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Creativitatea,
tehnologia [i stilul
de via]`
Lucian Nicolescu, Redactor-Șef
Termenul „wellness” are atât de multe conotații, este folosit în
atât de multe contexte și are o evoluție atât de dinamică, încât o
definire a lui ne-ar întârzia orice demers pragmatic. Fie că vorbim
din perspectiva medicală, de îmbunătățire a sănătății, fie că ne
referim la o imagine hedonistă, a stării de bine, avem în față
beneficiarul final al tuturor eforturilor care se fac într-un centru
wellness, Spa, balnear, fitness, de entertainment etc. Încercăm să
facem un portret robot? Clientul acestor servicii este în general o
persoană educată, preocupată de sănătate, exigentă, dispusă să
experimenteze și în același foarte conștientă de propriile standarde;
greu de păcălit și nu neapărat snoabă, așa cum mai întâlneam cu
câțiva ani în urmă. Timpul acestei persoane este prețios și, dacă ceva
nu este în regulă într-o locație, nu va avea prea multă răbdare să
aștepte acel serviciu sau o compensație. Dacă ușa nu se închide cum
trebuie, pică apă din tavan sau are o problemă cu starea de igienă
a locației, este un client pierdut, chiar ostil. Ospitalitatea care include
și wellness nu este o industrie simplă, și nici pe departe ceea ce știm
din trecut, când toată lumea se ducea, mai mult sau mai puțin
democratic, „la băi”. Vorbim de o calitate a serviciilor de la mediumhigh în sus, uneori cu accente de high-end, ceea ce înseamnă că aici
totul trebuie să fie la acest nivel, de la maniera de a construi, amenaja
și dota, până la chestiuni de rafinament, precum consumabile sau
accesorii. Vi se pare că vorbim prea des despre materiale naturale,
cu emisii scăzute de substanțe volatile nocive? Nouă nu ni se pare,
pentru că despre asta scriem aici, în fond: despre sănătate. Iar
sănătatea nu este ieftină. An de an vedem cum hotelurile din vechile
noastre stațiuni balneare se străduiesc să se modernizeze, să meargă
și spre alt tip de servicii, din zona wellness/Spa. România are un
climat temperat continental, cu nuanțe excesive și are nevoie de o
industrie hotelieră care să depășească limitele sezonalității. Turismul
balnear/Spa/wellness are această virtute, pe care unii investitori au
înțeles-o, iar acum au început să se bucure de roadele muncii lor.
Noi susținem în revistă aceste demersuri, pentru că este singura cale
de a salva aceste stațiuni. Se poate face și volum, dar acest lucru nu
se obține decât umblând un pic (sau mai mult) la standardele de
calitate, la siguranță și igienă. Se pot folosi designeri mai talentați, se
pot optimiza meniurile din restaurante, se poate servi un vin mai
bun. Despre acestea am scris în fiecare ediție a revistei și o să scriem
în continuare, pentru că reperele se mai schimbă. Urmărim
tendințele din ospitalitate, care sunt legate mai mult ca niciodată de
stilul de viață al turistului. Da, el are dorința de a vedea lucruri noi,
excepționale, dar nu într-atât de diferite de ceea ce lui i se pare
firesc, familiar, comod. Iar, în acest moment, fac diferența creativitatea
și tehnologia, lucruri devenite... familiare.
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Noi Tehnologii
Spa
& Wellness

URSA - soluții speciale de izolare

termică și fonică pentru hoteluri și
restaurante
Din perspectiva eficienței energetice, o construcție a zilelor noastre este privită în
mod holistic, începând cu stadiul de proiectare, continuând cu cel de execuție
efectivă, ajungând în faza de edificiu existent și, eventual, gândind modul în care
materialele îndepărtate vor putea fi reciclate sau prelucrate și reintegrate fără efecte
nocive în mediul înconjurător. Lucrurile se petrec în mod similar și în privința
termoizolării, miza reducerii consumului de energie pentru climatizare find
evidentă. Transferul de căldură între clădire și exterior, între diversele spații ale
clădirii și pierderile de energie pe traseele instalațiilor trebuie limitate pe cât posibil,
astfel încât amprenta de dioxid de carbon a construcției, a utilizării ei, să fie cât mai
mică. Unitățile Horeca sunt recunoscute ca mari consumatoare de energie pentru
climatizare, iar ventilația optimă asigură confortul oaspeților și al angajaților. Cu
ajutorul unor materiale performante precum cele oferite de URSA, utilizate la
realizarea construcției sau în etapele ulterioare de modernizare și dotare,
cheltuielile cu utilitățle sunt reduse considerabil, iar confortul clădirii este optimizat.

Izolarea termică și fonică
a instalațiilor
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. Cu ajutorul soluțiilor URSA,
se 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
căldură necontrolat, spre mulțumirea
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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.
URSA TECH Lamella reprezintă
rulouri din vată minerală de înaltă calitate,
care pentru o mare rezistență la rupere
sunt laminate cu o folie din aluminiu armată
cu fibră de sticlă. Calitatea este garantată
de simbolul RAL, al institutului german cu
același nume, care certifică produsele
premium, recunoscute în întreaga lume.
Lamelele de vată minerală care compun
rulourile au fibra orientată vertical,
produsul fiind stabil dimensional și foarte
rezistent la compresiune. Materialul este
rezistent la putrezire și mucegai, nu
îmbătrânește, nu are miros și nu conține
silicon. Rulourile URSA TECH Lamella sunt
folosite pentru izolarea termică și fonică a
conductelor cu apă rece sau caldă,
boilerelor, tubulaturilor pentru
ventilație și aer condiționat.
Acestea sunt fixate cu
coliere sau spire de
sârmă – cam 6 spire
pe metru liniar. Ele pot
fi utilizate inclusiv la
exterior, caz în care trebuie
protejate suplimentar.

• Temperatura maximă de
funcționare: 260 ° C.
• Fără conținut de substanțe
toxice sau freoni care distrug
stratul de ozon și crează efect de
seră (HCFC, CFC, HFC și SF6).
• Stratul de aluminiu previne
acumularea prafului, deci atunci
când este utilizat la interior nu
necesită strat suplimentar de
protecție.
• Este recomandată o etanșeizare
a zonelor de margine cu folie de
aluminiu autoadezivă, pentru a
întârzia pătrunderea vaporilor în
vata minerală.
• Aspect estetic.

URSA AIR reprezintă o altă soluție
care constă în execuția efectivă, la dimensiunile și formele dorite, a canalelor
de ventilaţie şi climatizare din plăci de
vată minerală. 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
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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.
Sistemele URSA AIR includ toate
componentele și accesoriile pentru a
realiza o tubulatură completă; toate
plăcile sunt cașerate din fabricație și au
falțuri exterioare și interioare care asigură
îmbinări perfect etanșe. De asemenea,
acoperirile produselor URSA reduc la
minim depunerea impurităţilor în 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.
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Izolarea planșeelor și
pardoselilor

asupra sănătății utilizatorului. Materialele
termoizolante din vată de sticlă sunt
recunoscute pentru performanțele lor
deosebite: greutate redusă, flexibilitate,
adaptabilitate la orice spațiu, rezistență la
foc, permeabilitate la vapori și, nu în
ultimul rând, capacitatea de a absorbi
undele sonore nedorite, ceea ce le face
optime pentru confortul acustic al
noilor construcții. Izolarea termică și
fonică merg astfel în tandem, ba chiar
uneori plăcile sau saltelele de vată de
sticlă sunt folosite pentru izolarea fonică,
cea termică fiind un „bonus” binevenit.

Izolarea termică de la nivelul pardoselii se integrează într-un cadru complex,
care vizează întreaga anvelopă și unele
dintre compartimentări: ziduri verticale,
acoperișuri, planșee, subsoluri etc.
Această concepție stă la baza tuturor
produselor izolante furnizate pe piața
românească sub brandul URSA; preIzolarea peste planșeu
zente în România de la începutul anilor
Atunci când se poate interveni peste
1990, aceste materiale au fost perfec- planșeu, sunt folosite plăci din vată miționate continuu, astfel încât în prezent se nerală de sticlă de mare densitate URSA
poate vorbi despre o nouă generație de TSP, sub o șapă flotantă armată. Acestea
produse termoizolante și fonoizolante
au rolul de a proteja spațiile
dedicate întregii construcții, cu o
unui imobil de zgoeficiență ridicată, având un caracter
motele de impact
ecologic accentuat, în special
provenite de la
după
lansarea
gamelor
vecinii de deaBiOnic, obținute din materiale
supra
(pași,
regenerabile, fără efecte nocive
obiecte căzute

tavanelor, folosind vată minerală de sticlă
în plafoane suspendate sau sisteme de
gips-carton. Astfel, izolarea termică și
fonică va fi asigurată printr-un montaj
simplu și rapid, menținând în spațiul respectiv o atmosferă sigură pentru sănătatea
utilizatorilor, fără emisii nocive și fără
pericolul de a dezvolta igrasie sau mucegai.
În acest scop, pot fi folosite produsele
speciale pentru suprafețe orizontale:
URSA Glasswool DF 39, Plus Gemini,
Plus AB (cașerate cu folie de aluminiu) sau
FDP 4/Vv (cașerate cu împâslitură din fibră
pe pardoseală, mutarea unor obiecte,
de sticlă).
încălzire în pardoseală etc.). Bineînțeles,
beneficiarii se bucură și de faptul că pierCazuri particulare:
derile de căldură sunt reduse considerabil,
garaje și subsoluri
chiar și cu un strat de câțiva centimetri
Dacă este nevoie de o sigilare mai
grosime. În cazul în care desupra este un
bună
a materialului termoizolant (spațiul
spațiu mai slab încălzit, facturile pentru
are o umiditate ridicată), sau este necesară
climatizare sunt mult mai mici.
Deseori neglijată, foarte importantă o rigiditate superioară a plăcilor, se pot
este și pardoseala unui spațiu, precum un folosi variantele URSA AKP (module
pod. O dușumea simplă nu este suficientă care după montaj pot fi vopsite simplu,
pentru a limita pierderile de căldură, prin
urmare sunt necesare materiale termoizolante precum URSA Glasswool SF
34, SF 38, DF 39 sau Plus Gemini.
Pentru oricare am opta, acestea asigură și
o protecție fonică împotriva zgomotelor
de la nivelul acoperișului (de pildă sunetul
ploii sau grindinei). Sunt materiale care
pot fi păstrate în cazul mansardării, calitățile lor fiind optime pentru a avea în
acest spațiu o atmosferă perfectă – este
cunoscut faptul că în partea superioară a
clădirii umiditatea aerului este mai ridicată.
Utilizarea acestor materiale are efecte pozitive asupra tuturor elementelor structurale
și asupra finisajelor, iar acoperișul este
protejat corespunzător, fiind expus la
temperatura și umiditatea potrivită.

