenea
dotări, bucătaria restaurantului îi poate extinde activitatea
către catering.
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Produse de Top

Servire la Spa
Chiar dacă oaspetele nostru este la piscină sau Spa...
restaurantul și barul trebuie să funcționeze. Poate părea
incomod, dar cu echipamentele necesare, se rezolvă:
optați pentru bufete mobile, un gril bar sau salad bar,
termoboxuri pentru alimente, băuturi sau înghețată. În
afară de exigențele legate de siguranță, în prezența apei,
aspecte pe care trebuie să le luăm în calcul, consumul în
acest context este surprinzător (sau nu...), ca și diversitatea
produselor care pot fi propuse. Oamenii se simt bine,
Gheridoane și cărucioare
V-ați gândit cât de importante sunt gheridoanele și trebuie să îi facem să se simtă perfect!
cărucioarele folosite pentru angajații hotelului pentru a
Materiale inovatoare
căra bagajele, lenjeria din camere, ustensilele pentru
Să fim deschiși la avantajele noilor materiale, să nu ne
curățenie? Ele pot fi considerate în primul rând o carte de
ferim
de inovație! În anumite situații putem apela fără
vizită pentru hotel, pentru că un astfel de echipament
funcțional, curat, strălucitor trezește încrederea oaspetelui, rezerve la pahare, farfurii, recidemonstrează profesionalismul locației. Iar angajații sunt piente sau tacâmuri din
mult mai eficienți, mai rapizi, neexpuși efortului inutil și policarbonat, polipropilenă sau
bolilor profesionale. Activitatea de room-service are de polistiren, care au un preț mai
câștigat, de asemenea, dacă sunt folosite cărucioare scăzut decât cele clasice.
speciale, în care preparatele sunt păstrate la temperatura Datorită dezvoltării tehnologiei
potrivită... totul capătă sens și este posibil, dacă se dorește de obținere a materialului,
o servire ireproșabilă și avem echipamentul potrivit. aceste produse au un aspect
extraordinar – de exemplu, paRecenziile pozitive nu vor întârzia să apară!

36

harele de policarbonat par din cristal și sunt foarte
practice, în primul rând pentru că nu se sparg. În funcție
de material, pot rezista la temperaturi mai mari sau nu. În
același timp, putem opta pentru veselă sau consumabile
obținute din materiale naturale vegetale: farfuriile sau
paiele pentru băuturi din bambus sau celuloză. Toate
aceste materiale sunt reciclabile, iar cele de origine
vegetală sunt, desigur, biodegradabile.

un cadou. Oferind un set comun de cosmetice, nu facem
decât să dăm senzația că suntem neglijenți, cel puțin... Dar
este minunat să creăm o asociere între hotel și branduri cu
rezonanță precum La Bottega, Roberto Cavalli, Feragamo,
Laura Biaggioti, care au linii speciale de cosmetice
hoteliere. O asemenea surpriză poate transforma un client
ocazional într-unul permanent.

Cosmetice hoteliere
Oaspetele unui hotel va evalua serviciile și după
calitatea cosmeticelor din baie sau cameră; este șansa
hotelierului de a oferi mai mult decât un pat confortabil,
adică o experiență memorabilă, prin mirosuri, senzații
deosebite ale săpunului, gelului de duș sau cremei de
corp. Pentru o locație care se respectă, a devenit aproape
un obicei să întâlnim branduri renumite - în camere, în
centrul Spa, la recepție, pentru cei care doresc să își facă

lEIdA IMPEX SRl
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; www.wmf.com.ro
www.spaleidavision.ro
www.facebook.com/Leida.ro
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Eveniment

Romhotel 2019 - posteveniment
În perioada 21 – 24 februarie, a avut loc ediția 2019 a Romhotel - Expoziţia
Internaţională de echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante,
cea mai importantă manifestare autohtonă pentru industria ospitalităţii. Pentru
a veni în întâmpinarea investitorilor în domeniul Horeca, am fost prezenți și
noi la eveniment, distribuind gratuit reviste participanților. Numărul
revistelor distribuite a fost considerabil, deoarece în paralel cu Romhotel s-a
desfășurat și cea de-a 41- ediție a Târgului de Turism al României I (TTR)
– ediția de primăvară. Aceasta a însemnat un număr mare de vizitatori la stand,
persoane care activează în domeniu sau sunt interesate de fenomenul turistic,
care au fost bucuroase să găsească la târg informații specializate, specifice
industriei, inclusiv despre locațiile de succes pe care le promovăm în paginile
publicației noastre. Împreună, cele două evenimente au ocupat ambele
pavilioane B1 și B2, nou construit în Complexul Expozițional Romexpo.