Izolarea sub planșeu
Atunci când, din diverse motive,
izolarea nu este posibilă în spațiul de
deasupra, se poate interveni la nivelul

fără alt finisaj), sau FDP 4/Vv. Montate
rapid cu dibluri metalice, acestea sunt
deosebit de utile pentru izolarea termică
și fonică a tavanelor și pereților unor
spații precum garaje și subsoluri (inclusiv
cămări sau crame), fiind hidrofobizate.

Consultanță, logistică,
soluții complete
Am enumerat aici doar câteva dintre
posibilitățile de a izola o construcție, cu
efecte directe asupra pardoselii. Practic,
URSA are soluții pentru orice spațiu:
pardoseli, tavane, pereți de compartimentare, fațade ventilate, acoperișuri
înclinate, poduri nelocuite sau mansarde,
case de lemn, subsoluri, garaje sau crame,
chiar aplicații navale. În cadrul lucrărilor
de termoizolare a întregii clădiri, este
ideal ca materialele să fie procurate de la
același furnizor, eventual deodată cu
servicii de consultanță profesională. Un
specialist va ști să recomande produsele
optime, cu caracteristicile termotehnice
potrivite și compatibile. Conductivitatea,
permeabilitatea la vapori, absorbția
acustică sunt caracteristici care reflectă
eficiența energetică, dar și confortul
clădirii. Optând pentru aceste servicii și
produse, avantajele sunt numeroase:
costurile scad, livrarea se face în funcție
de evoluția șantierului, beneficiind de o
logistică previzibilă, construcția funcționează ca un tot unitar, putând fi numită
pe bună dreptate „modernă”.

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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Blaturi, glafuri, trepte, din piatră naturală și alte
produse moderne create în Fabrica Agricin, Brașov

MǍiestrie. tradiȚie. inovaȚie.

În Ghimbav, Brașov, într-o locaţie cu o infrastructură modernă, în cadrul Fabricii Agricin, se creează și produc
elemente tip unicat și serie, din piatră naturală nobilă, precum și din alte materiale moderne. Tradiţia de peste
un sfert de secol este pusă în slujba desăvârșirii de produse precum: blaturi de bucătărie, blaturi pentru baie,
blat pentru bar, blat pentru recepţii, blat pentru mese de ședinţe sau blaturi pentru mese de restaurant, recepţii,
pardoseli, trepte și contratrepte, însă și proiecte unicat, care înseamnă punere în operă de ambienturi precum
SPA-uri, băi, săli ședinţe, recepţii, zonă bar și altele.
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Încă de la crearea companiei, în fabrica de piatră naturală
de lângă Brașov s-a inovat mereu, în concordanță cu trendurile
în amenajări interioare, provocările propuse de arhitecți,
varietatea de materiale de construcții disponibile la Agricin, dar
și dezvoltarea galopantă a tehnologiei.
Pe linia ultimelor tendințe în arhitectură și design, tot mai
multe proiecte mizează pe includerea elementelor naturale în
ambienturi, urmărind coeziunea dintre mediul exterior și cel
interior. Proiectele comandate în cadrul fabricii Agricin și materialele din piatră naturală - marmură, granit, travertin, cuarț,
cuarțite, onix, semi-prețioase etc., reprezintă pentru client certitudinea unor produse care rezistă în timp, conferă soliditate
constructivă, se montează cu ușurință, iar întreținerea este
facilă. Prin consultanță dedicată și prin găsirea soluțiilor
eﬁciente raportate la calitate și preț, expertiza Agricin va crea
proiecte unicat ce vor lăsa, cu siguranță, o impresie favorabilă
clienților.
În acest sens, Agricin propune un parteneriat în vederea amenajării spațiilor pe care le dețineți sau pentru proiectele noi pe care
doriți să le dezvoltați. Agricin este alegerea potrivită când doriți:
n să modernizați o locație existentă cu materiale noi - ex.
baie, bucătărie, recepție, restaurant, spa, terase .
n să extindeți anumite zone ale hotelului sau pensiunii
dumneavoastră - sală de conferințe, lobby, spa, bucătărie, baie, piscine, zona exterioară.
n să construiți un complex hotelier nou, dotat cu cele mai
solicitate facilități – sală ﬁtness, piscină, spa, bar, terase.
n să creați lucrări deosebite prin gama de produse unicat
comercializate doar de ﬁrma Agricin.
n crearea sau modernizarea de zone de traﬁc intens gen
zone pietonale, piațete, terase, monumente.

Parteneriat cu liderul mondial antolini
UniC în românia – aZeroCare
Datorită parteneriatului unic pe care îl avem cu Antolini
Luigi & C S.p.a - unul dintre liderii mondiali din industria pietrei
naturale, vă putem livra cele mai spectaculoase produse
prelucrate din materiale exclusiviste, conform ultimelor
trenduri internaționale în domeniul amenajărilor cu piatră naturală, prețioasă și semiprețioasă.
Totodată, aveți prilejul să beneﬁciați ACUM de cea mai
nouă descoperire în domeniul tratării pietrei naturale:
Azerocare - un proces inovator unic pe plan mondial, dezvoltat și patentat de către partenerul nostru, Antolini Italia, prin
care suprafețele de piatră naturală sunt păstrate în cea mai
bună stare, perfecte şi lucioase timp de mai mulți ani.

agricin stone Library
Stone Library prezintă peste 1.200 de mostre de materiale
din piatră naturală, piatră semiprețioasă și alte materiale
complexe. Mostrele sunt expuse pe game de materiale și în
variante comparative ale prelucrărilor - lucios, mat, buciardat,
ﬁamat, sablat, antichizat, striat, hydroﬁnish etc. Pentru ﬁecare
proiect în parte, consultanța Agricin va ﬁ 100% personalizată.

Produse concepute și create de agricin
În baza expertizei și a know-how-ului dobândit în cei 25
de ani de activitate, produsele ﬁnite din piatră naturală și
sinterizată fabricate astăzi de Agricin acoperă toată sfera
amenajărilor interioare și exterioare: blaturi pentru mese, blaturi
de bucătărie, blaturi pentru bar, blaturi de baie, glafuri pentru
ferestre, sisteme de scări, panouri ornamentale retroiluminate
LED, pereți cu perdea de apă, șeminee, vinotecă DIY, pardoseli
tip “openbook” sau forme speciale, fronturi pentru mobilier,
tablouri unicat din piatră naturală, corpuri de iluminat, monumente istorice, obiecte decorative, elemente fațade, dale alei
și grădină, piatră cubică și ornamentală pentru amenajări
peisagistice etc.
Agricin este trendsetter-ul în piață prin implementarea
constantă de inovații în domeniu.

agricin showroom
Peste 25 de ani de experiență s-au materializat în amenajarea unui Showroom UNIC în Europa de Sud-Est, în care
Agricin prezintă produse inovative și complexe create din cele
mai noi materiale descoperite la ora actuală la nivel mondial,
utilizate în ambientarea a peste 1000 mp. Agricin vă invită să
experimentați modul în care se transformă spațiile precum
bucătărie, dining- room, living-room, private oﬃce, dormitor,
sală de baie, SPA, bar.

agricin Factory
Tehnologia performantă din fabrica Agricin constă în utilaje
de debitare și proﬁlare, utilaje de ﬁamare, sablare și buciardare,
utilaje de despicare, precum și un utilaj waterjet care poate
procesa forme complexe ce necesită o precizie înaltă de tăiere.
Infrastructura fabricii este digitală și realizează producția cu
precizie de micron și printr-un proces 100% eco friendly.
Prelucrările permit 14 tipuri de ﬁnisaje de bază care pot
dezvolta pană la peste 100 de variante diferite, în funcție de
cantitate și perioada de livrare.
Agricin reprezintă un business 100% antreprenoriat românesc, fondat în 1993. În prezent, se aﬂă la a doua generație.
Totul a pornit de la un mic atelier de prelucrare a pietrei
naturale, multă pasiune investită și maximă determinare pentru
a crea o afacere sustenabilă.
Astăzi, Agricin înseamnă măiestrie în realizarea de produse
ﬁnite din materiale naturale, semiprețioase sau alte materiale
moderne, unele având caracter unicat, pe baza unei infrastructuri digitale de ultimă oră, vârful de lance al tehnologiilor
de proﬁl, 100% eco friendly, astfel încât dumneavoastră să
beneﬁciați de piese desăvârșite.

AGRICIN SHOWROOMS & FACTORY
Calea Făgăraşului nr. 46,
Ghimbav, Braşov
Telefon: +4 0268 258 046
E-mail: office@agricin.ro | Web: www.agricin.ro
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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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Materiale de Top

Cele mai performante pardoseli pentru
bucătăriile profesionale
Pardoselile din bucătăriile profesionale ale restaurantelor sunt supuse la unele dintre cele mai dure solicitări zilnice,
de la stropii de ulei fierbinte și schimbările extreme de temperatură, la condiții de umiditate continuă, contactul cu
vase metalice și trafic continuu (pași, cărucioare cu rotile etc.). În același timp, bucătăriile profesionale sunt printre cele
mai reglementate dintre toate spațiile industriale, iar pardoseala este verificată în mod regulat de către inspectorii
sanitari. În contextul creșterii recente a incidenței bolilor transmise prin alimente, rolul pardoselilor din bucătăria
comercială de a ajuta la menținerea unei igienizări bune a devenit mai important ca niciodată.

Pentru a vă ajuta în luarea unei decizii privind amenajarea
unui spațiu cu asemenea potențial de risc, vă prezentăm
cele mai importante cinci cerințe de care trebuie să țineți
cont atunci când selectați pardoseala nouă pentru
restaurantul sau bucătăria dumneavoastră profesională.

1. Întreținerea igienei
Menținerea unui mediu igienic, compatibil cu normele
HACCP, ar trebui să fie prioritatea numărul unu în fiecare
unitate alimentară, și aceasta nu numai pentru că este un
obiectiv principal al inspectorilor care vă vizitează, dar cel mai
important deoarece o încălcare a protocolului de siguranță
alimentară poate afecta serios sănătatea lucrătorilor și a
oaspeților. Din păcate, multe sisteme de pardoseală cu gresie
chituită au rosturi, protuberanțe și alte locuri în care particulele
și lichidele alimentare pot pătrunde, declanșând proliferarea
microbiană. Odată ce aceste substanțe sunt fixate sau
absorbite de pardoseală, eradicarea germenilor și mucegaiului
apărut poate deveni imposibilă, ca și mirosurile neplăcute care
sunt inevitabile.
În schimb, o suprafață de trafic continuă, cu o plintă la
perete curbă, reprezintă eliminarea interstițiilor în care agenții

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

3. Rezistență la substanțe chimice și
reziliența la impacturi puternice

patogeni tind să se ascundă și să se reproducă. Acest tip de
pardoseală cu suprafață monolitică se va păstra curată mult
mai ușor. O pantă adecvată către sifonul de scurgere este, de
asemenea, necesară pentru a evita băltirea apei în care pot
crește microbii; unele sisteme de pardoseli destinate spațiilor
de pregătire a alimentelor pot fi utilizate inclusiv pentru a
corecta panta, în timpul execuției.

2. Rezistența la alunecare și curățarea
Apa vărsată, uleiul pentru gătit și alte lichide sunt frecvente în
bucătăriile profesinale, creând potențiale pericole de alunecare și
cădere. Numeroase tipuri de pardoseli de pe piață prezintă
suprafețe rezistente la alunecare, însă doar câteva dintre ele pot
oferi acele proprietăți personalizate de optimizare a aderenței. De
ce este important acest lucru? Deoarece dacă avem o suprafață
excesiv de aderentă, aceasta poate împiedica o curățare optimă.
Protocoalele de întreținere a pardoselii diferă foarte mult
de la o bucătărie la alta, din diferite motive, în funcție de
ingredientele specifice care ar putea ajunge pe pardoseală,
precum și de produsele și tehnicile de întreținere alese.
Pardoselile cu rezistență personalizată la alunecare permit celor
care operează bucătăria să aleagă echilibrul potrivit între
efortul depus la deplasare și capacitatea de a curăța corespunzător pardoseala, în conformitate cu metoda preferată
(indiferent dacă este vorba de mop și găleată, spălare
automată, curățare cu abur sau sub presiune).

Orice pardoseală de bucătărie comercială trebuie să poată
rezista expunerii la o gamă largă de substanțe, cu diverse
temperaturi. Cuptoarele, prăjitoarele și fierbătoarele pot arunca
ulei și grăsime fierbinte pe pardoseală; vasele cu lichide fierbinți
se pot vărsa… Ingredientele granulare, cum ar fi făina de cereale
integrale, zahărul, sarea și condimentele pot deveni particule
abrazive pe suprafața pardoselii, sub traficul de pași sau
cărucioare. Tocătoarele, tigăile, cuțitele și alte echipamente de
bucătărie pot cădea pe pardoseală. În timpul curățării zilnice,
sunt necesari detergenți, solvenți sau dezinfectanți agresivi. Iată
un mediu care poate provoca multor materiale de pardoseli
indentații sau arsuri, fisuri și exfolieri, expunând substratul de
beton poros de dedesubt. Rezultatul poate fi costisitor din
perspectiva reparației și sunteți nevoiți să vă opriți activitatea
chiar când nu ar trebui. Asigurați-vă că alegeți un finisaj de
pardoseală durabil, de înaltă performanță, rezistent la grăsimi
fierbinți, abraziune și substanțe chimice.
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Materiale de Top

4. Rezistența la șocuri termice

capabile să atenueze eventualele probleme de umiditate ale
Pardoseala dintr-o bucătărie profesională trebuie să fie stratului suport. Pentru proiectele urgente de reabilitare este nevoie
capabilă să supraviețuiască la schimbările bruște și ample de de soluții permisive la umiditatea stratului suport.
temperatură - între cele scăzute ale congelatoarelor sau răcitoarelor și căldura intensă a zonelor de aragaz, stații de spălat
vase, curățare cu aburi și/sau spălare prin pulverizare de apă
caldă. Acestea provoacă dilatarea și contracția atât a acoperirii,
cât și a substratului de beton. Dacă materialul de suprafață și
placa de beton reacționează foarte diferit la schimbările de
Deși există pe piață diverse tipuri de pardoseli comerciale și
temperatură, se poate produce desprinderea și forfecarea
acoperirii pardoselii din beton, creând zone decopertate sau industriale, care oferă un anumit număr de beneficii bucătăriilor
instabile, iar în plus permițând contaminanților să se scurgă profesionale, se poate spune că există o singură categorie de
sub suprafață și în placă. Pentru a evita aceste pericole, selectați pardoseli de protecție concepute special pentru mediile cu
un sistem de pardoseală rezistent la șocuri termice - unul care funcțiuni alimentare, care le scoate din joc pe toate: betonul
se dilată și se contractă într-un ritm similar cu placa de poliuretanic, în speță UCRETE de la Master Builders Solutions.
dedesubt. Acest lucru ajută ca întregul strat final să rămână
UCRETE în bucătăriile profesionale
complet lipit de beton, evitând proliferarea microbiană între
Dacă sunteți în căutarea unei pardoseli potrivite pentru
pardoseală și substrat.
proiectul dumneavoastră din alimentație publică (de exemplu
5. Impermeabilitatea la lichide și toleranța la bucătăria unui restaurant, fast-food sau catering), din industria
alimentară și nu numai, vă puteți baza pe experiența și
suporturi umede
În orice bucătărie comercială există de fapt două surse generale reputația experților de la Master Builders Solutions-BASF, care
de umiditate. O sursă este din activitățile curente - umiditatea de-a lungul mai multor decenii au creat cele mai performante
generată de prepararea alimentelor, de spălarea vaselor, de game de produse pentru pardoseli industriale. Dezvoltată la
operațiunile de curățare, deversări de lichide și altele asemenea. începutul anilor 1970, tehnologia UCRETE reprezintă în fapt
Acest lucru poate, desigur, provoca condens, umezeală la nivelul primul beton poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse
pardoselii. Cealaltă sursă provine din situația particulară a atacurilor chimice agresive și temperaturilor ridicate.
Timp de aproape 50 de ani a rămas prima alegere a produconstrucției – umiditatea stratului suport înainte de aplicarea
cătorilor
din industria alimentară, chimică și farmaceutică,
pardoselii. În ambele cazuri, umiditatea poate provoca deteriorarea
prematură atât a pardoselii, cât și a substratului de beton, dacă nu datorită durabilității demonstrate a acestei tehnologii de
se aplică un tratament corect. Pardoselile adecvate pentru pardoseli „heavy duty”.
Toate pardoselile UCRETE sunt dense, impermeabile pe
bucătărie sunt impermeabile, nu sunt afectate de umiditatea
produsă de activitățile curente și ar trebui să fie, de asemenea, întreaga grosime a acestora, în mod esențial inerte, nedegradabile

Soluția optimă de pardoseală
pentru bucătăria profesională:
UCRETE de la BASF
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biologic și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor,
reprezentând primul sistem de pardoseală pe bază de răşini care
a obţinut certificarea HACCP. UCRETE este de asemenea alegerea
favorită a lanțurilor hoteliere prestigioase, datorită durabilității
sale în exploatare, a capacității de igienizare impecabile.
În România, bucătăriile Marriott Grand Hotel și IKEA
folosesc cu succes aceste pardoseli, la fel ca și producători
renumiți din industria alimentară (Coca-Cola, Heineken,
Ursus, Timișoreana, Angst, Cris-Tim, Jidvei).

Ce este UCRETE
UCRETE este un sistem de protecție a suprafețelor extrem
de durabil ce folosește o tehnologie unică pe bază de rășini,
care 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 certificat
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 dea lungul a cinci decenii de utilizare în industrii precum cea
alimentară, a băuturilor, farmaceutică și chimică.

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

Calități ale pardoselilor industriale
UCRETE

n Durabilitate: rezistență excelentă la impact și uzură,
fără a se fisura sau exfolia – multe pardoseli UCRETE
aplicate în medii agresive, cu o vechime de 20 – 30 de ani,
sunt încă în folosință.

n Nu prezintă miros, chiar și în cazul aplicării în zonele
de procesare a alimentelor, în timpul producției.

n Aplicare și întărire rapidă, chiar și la temperaturi
scăzute; sunt disponibile sisteme care pot fi date în
folosință după numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale pentru
lucrările de renovare.

n Toleranțe la umiditate: pot fi aplicate pe beton la
7 zile de la turnarea acestuia, fără a fi nevoie de amorse
speciale, contribuind astfel la respectarea programului
pentru construcțiile urgente.

n Rezistență la șoc termic: suportă deversări de
lichide cu temperaturi de până la 150 °C, inclusiv treceri
bruște de la temperaturi negative la cele pozitive (extreme)
și invers.

n Igienă: pot fi curățate la un standard comparabil cu
oțelul inoxidabil și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor,
ajutând astfel la menținerea standardelor de igienă.

n Rezistență chimică - de la acizi puternici la substanțe alcaline, grăsimi, uleiuri și solvenți care pot degrada rapid
alte tipuri de pardoseli pe bază de rășini; natura foarte
rezistentă a pardoselii UCRETE ne asigură că niciun produs
de curățare disponibil pe piață nu va deteriora pardoseala.

n Curățenie și siguranță pentru angajații și produsele
dumneavoastră, pentru mediu.

n Estetică: Sunt disponibile 8 culori standard, cu diferite
grade de texturare (pentru a asigura și o aderență superioară),
în variante mozaic, cuarț colorat, cu agregat metalic.
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Golf, Spa &
Detox Retreat în
Transilvania
SunGarden Resort
Cluj-Napoca

Echilibrul este o stare pe care reușim să o trăim
în interiorul nostru, un stadiu la care de cele mai
multe ori putem ajunge doar în intimitate, într-un
spațiu unde ne putem concentra asupra
relaxării minții și a corpului, departe de orașul
aglomerat, acolo unde poți asculta doar
liniștea… Iar acest loc se aﬂă la doar 12 km de
Cluj-Napoca, in mijlocul pădurii Baciu, aproape de natură și de toate beneﬁciile sale.

SunGarden Golf & Spa Resort Cluj-Napoca este acea
oază de liniște în mijlocul Transilvaniei, care îți va readuce
echilibrul, te va ajuta să găsești liniștea, să îți concentrezi
atenția pe corpul și pe simțurile tale, să uiți de cotidian, de
responsabilități, de stres... asta pentru că noi ne vom asigura
ca tu să fii complet detașat/ă.
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Clienții noștri spun că SunGarden Resort este un tărâm
de vindecare pentru corp și suflet, special conceput pentru a te retrage din oraș și din digitalizarea urbană care ne
urmărește la fiecare pas. Este locul magic de lângă pădure
unde ritualurile wellness sunt bazate pe natură, alimente
organice, activități specifice și tehnici de masaj inedite.
Te învităm așadar să te reconectezi cu Mama Natură, să
îți acorzi șansa de a te reenergiza și de a-ți reechilibra toate
simțurile.
Când vine vorba despre un program de DETOX, ideal
este să ne putem realiza un ritual persoalizat de wellness,
să putem sta de vorbă cu un specialist care să ne facă recomandări și să urmăm o serie de tehnici special destinate
nouă. Ei bine, exact asta face echipa noastră din cadrul SunGarden SPA. Programele noastre DETOX Retreat pot fi
personalizate pentru a vă crea propriul program de sănătate, spa și terapii de vindecare.