Timp de patru zile, expozanții și-au
prezentat ofertele de produse şi servicii
specifice pieţei, precum şi noutăţile
apărute în acest domeniu, având posibilitatea de a stabili noi parteneriate și
de a le consolida pe cele existente, cu
producători şi distribuitori naţionali şi
internaţionali. Oamenii de afaceri din
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Horeca, lanțuri de retail, distribuitori,
reprezentanți ai magazinelor cu comerț
specific, arhitecți și designeri nu s-au
lăsat așteptați. Au putut vedea, testa și
negocia achiziții pe câteva segmente importante: echipamente specifice, dotări,
mobilier și accesorii pentru structurile
de primire, unitățile de alimentație pu-

blică, catering, fast-food; produse, echipamente și accesorii pentru întreținerea
curățeniei și igienei pentru hoteluri și
restaurante; sisteme de siguranță, securitate și echipamente electronice pentru
structurile de primire și unitățile de alimentație publică. Nu au lipsit
propunerile pentru amenajările inte-

rioare și exterioare ale acestor
unități (mobilier, decorațiuni, finisaje și
accesorii etc.), estetica, siguranța și eficiența proprietăților operate fiind tot
mai importante pentru a desfășura o
activitate profitabilă.
Au fost prezentate, desigur, echipamentele profesionale recent apărute
(de pregătire, servire și depozitarea a
preparatelor culinare și a băuturilor; de
producere, direct în unitate, a apei
plate și a celei carbogazoase; de asigurare a igienei şi curăţeniei; de întreţinere
a reţelelor electrice şi de încălzire a
acestor incinte ș.a.m.d.). Manifestările
conexe desfășurate la această ediție a
târgului au fost fie ateliere culinare și
demonstrații (unele avangardiste), fie
conferințe de interes adresate specialiștilor, sau programe educaționale
susținute de traineri profesioniști.
O prezență importantă la Târgul de
Turism (care a reunit în total nu mai
puțin de 330 de companii) a fost cea a
stațiunilor și hotelurilor balneare,
reprezentate de Organizația Patronală
a Turismului Balnear din România, domeniu în care se investește continuu
în ultimii ani și păstrează în continuare
un potențial important de dezvoltare,
cu noi construcții și facilități. În acest
sens, a fost organizat și un seminar cu
titlul „Parteneriat public-privat pentru

dezvoltarea turismului balnear româUrmătoarea ediție a târgului Romnesc”, organizat de OPTBR, unde au fost hotel va avea loc în perioada 20 – 23
discutate și aspecte legate de investiții în februarie 2020.
bazele de sănătate și tratament. La
seminar au participat reprezentanți ai
Ministerului Turismului, Institutului de
Cercetare-Dezvoltare în Turism și
Primăriei Buziaș. Subiectul principal a fost
parteneriatul public-privat, având ca
temă programul ”Stațiuni Balneare”,
coordonat de Comisia Națională de
Strategie și Prognoză, prin care atât
primăriile, cât și agenții economici din
stațiuni balneare, pot accesa fonduri
pentru dezvoltare infrastructurii - în acest
sens, societățile din stațiuni balneare pot
accesa fonduri până la 200.000 euro în
pentru lucrări de modernizare, achiziții
echipamente prin schema ”de minimis”.
Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu din București a
susținut de asemenea o expoziție
proprie, denumită Expoziția Proiectelor
de Hotel, a studenților arhitecți din anul
IV de studiu.
Din perspectiva revistei noastre,
putem afirma că ne-am atins scopul: am
promovat calitatea materialelor și
execuției, noile tehnologii de dotare a
unei locații Horeca și de realizare a
unor construcții eficiente energetic,
profesionalismul în abordarea oricărui
tip de lucrare.
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Spa
& Wellness
Eveniment