Programul detox poate fi conceput la nivel individual,
pentru cupluri sau pentru grupuri mai mari de persoane,
pe baza unui chestionar special conceput pentru a afla detalii despre starea ta de sănătate, stilul de viață, nevoile și
obiectivele pe care vrei să le atingi. Poate fi de o zi, sau de
mai multe zile, în funcție de ceea ce stabilim împreună.
Vei primi asistență din partea unui terapeut SPA întregul
tău sejur.
Vom realiza împreună un program de nutriție, un meniu
adaptat nevoilor tale ce va fi administrat pe baza unui program bine stabilit. Iar aici sigur că avem o gamă largă de
limonade, fresh-uri, smoothies etc.
Vei avea alături de tine și un antrenor fitness pregătit să
te ajute să îți atingi obiectivele sportive. Antrenamente indoor cât și outdoor, exerciții de aquagym, tenis, volei, fotbal,
golf, yoga, drumeții prin natură, căci avem 30 de ha doar la
dispoziția noastră! Așa că le vom descoperi și ne vom aventura împreună!
Terapeuții noștri sunt maeștri, așa că ritualurile de relaxare vor fi o experiență fabuloasă pentru tine. Un pachet
DETOX poate să includă ritualuri de detox, masaje de relaxare, reflexoterapie, drenare, masaj terapeutic sau orice
alt masaj simți tu că ai nevoie.
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Recomandat Spa Magazin

Saunele din zona Amedeea Paradise sunt o adevărată
terapie de detox. Noi îți propunem să alegi între Baia
turcească, sauna cu infraroșu, sauna cu sare, aroma sauna cu
un delicios miros de cedru, bio sauna, sau sauna finlandeză
unde temperatura se ridică până la 100 grade.
Pe lângă toate acestea, detoxifierea minții este un aspect
la care noi ținem extrem de mult. Așa că vei trece printr-o
serie de activități de relaxare, meditație, cromoterapie, aromoterapie sau chiar cărți și materiale motivaționale pe care
tu să le studiezi în timp ce te relaxezi lângă cascada interioară.
Pentru iubitorii de golf, SunGarden Resort reprezintă o
provocare de la început pană la sfârșit. Fiecare parcurs de
golf vine cu un relief și un grad de dificultate foarte diferit,
ajungând până la cele mai dificile, chiar și pentru cei mai ex-

perimentați golferi. Așadar, competițiile pe care noi le organizăm aici sunt o ocazie să ne întâlnim cu cei mai buni jucători, să ne provocăm reciproc, să testăm și să câștigăm cât
mai multe premii.
Fiecare competiție se încheie în Clubhouse, o zonă amenajată chiar în primăvara acestui an, o încăpere de relaxare
și networking special amenajată pentru membrii Clubului
de Golf, sau la un pahar de vin, în locul pe care noi îl numim
„Piața Romană”.
Fie că ești începător în tainele acestui joc și alegi să
frecventezi academia noastră de golf, sau ești un jucător împătimit care dorește o experiență completă de golf și relaxare și căruia îi putem asigura acces pe mai multe terenuri
din zona Transilvaniei, SunGarden Resort este destinația
care îți poate oferi toate aceste beneficii.
Evadează… Uită de griji… Relaxează-te…
Pentru un program personalizat, disponibilitate și preț,
vă rugăm sa ne contactați telefonic sau pe email:
spa@sungardenresort.ro/ +0735 888 001

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
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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.

Amenajări

ELITE SURFACE SySTEMS
PARDOSELI TURNATE PENTRU HORECA

Pardoselile turnate reprezintă soluții excelente pentru multe dintre spațiile de hotel,
restaurant, bar, Spa care sunt supuse traficului intens, operațiunilor frecvente de
curățenie și întreținere, umidității sau temperaturilor extreme. Ne referim atât la zone
de bucătărie, camere tehnice, garaje sau parcări, dar și la spații care au nevoie de un
design special, personalizat: săli de restaurant sau bar, zone wellness/Spa, recepții și
lounge-uri. Toate acestea pot beneficia de pardoseli rezistente, continue, care pot fi
spălate și curățate frecvent fără riscul de a rămâne colțuri sau rosturi unde murdăria sau
germenii să nu poată fi îndepărtate. Adaptabilitatea la spații cu orice geometrie și
aderența optimă sunt alte avantaje pe care operatorii din domeniu le doresc. De
asemenea, pardoselile turnate sunt la dispoziția designerului, care cu ajutorul unor
aplicatori pricepuți își pot da măsura creativității. Astfel, normativele din Horeca sunt
respectate, iar spațiile abordate beneficiază de un aspect deosebit, clasic sau modern,
în care formele și culorile se supun conceptului general de amenajare interioară.

Servicii complete
Dezvoltarea spectaculoasă a sectorului de
pardoseli pe bază de rășini sintetice a mers în
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paralel cu creșterea unor companii autohtone
care au dovedit că sunt performante și eﬁciente,
respectând standardele și normativele europene
tot mai riguroase, pentru diversele domenii de

utilizare. Elite Surface Systems, societate cu
capital româno-spaniol, cu o experiență de
peste 25 de ani în domeniu, s-a poziționat încă
de la început ca un lider pe această piață,
venind permanent cu cele mai noi materiale,
tehnologii și know-how. În aceste pagini puteți
vedea imagini cu doar o mică parte dintre
lucrările aﬂate în portofoliul companiei.
Activitatea Elite Surface Systems a vizat
nu doar aplicarea efectivă a pardoselilor
industriale sau decorative, ori a hidroizolațiilor
cu membrane lichide, ci și educarea pieței,
respectiv formarea de noi specialiști pentru
această industrie. Experiența dobândită de-a
lungul anilor permite ca activitatea acestei
companii să se desfășoare și în zona de
consultanță tehnică, având colaborări cu
antreprenori, constructori și arhitecți pentru
unele dintre cele mai mari proiecte din țară.
Astfel, au fost realizate proiecte din domenii
variate: industria alimentară, unități de
producție, Horeca, spații comerciale și
retail, depozite, parcări, unități medicale și
de învățământ, clădiri de birouri și
rezidențiale.
Elite Surface Systems a ajuns la acest nivel
bazându-se pe câteva atuuri: folosirea celor mai
bune produse și echipamente de pe piața
europeană și mondială, cunoașterea pieței, a
materialelor optime pentru fiecare tip de
lucrare, a domeniilor care necesită o abordare
specială, personalizată. Echipa a fost permanent
antrenată să devină mai eficientă, mai

performantă, prin cursuri de perfecționare și
prin folosirea de produse noi, cu caracteristici
optimizate. În condițiile în care forța de muncă
din construcții s-a orientat către piețe cu putere
financiară mai mare, mulți dintre aplicatorii Elite
au ales să rămână.

Investiții în tehnologie și
oameni
Pentru a păstra acest nivel și a oferi în
permanență partenerilor servicii de cea mai
bună calitate, Elite Surface Systems a mizat
pe două mari investiții: una cu impact direct
asupra companiei, cea în oameni, iar cea de-a
doua cu impact relevant în sectorul execuției
de pardoseli turnate, investiția în echipamente
performante. Investiția în oameni este plusul de
valoare al companiei. Mulți dintre angajați au
pus bazele acestei companii și au crescut odată
cu ea. Elite Surface Systems nu înseamnă doar
satisfacții profesionale, ci implică și dezvoltare
personală.
Revenind la cea de-a doua investiție cu
impact major, s-a mizat pe dotarea cu echipamente performante care asigură echipei, și mai
ales beneficiarilor, garanția calității pardoselilor
aplicate. Anual s-a investit considerabil în noi
utilaje destinate pregătirii stratului suport,
înainte de aplicarea pardoselii finale. Compania
a ales să le ofere celor care aleg serviciile și
produsele o experiență reușită. Sunt mulți cei
care solicită aplicarea de pardoseli turnate în
urma recomandărilor primite, iar acest lucru
spune totul despre echipă.

21

Amenajări

tipuri de lucrări
executate de elite
surface systems
l Pardoseli epoxidice

l Pardoseli poliuretanice
l Pardoseli decorative

l Pardoseli antistatice / electrostatice
l Sisteme

de pardoseli cu întărire

rapidă

l Șape autonivelante – cimentoase
l Șape poliuretanice – cimentoase
l Injecții cu rășini

l Refacere rosturi

l Marcaje și pictograme

l Vopsitorii speciale pentru pereți

l Hidroizolații cu membrane lichide
l Impermeabilizări

l Pardoseli din beton.

Performanța și politica de
mediu
Managementul Elite Surface Systems se
implică activ în protecția mediului înconjurător
și a angajaților săi la locul de muncă. Angajații
companiei sunt instruiți nu doar să își desfășoare activitățile și sarcinile specifice obiectului
de activitate la standarde de calitate foarte
bune, ci și să respecte normele de securitate,
respectiv să își optimizeze procesele de lucru,
utilizând durabil și eficient resursele și materiile
prime, cu impact redus asupra mediului. Elite
Surface Systems a implementat un sistem de
management integrat de calitate ISO
9001:2008 - mediu ISO 14001:2005. În principiu,
Elite Surface Systems s-a angajat să aloce
resursele necesare pentru implementarea și
îmbunătățirea continuă a sistemului de mediu
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și pentru creșterea continuă a calității serviciilor
oferite. Printre obiectivele generale ale companiei, au fost stabilite și cele care constau în
identificarea și ținerea sub control a aspectelor
de mediu existente în cadrul organizației,
pentru conformarea cu cerințele legale și de
prevenire a poluării prin:
l Minimizarea cantităților de deșeuri generate și gestionarea lor în condiții de siguranță
atunci când apariția lor nu poate fi evitată;
l Diminuarea gradului de poluare a aerului
prin măsuri care să permită o bună protejare a
acestuia;
l Reducerea consumului de resurse naturale;
l Dezvoltarea produselor și serviciilor oferite
prin utilizarea unei tehnologii curate și sigure în
scopul îmbunătățirii performanțelor de mediu;
l Asigurarea resurselor umane competente
și a resurselor materiale necesare atât menținerii politicii calității și de mediu, cât și
îndeplinirii obiectivelor propuse.

Elite Surface Systems
Tel/Fax: +40 216 670 887
Email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro

Kiehl: Sisteme de cleaning profesional

pentru întreaga locație

Cunoscutele produse Kiehl, prezente pe piața românească prin Multi
Cleaning System, au fost dezvoltate pentru a crea sisteme profesionale de
curățenie complete, de la zone de bucătărie și băi, până la camere sau
recepții, oricare ar ﬁ tipul de suprafață. Iată câteva dintre aceste produse,
folosite cu succes în unitățile Horeca și nu numai, cu rezultate excelente
pentru operatori și pentru oaspeții acestora.