18 -21 septembrie 2019:
Congresul Turismului Balnear
și Spa din România
Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR) va organiza în perioada 18 -21 septembrie
2019, cea de-a cincisprezecea ediție a Congresului anual al Turismului Balnear și Spa din România, sub un
nou concept – integrând Forumul și Bursa de Turism Balnear din România, organizat de OPTBR, și SPA Business Networking Event, organizat în trecut de despreSpa.ro. Evenimentul va avea loc la Afrodita Resort &
SPA, Băile Herculane.
Scopul congresului este identificarea soluţiilor realiste pentru dezvoltarea
cât mai rapidă a pieţei autohtone, cât și
pentru sincronizarea cu tendinţele
internaţionale ale turismului de sănătate
pe cele 2 componente: tratament și
prevenție / relaxare. În realizarea
acestui scop își dau concursul reputați
specialiști în turismul de sănătate din
străinătate, cei mai importanți reprezentanți ai pieței balneo și SPA din
România, autorități locale, alte asociații
de profil și mediul academic.
Lucrările congresului vor începe în
19 septembrie, cu cuvântul de bun
venit adresat participanților de Președintele OPTBR, domnul Nicu
Rădulescu. Prima parte a programului
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zilei este dedicată contextului și proiectelor internaționale în Europa și
România, în care doamna Csilla
Mezosi, Secretarul General al European Spas Association (ESPA), va
prezenta „Proiecte și Inițiative ESPA”,
domnul Cristian Nacu - Senior
Country Officer România & Moldova,
va vorbi despre oportunități de
finanțare pentru sectorul privat prin IFC
/ Banca Mondială, iar doamna Ioana
Marian va expune cele mai recente
proiecte ale OPTBR.
Următoarea temă a zilei de 19 septembrie este dedicată tendințelor în
ospitalitate, în piețele balneo și SPA, în
care vor susține prezentări: Mike
Wallace – „Prin ce devine de succes o

destinație balneară”, Tobias Bielenstein
– „Cum promovați o destinație balneo
sau SPA”, Natasa Ranitovic – „Standarde
de calitate și bune practici în Serbia”.
Sesiunea de după-amiază debutează cu un panel de discuții cu titlul: „Rolul
terapeutului SPA”, susținut de doamna
Daniela Dumitru, trainer SPA, și de alți
reprezentanți balneo & SPA, urmat de
prezentări pe temele „Camera de
tratament. Funcționalități” – prezentare
susținută de doamna Maria Rendes,
„Servicii complementare în oferta balneară și SPA”, „Best practices” - cu
exemplificări: Danubius Health Spa
Resort Sovata” (singurul lanț internațional balnear din România), Afrodita
Resort & Spa (câștigătorul din acest an

al Spa Concept Award, decernat de
ESPA), Shiseido SPA (singurul Spa internațional din România, câștigător al
numeroase premii în Europa și America).
Prima zi a congresului se va încheia cu
două prezentări: ale doamnei Dr.
Mihaela Cucu, cu tema „Locul prevenției
în oferta balneară” și a doamnei Dr.
Gabriela Dogaru, cu tema „Rezultatele
ultimelor studii în cercetarea balneologică,
realizate de către Universitatea de
Medicină și Farmacie Cluj-Napoca”.
Prima parte a zilei de 20 septembrie este dedicată discuțiilor interactive
cu reprezentanții ministerelor de turism
și sănătate pe subiectele: legislația în
Spa, OMD-urile în stațiunile balneare și
voucherele balneare.
Programul va continua cu Quick
Business Meetings, un moment B2B care
va oferi prilejul hotelierilor, agențiilor
de turism și sponsorilor evenimentului
să își expună ofertele și să încheie
contracte.
Sesiunea de după amiază va cuprinde paneluri de discuții pe temele:
„Mixul ideal de Social Media, online și
offline, dictează performanța” avându-i
ca speakeri pe Diana Cotoros (Prime
Road Media), Ovidiu Mureșan
(Optimpro) și un reprezentant din piața
balneară. Va mai fi un panel de Resurse
Umane, cu „Soluții pentru lipsa personalului în turismul balnear și SPA” –

speaker Laurențiu Corin (Delta HR
Consult) și reprezentanți ai piețelor
Balneo & SPA, precum și un panel de
„Inițiative de impact în piața balneară” –
cu expuneri ale reprezentanților Institutului Național de Recuperare,
Medicină Fizică și Balneoclimatologie: „Reevaluarea potențialului balnear al
României, respectiv a factorilor naturali
terapeutici existenți pe teritoriul țării
noastre”. Doamna Eniko Matyus, manager
la Clusterul Balneoturistic Transilvania, va
vorbi despre „Dezvoltarea locală multidisciplinară – obiective globale de
dezvoltare sustenabilă (SDG Goals).
A doua zi a congresului se va încheia
cu Gala Premiilor Turismului Balnear
și Spa din România, editia I. Premiile
vor fi oferite de OPTBR, pe baza recomandărilor unui juriu format din 3
specialiști (Crina Alexandru, consultant Spa, Larisa Marinică, consultant