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

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

Zone de intrare, bar, restaurant
Econa concentrat - detergent
universal
Ambital Eco concentrat - produs
ecologic pentru curăţenie cu efect de
protecţie, DIN 18032
Optima - detergent pentru suprafeţe
diverse şi sticlă
Veriprop - detergent cu
efect de ultrasurfactare
Torvan concentrat detergent activ
Profless concentrat - detergent
pentru curăţenia suprafeţelor diverse
Pardoseli din lemn
Kiehl Parketto-Clean
concentrat - detergent pentru
podele din lemn şi laminat
Kiehl Parketto-Care - produs
de şters cu efect de
mentenanţă pentru podele
din lemn, DIN 18032
Kiehl Parketto-Care-Satina - produs
de şters mătuit cu efect de
mentenanţă
Kiehl Parkettin concentrat - produs de
şters cu efect de mentenanţă pentru
podele din lemn, DIN 18032

Kiehl Eco Refresher - ulei pe bază de
apă pentru întreţinerea lemnului, care
formează un film protector
Săli de conferinţe, zone de recepţie
Optima - detergent
pentru suprafeţe diverse
şi sticlă
Tablefit - detergent
pentru materiale plastice
şi mese de birou
Eloxa Prima - detergent pentru
îngrijirea metalelor
Kiehl RapiDés - detergent
dezinfectant lichid rapid, figurează
în lista VAH
Profless concentrat - detergent
pentru curăţirea suprafeţelor diverse
Carpasol - detergent de injecţieextracţie
Zone alimentare şi bucătării
Blutoxol - detergent
dezinfectant lichid
concentrat, pentru
domeniul alimentar, testat
conform EN 13697
Grasset - detergent
degresant
Torvan concentrat FD detergent activ pentru
domenii alimentare
Kiehl RapiDés - detergent
dezinfectant lichid rapid,
testat conform EN 13697
Disoman - detergent de performanţă
pentru veselă, superconcentrat
Vinoxin - detergent pentru inox şi
suprafeţe rezistente la acizi
Lenjerie hotel
Sisteme profesionale de spălat textile
ARENAS®

Exemplu pentru plan de curăţenie

Suprafeţe diverse
Ce?
Suprafețe comune

Suprafeţe din sticlă

Domeniul sanitar
Ce?
Toalete, pisoare

Scaun, capac de toaletă, părţi exterioare
Chiuvete, armături

Faianţe, rafturi, părţi
despărţitoare etc.
Pavimente spaţii
sanitare

Cum?
Umeziţi bine laveta albastră cu soluţia
de curăţare şi stoarceţi-o. Ștergeţi
preliminar suprafeţele, clătiţi laveta în
găleată şi stoarceţi-o. Ştergeţi final
suprafeţele.
Sprayaţi suprafaţa de curăţat şi
curăţaţi-o cu o lavetă fără scame,
după care ştergeţi cu o lavetă uscată.
Cum?
Sprayaţi vasele şi marginile toaletelor
sau pisoarelor, lăsaţi să acţioneze scurt
timp, interveniți cu peria WC și clătiţi
cu apă curată.
Protejaţi materialele sensibile la acizi!
Aplicaţi soluţia de curăţat pe laveta
roşie și curăţaţi sistematic suprafaţa.
Protejaţi materialele sensibile la acizi!
Aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă curăţaţi suprafeţele și clătiţi cu
apă curată.
Protejaţi materialele sensibile la acizi!
Aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă, curăţaţi suprafeţele, absorbiţi
murdăriile dizolvate cu o lavetă spălată.
Umeziţi bine mopul cu soluţia de
curăţat şi stoarceţi-l, apoi curăţaţi
sistematic suprafaţa. Ștergerea se face
într-o singură etapă.

Pardoseli, pavimente
Pavimente piatră
naturală și compozită

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

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

OPTIMA, nediluat

Cu ce?
DUOCIT-ECO,
nediluat
DUOCIT-ECO,
nediluat
DUOCIT-ECO,
nediluat
DUOCIT-ECO,
3-4 jeturi la 4 litri apă
ECONA concentrat,
25 ml la 8 litri apă

ECONA concentrat,
25 ml la 8 litri apă

AMBITAL Eco concentrat, 25 ml la 8 litri apă

ECONA concentrat,
25 ml la 8 litri apă

În vederea eficienței costurilor și pentru efectul ecologic al produselor, puteți apela la
reprezentantul Kiehl. Suntem încântați să elaborăm împreună cu dumneavoastră un
plan de cleaning, care să includă combinațiile de produse cu maximum de performanţă.
Multi Cleaning System
Birou: 0258.819.861, office@multicleaning.ro;
Comenzi: 0736.631.945 / 0726.310.181, comenzi@multicleaning.ro
Asistență tehnică: 0736.631.944, suport@multicleaning.ro; www.multicleaning.ro

25

Hoteluri

Uși elegante, solide,
în nuanțe naturale
de la INDOOR SOLUTIONS
Alegerea și montarea ușilor pentru un hotel sau alt tip de locație
Horeca este un proces important, care ar trebui discutat din
timp, împreună cu arhitectul și
designerul de interior, atunci
când construim sau facem lucrări ample de renovare. Nu este
vorba doar de dimensiuni și aspect, ci și de unele cerințe speciﬁce acestui domeniu, precum
comportamentul la incendiu. Și,
desigur, trebuie să luăm în calcul
calitatea, care se traduce prin rezistență în timp, ușile din Horeca
ﬁind mult mai intens solicitate
decât cele din domeniul rezidențial. Iată de ce vă propunem
ușile cu furnir natural Unica,
furnizate în România de INDOOR
SOLUTIONS.
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Ușile de la INDOOR SOLUTIONS,
într-o gamă largă de modele și culori
(clasice standard sau cu design modern), sunt fabricate din lemn masiv de
conifere sau foioase. Lemnul este atent
selectat și este supus mai multor etape
de control al calității, ceea ce garantează
durabilitatea și aspectul atractiv. La
dezvoltarea portofoliului de modele a
contribuit designerul de interior italian
Dino Foresta, care a ținut cont atât de
tradițiile europene, cât și de noile
tendințe în amenajările interioare. Calitatea este deosebită și la același nivel,
ceea ce asigură o garanție pe termen
lung. Comportamentul la foc respectă
normele europene, iar finisajul este
suficient de rezistent pentru a face față
numeroaselor operațiuni de întreținere,
obligatorii într-un hotel.

Ușile din gama Unica sunt concepute pe structură de lemn masiv, cu
interior tip fagure (ceea ce înseamnă
izolare termică și fonică) sau din PAL tubular, fețe din HDF de ¼ inch. Suprafața
din furnir este bine finisată și lăcuită, dar
are și niște linii fine în relief. Se poate
furniza și în variante cu sticlă satinată, iar
dimensiunile standard permit montarea
în mai multe tipuri de goluri pentru ușă
(18, 24, 28, 30, 32 și 36 inch). Nuanțele
pot fi diverse: bleached oak, rustic oak,
chestnut, tobacco, graphite.

Expo Market Militari, Strada Valea
Cascadelor, București
Tel.: 0752057576
Email: sales@indoorsolutions.ro
www.indoorsolutions.ro/

un brand recunoscut prin
calitate, inovație și design

Canapelini oferă o gamă specială de modele
Horeca, concepute pentru a satisface cele mai rafinate
gusturi, dar și pentru a ușura alegerea atunci când sunt
abordate proiecte arhitecturale pentru încăperi de
diverse tipuri și dimensiuni. La conceperea mobilierului, au fost luate în calcul atât confortul și
durabilitatea produsului, cât și aspectul atractiv
care să ofere bucurie pentru mult timp.
Atenția acordată detaliilor și selecției materialelor
utilizate reprezintă garanția calității produselor. Eleganța și stilurile diferite ale canapelelor permit
îndeplinirea diverselor cerințe, pentru diverse sti-

luri de amenajare. Canapelini oferă siguranță clienților prin respectarea termenului de executare a
mobilierului, cu o varietate de texturi, culori, piele
naturală și piele ecologică europeană pe care le
pune la dispoziție pentru consultare.

CANApElINI - plăcerea de a sta confortabil!
Canapelini
E-mail: sales@canapelini.ro
sales@indoorsolutions.ro
Tel.: + (40)730-209-054 | + (40)752-057-576
www.canapelini.ro/ro

Tendințe
Dotări
Spa
& complete
Wellness

Text de: Patrick Pettenuzzo, fondator
Sărbătoarea Gustului în România

În 2020, Michelin apără excelența în
gastronomie, în conformitate cu agricultura
durabilă, și lansează o nouă etichetă
În 2020, Ghidul MICHELIN lansează o
nouă pictogramă care vizează evidențierea restaurantelor cu o abordare durabilă.
Atașat provocărilor majore ale societății și
atent la considerațiile crescânde ale gurmanzilor din întreaga lume, Ghidul MICHELIN și-a concentrat, de câțiva ani încoace, atenția asupra bunelor
practici ale bucătarilor. Ghidul face un pas in plus în
acest angajament și creează prima „selecție” de restaurante cu o gastronomie durabilă. Pentru ghid, este
vorba de a deveni un adevărat accelerator al schimbării
și o vitrină a bunelor practici din întreaga lume cu
impact pozitiv asupra mediului.
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„Aceste inițiative combină cel mai bine
know-how-ul vechi, tradițional, cu
creativitatea și inovația bucătărilor de
azi, niciodată lipsiți de idei”
Această punere în lumină, care s-a concretizat de la lansarea
ediției franceze 2020, pe 27 ianuarie, și care se va dezvolta pe
parcursul anului, va permite cititorilor să afle mai multe despre
restaurantele care merg în direcția „gastronomie etică” și să
beneficieze de informații mai precise cu privire la viziunea
bucătarului și a bucătăriei pe care o vor gusta atunci când își aleg

restaurantul. „Față de provocările în continuă evoluție, de la
metodele de producție, aprovizionarea și gestionarea deșeurilor,
bucătarii se străduiesc să-și îmbunătățească practicile”, explică
Gwendal Poullennec, director internațional al Ghidurilor
MICHELIN. „Ghidul dorește să răspundă în acest sens și să
dezvăluie cât mai multor persoane angajamentele bucătarilor
investiți în favoarea unei gastronomii mai durabile și, prin
urmare, a unei societăți cu o dezvotare durabilă.”

Ce este „Gastronomia durabilă”?

Dezvoltați meniuri cu mai puțină carne, cumpărați pește din
pescuit durabil, favorizați produsele proaspete, sezoniere și

locale (fructe și legume), fără pesticide, folosiți energie regenerabilă, luptați împotriva risipei alimentare, sortați deșeurile,
respectați angajații și orele de muncă...
Criteriile pentru o „bucătărie verde" sunt numeroase. Pentru
Michelin, este mai ales o problemă de a distinge restaurantele
pentru eforturile lor în ceea ce privește mediul, valorizând „o
dinamică demarată de bucătari care se angajează să aibă un
impact pozitiv asupra planetei și asupra societății.”
„Față de provocările în continuă evoluție, de la metodele de
producție, aprovizionarea și gestionarea deșeurilor, bucătarii se străduiesc să își îmbunătățească practicile”, explică Gwendal Poullennec,
director internațional al Ghidurilor Michelin. În 2020 au fost selectate
cincizeci de restaurante cu această nouă etichetă verde.
Printre Chefi bucătari ai acestei prime promoții verzi, se
numără, fără surprinză, doi parizieni cunoscuți la nivel mondial,
triplu premiați cu trei stele Michelin, care s-au angajat de mult
timp pentru o bucătărie „naturală” și care poziționează legumele
drept alimentul central al mesei: Alain Ducasse (Plaza Athénée)
și Alain Passard (l'Arpège). Acesta din urmă, un pionier al acestei
mode, gătește legume din propria grădină de legume.
Doi dintre cei trei bucătari triplu premiați cu trei stele în ediția
Ghidului Michelin 2020 sunt, de asemenea, dedicați unei
„gastronomii durabile”: Christopher Coutanceau, la restaurantul
omonim din La Rochelle (Charente-Maritime) și Glenn Viel, la
Oustau de Baumanière aux Baux -de-Provence (Bouches-du-Rhône).
În «La Rochelle», Christopher Coutanceau, un nou bucătar
de trei stele în Ghidul Michelin 2020, se remarcă și pentru
angajamentul său față de planetă. În restaurantul său eponim, el
apără pescuitul durabil.
Christophe Hay, viitor ambasador al Goût de / Good France
pentru 2020, vorbește despre filozofia sa de lucru, despre
atașamentul său față de producătorii săi și despre necesitatea
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de a face ca angajamemtul său durabil să fie înțeles de clienții
săi. Christophe Hay, La Maison d’à Côté ** practică o gastronomie durabilă, etichetată de ghidul Michelin.
Puțin cunoscuți publicului larg, producătorii se află în centrul
bucătăriei lui Christophe Hay: originar din Loir-et-Cher, odată
ajuns în Montlivault în 2014, se impune prin gătirea în mod
exclusiv a produselor locale. El a trebuit să cutreiere locurile
copilăriei sale în căutarea șofranului, Géline de Touraine, pește
din Loire, caviar, sparanghel, vită, miere, iar pentru asta a mers
să întâlnească cu producătorii care erau neobișnuiți ca un Chef
bucuatar să vină să-i viziteze.
Unii dintre colegii săi continuă să creadă că limitându-se la un
perimetru geografic înseamnă a-și limita propria creativitate.
Christophe Hay răspunde că, dimpotrivă, te obligă să îți pui
întrebări și să te reinventezi. Își amintește încă de primul crap prins
de Sylvain Arnoult și de multe altele. „Provocarea a fost mare:
după ce am învățat cum să îl dezosez corect, a trebuit să aflu cum
să îl gătesc, apoi să explic acest proces unei clientele care nu era
obișnuită cu acest produs”. Pentru Christophe Hay, locavore
permite să sprijine producătorii locali, dar și să facă clienții să
descopere comori la care nici nu se gândeau. Cine știe de exemplu,
că satul Saint-Claude-de-Diray este capitala europeană a producției
de ignamă? Cine își poate imagina că pe moșia Chambord vecină
există muflon? Cine poate ghici că Sologne este o
zonă cu producție mare de caviar?

Christophe Hay Interviu cu 3 întrebări

Cum aduce o schimbare pozitivă și durabilă pentru mediu
folosirea produselor locale?
Există două răspunsuri la acest lucru.
Primul, este să gătești produse locale, iar asta
înseamnă să respecți anotimpurile și să lucrezi
produsul atunci când este disponibil. Când nu mai există
căpșuni sau zmeură în grădină sau la producători, mă opresc să
le gătesc și mă oblig să-mi imaginez un alt desert cu produse
care reprezintă sezonul.
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Al doilea este ecologic: rezumându-mă la ceea ce îmi oferă
natura pe plan local, nu pun pe drum camioane care vor
parcurge kilometri pentru a-mi livra produsele și a polua mediul.
Producătorii vin la dumneavoastră sau invers?
La începutul aventurii, am făcut deseori primul pas. Producătorii
sunt un pic timizi, nu îndrăznesc să întâlnească un Chef bucătar și
presupun că nu vor fi pe plac. Trebuie să stabilim o relație de
încredere. Acest lucru este important deoarece, pe lângă aspectul
ecologic, există o legătură socială care este creată. Vânzându-mi
producția lor la prețuri pe care nu le negociez, își câștigă viața mai
bine și sunt mândri să livreze produse pentru restaurantul meu. Îmi
amintesc de un producător de păsări de curte care a avut
probleme în a produce și a vinde, mi-a recunoscut chiar că vrea să
se oprească. Din acel moment m-am angajat să mă aprovizionez
pe termen lung pentru a-și păstra afacerea și a nu se pierde un
know-how prețios, o slujbă. Atunci el și-a regăsit zâmbetul.
Demersul dumneavoastră este înțeles de clienți?
Sper ca da. Ceea ce vreau să fac este apărarea unei moșteniri
locale a Loarei și a măreției produselor, reamintind astfel de
bogăția acestei regiuni. Pot înțelege că unii oameni sunt tentați
de o mâncare de știucă sau de crap, dar prin revenirea în
locurile natale doresc să ies de pe căile bătătorite. Cred că mulți
oameni merg la restaurant pentru a fi surprinși și dacă dintre toți
aceștia un procent din clientelă merge să se întâlnească cu
pescarul meu, sau cu unul dintre producătorii mei de legume
pentru a cumpăra produse de la el, aceasta este asigurarea
că el va câștiga și își va îmbuntăți viața.
De asemenea, să ne amintim că Cheful bucătar cu trei
stele Michelin, Mauro Colagreco, al cărui restaurant a fost
desemnat „Cel mai bun restaurant din lume” este și „cel mai
influent din lume”, potrivit colegilor săi. Restaurantul său „Le
Mirazur” este primul restaurant din lume care a fost certificat
„Fără plastic”. El este dovada vie că a face bucătărie de înaltă
calitate este compatibil cu etica și cu un angajament puternic
pentru o dezvoltare durabilă.

Cea mai premiată
bere slovacă
Bere adevărată
- Zeci de rețete unice
- Gusturi și arome surprinzătoare

Distribuitor în România
Cristian Butaru: Tel. +40 770.582.004

SINGURA REVISTĂ SPECIALIZATĂ
DIN DOMENIUL PARDOSELILOR
Toate tipurile de pardoseli

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

n Produse profesionale
n Tehnici şi tehnologii
n Design
n Noutăţi

n Legislaţie
n Sfaturile specialiştilor
n Lucrări de referinţă
n Montatori specializaţi

Piscine de top
Produse

www.inoxriv.ro
Tel.: +40-264/420-946
E-mail: info@inoxriv.ro

INOXRIV - pentru o bucătărie

performantă şi o masă elegantă

Graţie şi diversitate, stil şi caracter sunt
cuvintele ce descriu tacâmurile
comercializate de Inoxriv România, fiind
pe piaţă de mai mult de 20 de ani.

“L’INOX è la nostra forza ma non
abbiamo il cuore d’acciaio.”
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l Oale, tacâmuri și
accesorii inovatoare
pentru masă și
bucătărie, de înaltă
calitate estetică.
l Începând cu
anul 1941, Inoxriv a
creat artă pentru
masă folosind oțel
inoxidabil, o garanție
de igienă și
siguranță, viață
lungă și
performanțe
maxime.

l Colecţii produse în Italia cu respect pentru mediu și în numele
eleganței.
l Utilizarea energiei regenerabile, reciclarea și eliminarea corectă a
deșeurilor sunt deosebit de importante pentru noi.
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Sfaturi pentru amenajarea spațiilor hoteliere
de la Dacca Group Trade
Amenajare Fritz Hansen cu RO [i Swan easy
chair, scaune, taburet Missoni, canapea,
m`su]e, corpuri de iluminat

Dacca Group Trade (www.dacca.ro), cu o experiență
bogată în amenajarea completă de spații Horeca, are
soluții pentru zona de recepție, lounge, restaurant, săli
de meeting și multifuncționale, cafenea, club, bar,
cazinou, piscină, terasă și altele. Pachetele de amenajare
includ consultanță în alegerea soluțiilor, furnizarea materialelor și implementare.
În urma experienței dobândite în ultimii 13 ani,
în sute de proiecte finalizate, dorim să vă
împărtășim câteva sfaturi sau idei de urmat care
pe noi ne-au ajutat în realizarea proiectelor.

Recepția: fiind prima zonă în care intră clientul, impactul vizual ar trebui să fie unul remarcabil. Conceptul de
amenajare ne dorim să fie unitar, urmând un „fir roșu”
caracteristic. Recomandăm așadar să fie o zonă deschisă,
primitoare, bine iluminată, cu o acustică optimă, care prin

Egg chair Fritz Hansen. Leaf lamp
pendant by GFC, Bolon Studio

design să te introducă în atmosfera specifică hotelului, iar
zona de desk să fie ușor de identificat. Corpurile de iluminat
trebuie plasate corespunzător, astfel încât să avem atât
lumină ambientală, cât și lumină direcționată pe corpul
recepției. Pentru pereți, recomandăm tapetul personalizat
sau placările cu plută, lemn, în general materiale ușoare și
naturale, care să confere textură și volum suprafețelor, fără
să încarce inutil.
De asemenea, amenajarea zonei de lounge să fie una
cursivă, în continuarea celei de recepție, aducând în plus
doar elementele specifice, încadrate în concept: fotolii confortabile, măsuțe de cafea, lămpi pentru lumină ambientală
și/sau lămpi pentru măsuțe. Aici trebuie să poți sta relaxat, să
citești câteva e-mailuri sau să ai o discuție plăcută cu cineva,
ori să poți bea pur și simplu o cafea sau un ceai.
Pentru o acustică bună, recomandăm panouri sau placări
acustice decorative, mobilier tapițat, draperii textile, plante
integrate în mobilier ca separatoare sau în casete verticale;

Corpuri de iluminat camere
dormitor marca Kartell- Bourgie
Lamp

Devorm scaune [i panouri
acustice pentru hotel
Corpuri de iluminat [i mobilier
zona lounge.Mod pendant by Bover

&Tradition Lounge chair
Little Petra, m`su]` Palette,
floor lamp Bellevue
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Masters chair Kartell pentru
s`li de evenimente

Corpuri de iluminat Siam Bover
pentru hoteluri

Mobilier pentru terase [i zone
piscin` marca Cane-Line

Plac`ri cu plut` 3D Muratto Peak
pentru camere de hotel

Recep]ie hotelier` cu
mobilier Softline

Outdoor lamp Battery by Kartell
Scaune Drop Fritz Hansen pentru
restaurante [i cafenele

Scaune [i mese Fritz Hansen
pentru s`li conferin]e

Recep]ie, pardoseli Bolon
[i plac`ri

toate acestea contribuie la obținerea unei atmosfere calde,
fără zgomot. În zona de recepție și lounge întotdeauna
propunem câteva obiecte de design autentic, menite să
dea valoare spațiului.