Spa, International Spa Judge & Speaker
și Toni Androne, Președintele Asociației Spa-urilor din America Latină),
drept apreciere pentru cele mai originale, sustenabile și de impact oferte
ale hotelurilor, SPA-urilor, centrelor
medicale și producătorilor de produse
cosmetice cu ingrediente naturale sau
echipamente medicale.
Evenimentul se va încheia sâmbătă,
21 septembrie, cu o excursie la
Cazanele Dunării.

OPTBR
E-mail: optbr@bluescreen.ro
Telefon: +40 21 322 01 88
romanian-spas.ro
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Eveniment

CONSTRUCT –
AMBIENT EXPO 2019
În perioada 14 – 17 martie 2019, a avut loc în complexul expozițional Romexpo
cel mai important eveniment al anului din domeniul construcțiilor, CONSTRUCT
– AMBIENT EXPO, Târgul internațional de tehnologii, echipamente, utilaje și
materiale pentru construcții, amenajări interioare și exterioare, decorațiuni și
piscine. Evenimentul a înregistrat un grad de internaționalizare de 47% și a reunit
firme de top din 18 țări: Austria, Bulgaria, Cehia, China (inclusiv Hong Kong),
Germania, Grecia, Italia, Republica Moldova, Olanda, Polonia, Portugalia,
România, Rusia, Slovenia, Spania, Turcia și Ungaria. Acestea au prezentat timp
de patru zile cele mai relevante și inovatoare soluții pentru domeniul
construcțiilor și amenajărilor interioare. Organizatorii au apreciat că numărul
vizitatorilor s-a ridicat la 16.000.

Manifestarea s-a desfășurat în Pavilionul B2 al complexului expozițional și
au fost prezentate sisteme pentru
construcţii şi amenajări interioare sau
exterioare, utilaje industriale şi echipamente de șantier, servicii de proiectare,
consultanţă, design, antreprenoriat şi
execuţie. În cadrul târgului s-au desfășurat și o serie de activități conexe,
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printre care conferințele #reConstruim,
la care au fost dezbătute diverse teme:
legislație, siguranță, asociații profesionale, colaborarea cu autoritățile,
sustenabilitate etc. Conferința „Construct Ambient” a tratat probleme de
arhitectură și design interior, precum și
de performanță energetică a clădirilor.
Sâmbătă, 16 martie, Universitatea de

Arhitectură și Urbanism ”„Ion Mincu” a
organizat de asemenea un simpozion
despre contextele cercetării și proiectării,
în cadrul căruia au vorbit, printre alții, prof.
univ. dr. ing. Radu Petrovici, conf. univ. dr.
ing. Mariana Cristina Stan, prof. dr. arh.
Ana-Maria Dabija, dr. arh. Radu Sfinteş.
CONSTRUCT – AMBIENT EXPO sa desfășurat în aceeași perioadă
cu ROMTHERM, EXPO FLOWERS &
GARDEN, MOBILA EXPO, ANTIQUE
MARKET I, precum și MODEXPO I.
Participanții la toate aceste evevnimente au putut vizita standul nostru
pentru a primi gratuit ultima ediție a
revistei și pentru a ne cere informații din
piață. Evenimentul s-a dovedit interesant pentru mulți investitori și
dezvoltatori, inclusiv pentru cei care activează sau doresc să își deschidă o
afacere în domeniul Horeca, sau să
devină beneficiari ai unor lucrări din
zona piscine/Spa.

Din dialogurile cu expozanții și cu
vizitatorii care ne-au abordat la standul
revistei, putem trage concluzia că există
un mare interes pentru partea de execuție. Piața românească este suficient de
matură pentru a aprecia produsele de
calitate, dar există o reală problemă în
privința încrederii acordate montatorilor și aplicatorilor, în contextul în care
sunt tot mai puțini cei cu adevărat
pregătiți să ducă la bun sfârșit o lucrare
cu exigențe ridicate. Lipsa pregătirii
profesionale își spune cuvântul, pe măsură
ce mâna de lucru continuă să părăsească
țara, iar pregătirea profesională este lăsată
aproape în totalitate în seama producătorilor și a firmelor de montaj.
Montatorii buni sunt foarte solicitați, iar
rolul lor în evoluția pieței este tot mai
important, așa cum se întâmplă de fapt și
pe piața din vestul continentului. Gradul
de specializare pe fiecare segment a
crescut, astfel încât este necesară o
comunicare mai bună între echipele care
asigură un anumit serviciu și o mai mare
responsabilizare. În consecință, și beneficiarii angajează din timp firmele cu care
vor să colaboreze, conștienți că există o
problemă în privința disponibilității.
Din perspectiva designului, investitorii în hotelărie au avut de ales între

numeroase variante de sisteme pentru
finisaje, de la parchet și pardoseli de
diverse tipuri, mobilier, până la
vopseluri și soluții pentru exterior,
putându-se adresa de asemenea unor
firme care oferă servicii integrate, cu
ajutorul unor arhitecți și designeri
profesioniști. Pentru amenajarea exterioarelor, au avut de asemenea de
vizitat standurile firmelor specializate în
peisagistică, iar pe zona de piscine au
putut vedea ofertele câtorva firme din
domeniu.

Practic, cineva care investește într-un
hotel, restaurant, bar sau alt tip de
locație Horeca, a avut de unde alege,
inclusiv pe partea de instalații, umbrire
pentru amenajarea teraselor, eficiență
energetică, textile și obiecte decorative,
siguranță la incendiu etc.

Așa cum au anunțat organizatorii, următoarea ediție a
manifestării va avea loc în
perioada 9 – 12 aprilie 2020.
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1. Castelul Peleș – Castelul Bran
Aceasta este excursia perfectă pentru un om activ,
care nu are foarte mult timp la dispoziție pentru a vizita România și nu trebuie să se îndepărteze prea mult
de București, de unde vine și pleacă acasă cu avionul.
El va putea vedea într-o singură zi o regiune pitorească
a Munților Carpați, cu accent pe două obiective de
maxim interes: Castelul Peleș și Castelul Bran.

2. Turul Bucureștiului și al zonei adiacente
Este un traseu care include vizionarea și/sau vizitarea
celor mai importante obiective turistice ale Capitalei și
împrejurimilor, începând cu Arcul de Triumf – Muzeul
Satului (vizită) – Piața Revoluției (Ateneul Român, Muzeul Național de Artă, Biserica Kretzulescu, fostul sediu
al Partidului Comunist Român, Biblioteca Centrală Universitară) – Palatul Parlamentului (vizită). După masa de
prânz într-un restaurant tradițional românesc, se poate
continua cu Snagov (Mănăstirea Snagov, unde este înmormântat Vlad Țepeș) și Palatul Mogoșoaia, cel mai
important exemplu de arhitectură brâncovenească.

3. Turul Transilvaniei Medivale
Acest traseu poate dura 2 sau 3 zile, în funcție de
obiectivele vizitate. În 2 zile se poate face traseul Castelul Peleș – Castelul Bran, cu o noapte de cazare la
Brașov, și continuarea în cea de-a doua zi cu bisericile
fortiﬁcate și cetățile din centrul țării (Râșnov, Prejmer,
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Hotelierii pot oferi acest serviciu exclusivist
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Hărman etc.), apoi întoarcerea la București. În 3 zile,
deci cu două nopți de cazare, pe lângă cele menționate
anterior, se poate include și vizitarea Sighișoarei, cu o
noapte de cazare aici.

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

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

Razvan

Timp de 15 ani, un frate și o soră cu rădăcini în localitatea Măgureni – Prahova au adunat obiecte vechi
uitate prin case părăsite, magazii sau hambare din zonă, cumpărate prin târguri de vechituri; le-au
recondiționat sau restaurat, cu gândul de a recrea o parte din universul unei copilării fericite, sau din
universul poveștilor istorisite de bunici și bătrânii din sat. În această continuă și fascinantă căutare, au
întâlnit mai mult decât atât: de la mici piese de mobilier, vase, unelte și obiecte de uz curent pentru
viața de zi cu zi a țăranilor (lavițe, roți de car, hamuri pentru cai, tejghele de tâmplărie), până la scânduri
și grinzi, cărămidă sau țiglă, materiale de construcție care ar ﬁ putut deveni elemente deﬁnitorii pentru
o nouă casă în stil tradițional. ceea ce s-a și întâmplat, ba chiar la o scară mult mai generoasă. din
dragoste pentru tradițiile și valorile românești, pentru familie, pentru înaintași, s-a născut un proiect cu
totul inedit, o casă de oaspeți în care aceste piese sunt puse în valoare, fără a uita confortul modern
și facilitățile pe care tehnologia momentului le poate oferi. dar nu toate facilitățile: pentru o deconectare
în adevăratul sens al cuvântului, televizoare nu există aici, nici internet, iar telefonul mobil nu are
semnal... Este un loc în care oaspetele se poate bucura de simplitatea vieții la țară, dar este introdus
într-o lume mult mai complexă, a originilor, în care amintirile de familie sunt și vasele de lut, și rețetele
de dulcețuri, și fotograﬁile vechi, dar și căștile militare din Primul Război Mondial.