Sălile de conferințe și sălile multifuncționale
Aceste încăperi găzduiesc evenimente cu nevoi diverse,
iar un design funcțional trebuie să găsească o soluție pliată
pe această cerere. Considerăm că sălile de conferințe pot fi
amenajate cu succes utilizând soluții modulare, smart, extensibile, suprapozabile, ușoare și care pot fi ușor adaptate în
funcție de situație, fie că este vorba de pardoseli, scaune,
mese, pereți separatori mobili, panouri de prezentare
pentru work-shopuri etc.

Camerele de hotel
Camera de hotel este elementul cheie pentru odihna și
confortul oaspeților hotelului. Toate celelte spații întregesc
gama de servicii și facilități, însă camera punctează la capitolul
confort. Ne referim aici la aspect, calitate, acustică și dotări,
cu accent pe câteva elemente:
n Pardoselile să fie confortabile și să respecte conceptul de
amenajare, atât în privința designului, cât și a normelor
legale privind spațiile publice;
n Mobilierul să fie de calitate, bine ales, patul confortabil,
tapetul personalizat, să existe scaune, oglindă, fotoliu;
n Dotarea să includă corpuri de iluminat: lampă de birou,
lămpi de perete.

Restaurant, cafenele, bar
Restaurantul trebuie să fie zona în care clientul să
dorească să-și petreacă timpul liber, să ia masa sau să bea un
pahar cu vin, într-o atmosferă relaxată, plăcută. Pentru
aceasta, ar fi bine ca restaurantul să ofere o experință deosebită fiecărul client, prin calitatea preparatelor servite, dar
și prin atmosfera creată (scaune confortabile, mese bine
plasate, iluminat ambiental adecvat, amplasarea mobilierului
în spațiu, muzică ambientală sau specifică etc.).

Zona de Wellness și Spa
Aceste suprafețe se tratează distinct cu pardoseli elastice
antiderapante, continue, fără rosturi și fără îmbinări, iar pentru
pereți recomandăm suprafețe continue de tip role PVC,
pentru o întreținere și igienizare ușoară (marca Polyflor).
Pentru scaune și șezlonguri recomandăm variante speciale pentru piscine, cu tapițerii din materiale care nu absorb
apa sau o drenează rapid (marca Cane-line)

Terasele și zona de piscină
Pentru mese, scaune și șezlonguri recomandăm mobilier
special pentru outdoor; saltelele și pernuțele să fie din
materiale care nu absorb apa sau o drenează rapid. Ca și
decorațiuni, se poate opta pentru lămpi, aplice și felinare
outdoor, pernuțe decorative, măsuțe de diferite dimensiuni
și forme, vase pentru plante (marca Cane-line).

Branduri specializate:

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 GROuP TRADE S.R.L.
Cluj-Napoca
Tel.: 0730.616.992 | E-mail: ofﬁce@dacca.ro
www.dacca.ro
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Băile Herculane, 18-21 septembrie 2019
Congresul Anual al Turismului Balnear și Spa
Gala Turismului Balnear și SPA din România
Cea de-a XV-a ediție a Congresului Anual al Turismului Balnear și Spa a fost găzduită de complexul Afrodita
Resort & SPA din stațiunea Băile Herculane, reunind peste 130 de participanți, reprezentanți ai unor
operatori, instituții și proiecte din piețele Balneo și Spa din România. Scopul congresului a fost în principal
identificarea unor soluţii 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.
Cuvântul de deschidere a aparținut
domnului Nicu Rădulescu, Președintele
OPTBR, care a declarat: ”Temele abordate aici sunt teme de maximă
importanță pentru turismul balnear
românesc și de Spa. Faptul că am adus,
lângă piața balneară, și piața Spa, este
un câștig enorm, pentru că sunt elemente comune, iar resursele balneare
pe care le avem pot fi ușor puse în
valoare utilizând și resursele Spa.
Faptul că aici au venit deopotrivă investitori, antreprenori, manageri,
medici balneologi, specialiști de la institute de cercetare arată că această idee
de turism balnear și de Spa are o linie
generală.
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Oamenii văd an de an creșteri în
acest domeniu; se poate vorbi de un
ritm de creștere anual de 10%, iar cu
ajutorul voucherelor de vacanță am
înregistrat creșteri și de 500% a cifrei de
afaceri. Putem funcționa tot timpul
anului, nu doar sezonier. Discutăm
despre un domeniu foarte interesant și
am dori ca politicienii să înțeleagă
potențialul uriaș al acestuia de a ridica
turismul, deoarece vorbim despre
sănătate, nu despre tineri sau bătrâni”.
Dintre temele de interes abordate de
speakeri și invitați în cadrul prezentărilor, sesiunilor de networking și
panelurilor de discuții spicuim: tendințe
în ospitalitate – piețele Balneo & Spa,

rolul terapeutului Spa, Balneo și factori
Participanții au avut a dispoziție și un
naturali de cură, legislația în Spa, co- program turistic, cu turul orașului /
municare în Balneo & Spa, soluții pentru excursie la foișoarele prințesei Sisi și
lipsa personalului în turismul de profil. la Cazanele Dunării, o degustare de

vinuri Domeniile Sâmburești, cu un
accent pe viața sănătoasă, participanții
putând opta pentru smoothies și
gimnastică de dimineață (stretching).
Evenimentul a culminat cu Gala Turismului Balnear și SPA din România – ediția I,
premiile fiind oferite de OPTBR –
membru al ESPA (European SPA Association), după modelul ESPA de evaluare
a aplicațiilor. La Gală a participat și dna
Csilla Mezosi- Secretar General al ESPA.

Membrii juriului care au stabilit câștigătorii sunt profesioniști Spa care
lucrează de minimum 17 ani în
străinătate.
l Toni Androne – Președintele
Asociației SPA-urilor din America
Latină, Director Spa – Hoteluri
Villa Bejar și Cuernavaca &
Tequesquitengo
l Larisa Marinică, Consultant Spa,
International SPA Judge &
Speaker, Spa Director la Four
Seasons Hotels and Resorts, la
Sharm el Sheikh
l Crina Alexandru, Consultant Spa

Ca de fiecare dată, revista
noastră a fost prezentă la
eveniment, ca singurul
vehicul media print din
această piață.
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Câștigătorii premiilor
1. Cea mai completă stațiune balneară: Marele premiu – Stațiunea
balneoclimaterică Sovata
2. Cel mai bun centru de terapii alternative: Marele premiu – Centrul Shakti
3. Cel mai bun hotel (2* sau 3*) cu bază de tratament balnear:
Marele premiu – Diana Resort
4. Cel mai bun centru medical Spa: Marele premiu – Centrul Aria
5. Cel mai bun hotel cu Spa și bază de tratament, în clădire istorică, renovată
păstrând arhitectura originală: Marele Premiu – Hotel Palace, Govora
6. Cea mai bună pensiune cu Spa: Marele premiu – Country Spa Health
& Beauty Retreat
7. Cel mai bun hotel cu Spa: Marele premiu – Grand Hotel Balvanyos,
Balvanyos Resort;
Premiul special al juriului – Hotel President Spa 4*, Băile Felix
8. Cel mai bun concept Spa: Marele premiu – Herculum Spa & Afrodita
Resort & Spa
Premiul special al juriului– Grand Santerra Spa, Balvanyos Resort
9. Cea mai bună destinație de sănătate cu bază de tratament și centru
Spa: Marele premiu – Ana Hotels Europa & Ana Aslan Health Spa
a) Premiul special al juriului – Hotel International, Baile Felix
b) Premiul special al juriului – Afrodita Resort & Spa
10. Cel mai bun centru tip day spa: Marele premiu – Shiseido Spa at
Stejarii Country Club
11. Cel mai bun hotel (4* sau 5*) cu bază de tratament balnear:
Marele Premiu – Lotus Therm Spa & Luxury Resort, Băile Felix
a) Premiul special al juriului – Ana Hotels Europa & Ana Aslan Health Spa
b) Premiul special al juriului – Hotel President, Băile Felix
12. Cel mai bun program de tratament balnear: Marele premiu –
Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol
Premiul special al juriului – Ana Hotels Europa & Ana Aslan Health Spa
13. Cea mai bună bază de tratament balnear: Marele premiu – Centrul
medical Sanconfind
Premiul special al juriului – Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol
14. Cele mai bune produse cosmetice (din ingrediente naturale):
Marele premiu – Pure Altitude – Grand Santerra Spa, Balvanyos Resort
15. Cel mai bun program de sănătate: corp-minte-suflet: Marele premiu
– Akasha Wellness Retreat
16. Cel mai complex program sănătate și stare de bine la birou:
Marele premiu –myhive Immofinanz Services România.
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Organizația Patronală a Turismului
Balnear din România sau OPTBR a fost
înființată în 1993, cu scopul principal de
susținere a promovării și dezvoltării
turismului balnear, având ca obiective:
l promovarea pe plan intern și internațional a patrimoniului balnear și a
relațiilor cu autoritățile locale și
centrale, cu alte structuri asociative, patronale, profesionale, pentru crearea
unui climat de concurență loială;
l reprezentarea membrilor săi în
organizațiile internaționale de profil și
furnizarea de informații utile pentru
dezvoltarea activității și investițiilor;
l crearea de parteneriate public private privind atragerea de fonduri
structurale pentru dezvoltarea stațiunilor balneare;
l realizarea de programe de dezvoltare și de protecție a patrimoniului
balneoclimateric național;
l organizarea de cursuri de calificare
și/sau perfecționare profesională și
managerială pentru domeniul turismului balnear;
l realizarea sau colaborarea la efectuarea de studii și cercetări de
marketing, programe, proiecte.
OPTBR este membru al Asociației
Europene a Stațiunilor balneare,
ESPA, din 2006; din 2008 deține și
poziția de vicepreședinte ESPA,
prin persoana dlui Nicu Rădulescu,
Președinte OPTBR.

OPTBR
E-mail: optbr@bluescreen.ro
Telefon: +40 21 322 01 88
romanian-spas.ro
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Trendul în pardoseli la
DOMOTEX 2020:
eleganță, naturalețe și durabilitate
zională într-o companie sau un proiect.
În acest context, s-a desfășurat hub-ul de
meserii calificate „Treffpunkt Handwerk”,
în cadrul căruia și-au demonstrat îndemânarea numeroși montatori de
pardoseli, inclusiv din România.
Domotex este un spectacol al pardoselilor, iar producătorii au venit cu
game speciale pentru hoteluri, atât pe
zona de strat final (pardoseli elastice,
textile, parchet, turnate ș.a.m.d.), cât și
ca materiale de montaj, pentru un trafic
specific zonei Horeca.