Avem o poveste
Proprietatea s-a dezvoltat pe principiul
păstrării autenticității și obiceiurilor
românești, în contextul în care foarte multe
case tradiționale din zonă au dispărut,
riscând ca identitatea locului să se piardă fără
urmă. Proiectul a fost concretizat chiar în
locul natal al inițiatorilor, la poalele dealurilor
din Satul Banului, în Județul Prahova (nu
departe de Câmpina). Materialele și mâna
de lucru au fost obținute, pe cât posibil, pe
plan local, deci se poate vorbi de o investiție
cu un grad înalt de sustenabilitate. A rezultat
mai mult decât o simplă pensiune, pentru că
oferă mult mai mult decât un spațiu de
cazare, eventual un meniu tradițional, după
care... te descurci.
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Vorbim de o „casă de oaspeți” cu
o tematica rustică, în stil tradițional
muntenesc, dar orientată în același
timp către eclectismul turismului
modern. Întâlnim o arhitectură specifică zonei, dar avem și invitații la
enduro, motocross sau offroad.
Avem un șemineu rustic parcă
desprins din poveștile bunicilor, sau
plimbări cu șareta, dar și posibilitatea
de a intra într-un atelier de sculptură
în lemn, piatră sau sare. Și, mai ales,
avem o „poveste”. Este un loc în care
nu ai cum să te plictisești decât dacă
asta îți dorești cu adevărat... Nu e nicio
problemă, nimeni nu te supune unui
program strict – totul este să te relaxezi, chiar dacă obții asta doar
ascultând sunetul naturii de pe prispă.

Toate-s vechi și nouă
toate...
Cei veniți au două spații mari în
care se pot caza: o casă muntenească într-o interpretare relativ inedită
și o construcție care respectă tipicul
hambarului; ambele au fost ridicate de
la fundație, după metode tradiționale
și cu materiale în mare parte recuperate de la construcții care se
îndreptau spre ruină sau fuseseră
demolate. Ambele au la parter living,
șemineu, loc de servit masa, bibliotecă, terase sau prispe. Sobele cu plită
din unele camere, combinația (absolut
autentică!) de textile cu modele tradiționale și obiecte de mobilier rurale
sau urbane, uneltele agricole amplasate din loc în loc, tejgheaua de
tâmplărie transformată în masă, toate
creează o atmosferă ce parcă dăinuiește de când lumea, deși totul a
fost ridicat de la zero în ultimii ani.
Camerele, intime și fermecătoare prin
numeroasele obiecte decorative, cu
paturi înalte amplasate lângă sobe, au
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primit drept omagiu numele a trei
dintre străbunicile proprietarilor: Maica Lina, Maica Floarea și Maica
Lisandra. Amprenta țărănească se
păstrează în fiecare ungher, deși construcția este concepută la o scară care
ne trimite mai degrabă la un conac –
avem prispă, dar și un cerdac, respectiv
o terasă acoperită, din care ne putem
simți la fel de bine niște mici moșieri.

Noul rustic, noul vintage
Peste tot întâlnim un amestec fermecător de rustic, tradițional și
vintage, cu accente moderne care țin
de funcționalitate. Impresionante sunt
cele trei dormitoare de la etajul „hambarului”, dintre care două au câte doi
pereți vitrați integral, cu o priveliște de
la care nu-ți poți lua ochii, în orice
moment al zilei. Oricum, de jur împrejur vezi numai pomi, pajiști, dealuri
împădurite, deși în vecinătate sunt și
case locuite – deci nu vorbim de un
loc izolat total. Ambele clădiri sunt
realizate după ce au fost studiate
îndelung schițe din muzee și biblioteci,
sau au fost întrebați bătrânii din sat,
pentru a respecta tradiția construcțiilor
rurale, dar în același timp pentru a
obține confortul dorit. E drept, cei doi
frați care au demarat proiectul au o
experiență destul de bogată în domeniul amenajărilor interioare. Bineînțeles,
toate spațiile de cazare au băi dotate
după standardele momentului, nu
trebuie să trăim aici integral experiențele vieții la țară de acum un secol...
Curtea îmbie și cu un pavilion,
perne mari de pus direct pe iarbă, un
adăpost mobil pentru ciobani și, mai
ales, o vatră „îngropată”, în aer liber, cu
canapele de jur împrejur, pentru
petrecerea serilor de vară (și nu
numai). Este un mini-foc de tabără, tot
mai apreciat în designul amenajărilor
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exterioare, cunoscut sub denumirea
de „sunken fire” – foc îngropat, în
traducere aproximativă.

Despre mâncare... numai
de bine
Mesele sunt îndestulătoare, spectaculoase chiar, după tradiția
muntenească: de la obișnuitele ciorbe
de perișoare și găină (impropriu spus
„obișnuite”, pentru că aici au alt gust) și
tocănițe cu roșii și ceapă din grădină,
la mâncărică de castraveti murați cu
carne, pulpe afumate de rață cu păstăi,
ceapă cu smântână și nucă, păsat cu
lapte sau brânză, scovergi, turte pe
plită și, desigur, nelipsita pâine pe
vatră. Plus tot felul de deserturi, la care
fructele și dulcețurile de fructe sunt
omniprezente. Când e cazul, se face
un grătar turcesc, la care gazdele își fac

Recomandat Hotel & Spa

datoria pregătind salatele și preparatele din carne într-o primă fază, iar
oaspeții își frig singuri carnea. Totul e
ca gazdele să știe din timp că vizitatorii
doresc mai mult decât micul dejun,
atunci când se cazează aici, pentru că
fiecare masă este un eveniment care
trebuie pregătit special.

Senzații locale
Începând de la casa de oaspeți,
toate posibilitățile sunt deschise:
drumeții, offroad, plimbări cu
bicicleta, călărie, cules de ciuperci
(când e cazul), tenis la un teren din
proximitate, motocross ș.a.m.d. Nu
în ultimul rând, se poate merge pe
Valea Proviței, unde există câteva
izvoare sulfuroase, potrivite pentru
cei care suferă de reumatisme, afecțiuni ale pielii și sistemului nervos
(principalul izvor a fost descoperit în
1905 de către un localnic care căuta
petrol). Dacă suntem preocupați de
sănătate, trebuie să știm că nu departe
de Satul Banului se află Băile Telega,
apărute cu circa 150 de ani în urmă, în
fostele ocne de sare. La fel de bine se
poate ajunge la câteva obiective
culturale din zonă: Casa Memoriala Ion
Luca Caragiale, Conacul Bellu, Mănăstirea Dealu, Muzeul Iulia Hașdeu, Casa
Memorială Nicolae Grigorescu, Zimbraria de la Bucșani, Grota Pustnicului
Anton, Curtea Domneasca Brebu,
Conacul Pană Filipescu. Rămași „la
bază”, aici se pot face multe: petre-
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ceri și brunch-uri în grădină
(eventual la „groapa cu foc”), întruniri corporate în clădirea
principală (spațiul este destul de versatil), mese în fânar cu preparate
românești, tot ce se poate organiza
într-un spațiu al libertății, dar și al
respectului pentru autenticitate, tradiție românească și, desigur, ecologie.
Locul este perfect pentru evenimente
corporate, private, dar și pentru

câteva zile petrecute cu familia,
aproape de natură.

Guest House Satul Banului
Str. Vlaicu nr. 702C, Satul Banului
Măgureni, Jud. Prahova
Tel.: 0758 997 997; 0244 384 731
E-mail: contact@satulbanului.ro
Website: satulbanului.ro

Dotare completă pentru

bufet suedeZ
De 26 de ani dedicați industriei ospitalității

l expunere și prezentare
l veselă și tacâmuri
l soluții modulare
l consumabile și produse
de unică folosință

Bd. Nicolae Titulescu nr. 163,
Sector 1, București
Tel./Fax: +40 21 210 20 07
Mobil: + 40 722 235 577
E-mail: ofﬁce@leida.ro

www.leida.ro