În perioada 10 - 13 ianuarie a avut
loc o nouă ediție a celei mai importante
expoziții mondiale din domeniul pardoselilor și finisajelor pentru pardoseli,
DOMOTEX – Hanovra 2020. La eveniment au fost prezenți, în cele 4 zile de
târg, circa 35.000 de participanți - 70%
dintre aceștia din alte țări decât Germania. Firmele expozante, în număr de
peste 1.400 din 60 de țări ale lumii, au
venit în întâmpinarea vizitatorilor cu
produse și soluții care reflectă cele mai
noi tendințe în designul interior. Tema
târgului a fost „ATMYSPHERE”, evidențiind aspecte care contribuie la sentimentul de bunăstare, promovând în
același timp naturalețea și durabilitatea.
Conform organizatorilor, 60% dintre
vizitatori sunt europeni, 25% din Asia și
10% din America, majoritatea covârșitoare (90%) persoane cu funcție deci-
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La marele eveniment de la Hanovra
am întâlnit numeroși români, atât ca
vizitatori, cât și ca expozanți, reprezentanți ai unor mari companii furnizoare.
Doamna Monica Obeadă, General
Business Manager South Europe la
Decora SA ne-a prezentat aici noutățile
din gama de underlay profesional, pro-

duse speciale dedicate pentru orice
pardoseli flotante sau lipite, pentru uz
comercial sau rezidențial.
Impresionante au fost, de asemenea,
noile pardoseli flotante cu aspect de
lemn, obținute din minerale naturale și
polimeri. Rezistente precum gresia, dar
calde și fine la atingere, acestea sunt impermeabile, extrem de stabile dimensional (chiar și la încălzirea în pardoseală),
având aplicații în numeroase domenii
unde montajul trebuie să fie rapid, curat
și aplicabil pe suprafețe mari fără rosturi.

Noutăți Küberit la
DOMOTEX 2020
Küberit eco pro³ - protejarea mediului
La Domotex 2020, producătorul de profile pentru pardoseală Küberit și-a anunțat public obiectivul de a produce
și distribui în cel mai eficient mod de economisire a energiei.
În acest scop, compania de la Lüdenscheid – Germania a implementat o serie de măsuri în anii precedenți. Conceptul eco
pro³ se bazează pe o abordare durabilă, împreună cu dezvoltarea profilelor profesionale de înaltă calitate, cu o valoare
mare pentru utilizatori, pentru montatori și clienți. Noua etichetă clarifică faptul că produsele Küberit sunt realizate printrun proces de reciclare cu buclă închisă, o practică benefică
pentru mediul înconjurător. Circa 70% din producție (care se
ridică anual la 1.500 de tone de profile) este obținută acum
din aliaje de aluminiu reciclat, după ce în ultimii doi ani niciun
produs fabricat astfel nu a înregistrat reclamații privind calitatea. Mai mult decât atât, producătorul german își alege furnizorii după criterii de mediu; în acest fel, amprenta de carbon
pentru produsele Küberit este considerabil mai scăzută, iar
procesul de reducere a aluminiului primar folosit în producție
continuă.

www.kuberit.ro

fiind nevoie de accesorii. Profilele cu
silicon și double-K beneficiază acum
de versiuni de 3 metri lungime, ceea
ce se traduce prin reducerea deșeurilor și o montare mai rapidă, mai puține
îmbinări și reducerea potențialelor
erori de amplasament.
Din perspectiva designului, Küberit
mizează pe un aspect mai rafinat prin
introducerea a două variante de finisaj periat: silver și platinium, concepute pentru a fi în ton
cu tendințele din designul interior. Acestea sunt aplicate anumitor tipuri de profile de pardoseală, respectiv celor de protejare a muchiilor de treaptă, pentru grosimi ale stratului final
de 6 – 15,5 mm (modelul 845). Finisajele argintiu și platinat
vor fi aplicate în curând și muchiilor de treaptă cu strat final
din LVT, SPC și pardoseli laminate.

Noi caracteristici, noi finisaje
Küberit a adăugat noi caracteristici tehnice la binecunoscutele sale game de profile de dilatare Motion-Star, precum
și la profilele cu silicon și double-K. Motion-Star 316, profile
de dilatare pentru pardoseli de până la 2,2 mm, sunt mai ușor
și rapid de montat datorită faptului că sunt autoadezive, ne-
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Vinul de Tokaj vine din Slovacia

Vinul de Tokaj este privit ca un
brand în sine, majoritatea amatorilor cunoscând diverse licori
dulci provenite dintr-o regiune
aﬂată în nord-estul Ungariei.
Puțini însă știu că vinurile de
Tokaj pot ﬁ și seci, sau că
acestea pot proveni și din Slovacia. Surpriza poate ﬁ mare,
pentru că în zona slovacă a
vestitei regiuni viticole sunt
produse în acest moment vinuri
de o calitate excepțională,
recunoscută pe plan internațional, la cele mai importante
evenimente de proﬁl și în cele
mai exclusiviste restaurante.
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Istoria regiunii viticole Tokaj merge
mult înapoi, până în perioada romană,
când aparținea provinciei Pannonia, sau
chiar anterior, în vremea când pe aceste
meleaguri se așezaseră celții; după
căderea Imperiului Roman, tradiția
vinului a fost continuată de slavi, care au
dat și numele regiunii - „Tokaj” derivă
din slavul „Stokaj”, reprezentând confluența între două râuri, Bodrog și Tisa.
În 1241, invazia tătarilor a distrus
viile, astfel că regii Bela al III-lea și Bela al
IV-lea ai Ungariei au colonizat zona cu
latini din vest, probabil din nordul
Franței sau, după alte surse, din Italia.
Satul slovac Bara a fost cert colonizat cu
italieni care au adus noi tehnici viticole
și au început cultivarea soiului Fur-

mint. Majoritatea pivnițelor din zona Tokaj sunt străvechi și au servit multă
vreme ca adăpost al localnicilor din
calea năvălitorilor turci sau mongoli, în
special în cei 170 de ani de stăpânire
otomană, începând cu 1528. Legenda
spune că oamenii care se ascundeau
aici, aducând și câteva recipiente cu vin,
au observat că vinul devine mai bun...
Este, desigur, o legendă; ceea ce știm
este că aceste pivnițe au un rol
major în tot ceea ce înseamnă vinul
de Tokaj, temperatura constantă
de circa 12°C și umiditatea de 95%
fiind ideale pentru maturare.
Slavii și maghiarii au extins constant
producția, astfel încât în secolul al XVIlea aici era una dintre regiunile

importante ale Europei din perspectiva
viticulturii. Vinul de Tokaj devine tot mai
mult principala bogăție a zonei,
exportul său reprezentând sursa finanțării războaielor împotriva dinastiei
Habsburgilor.
Poate cea mai celebră recunoaștere
a acestor vinuri vine de la „Regele
Soare”, care l-a declarat „Vinum Regum, Rex Vinorum” (vinul regilor,
regele vinurilor). În 1703, Francisc
Rákóczi al II-lea, principe al Transilvaniei,
îi dăruia lui Ludovic al XIV-lea numeroase sticle de vin Tokaj, care au fost
servite la Versailles, încântându-i pe
nobili și monarhi. Mai mult, licoarea era
privită în epocă drept medicament, un
fel de leac universal...

Petru cel Mare și Ecaterina cea Mare
erau, de asemenea, încântați de acest
vin de Tokaj. Importanța lui în Rusia era
atât de mare, încât țarii au întreținut
efectiv o colonie în regiune pentru a
asigura aprovizionarea curții imperiale.
Faptul că întreaga regiune s-a aflat
timp de secole sub aceeași administrație, a coroanei austriece sau maghiare,
a făcut ca podgoriile și vinăriile să se
dezvolte unitar. Totuși, în 1920, după
căderea monarhiei dualiste, regiunea Tokaj a fost împărțită între Ungaria
și nou creata Cehoslovacie. Mai târziu,
în 1993, partea cehoslovacă, reprezentând cam a șasea parte din suprafața
totală a regiunii viticole Tokaj, a revenit
Slovaciei.

Disputele dintre viile maghiare și
slovace pentru dreptul de a folosi denumirea Tokaj au fost numeroase și s-au
soluționat în final de către instanțele
europene, care au statutat ca, de vreme
ce regiunea Tokaj e situată deopotrivă
în Ungaria și Slovacia, producătorii de
vin din ambele țări să poată folosi
brandul.
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Un diamant viticol
în inima Europei
Sudul Slovaciei conține așadar o
importantă zonă viticolă, împărțită în 6
subregiuni. „Vinohradnícka oblast Tokaj”
este, deși cea mai mică, perla vinurilor
slovace. Via crește pe dealuri cu panta
spre sud și sud vest, având și privilegiul
natural al celor mai numeroase zile
însorite din Slovacia. Climatul cald și
umed e ideal pentru dezvoltarea mucegaiului nobil Botrytis cinerea, iar solul
vulcanic și tradiția multiseculară conferă
regiunii cel mai mare potențial pentru
crearea unor vinuri unice.
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„Vinohradnícka oblast Tokaj” e celebră pentru primul vin dulce natural din
lume, datând din Evul Mediu. Procedurile sunt aceleași și azi, fiind
produse vinuri prin metoda oxidativă.
Totuși, în prezent se produc aici și
vinuri proaspete cu metode moderne.
TOKA J este o regiune viticola
celebră pentru vinurile sale dulci și
este asociata de regulă Ungariei, dar în
realitate vinurile nobile provenite de
aici aparțin și zonei sud-estice a
Slovaciei, la frontiera cu Ungaria.
Zona slovacă a vinurilor Tokaj reprezintă cam a cincea parte din cea

maghiară, acoperind circa 908
hectare. Totuși, regiunea slovacă
produce cele mai rare vinuri de Tokaj
datorită condițiilor natural speciale –
solul vulcanic potrivit să dea vinului
nuanțe minerale și acide, căldura și
verile relativ uscate, urmate de
toamnele lungi și însorite, cu vânturi
calde din sud. Iar cel mai important,
diminețile cețoase și bruma de
toamnă asigură dezvoltarea mucegaiului nobil Botrytis cinerea, care
se dezvoltă pe struguri transformându-i în stafide pline de zahăr, cu o
aromă unică.

TOKAJ MACIK WINERY –
cea mai cunoscută podgorie
din regiune
Toată familia Macik lucrează aici,
podgoria fiind cea mai cunoscută din regiune, cu o notorietate pe plan mondial,
mai ales în țările dezvoltate. Situate în
satul Mala Trna, podgoria este administrată de familia aflată la a patra
generație de viticultori și produce vinuri
de calitate excepțională. În fiecare an,
clienții au parte de ceva nou. ”Modern
Tokaj” se prepară exclusiv din strugurii
cei mai buni, soiurile Furmint, Lipovina și
Muscat. Metodele moderne de fabricație asigură prospețimea și gustul
fructat, apreciate de consumatorii tineri.
Pentru un echilibru al ofertei și pentru a ține aproape și clienții fideli, TOKAJ
MACIK WINERY produce prin metoda
oxidativă și vinuri aidoma celor din
secoulul al XIII-lea, când aventura viticolă
a acestei zone a devenit cunoscută.
Pivnițele de aici sunt spectaculoase,
cu vinuri de preț și spații amenajate
pentru degustări de vinuri care au devenit o atracție pentru turiștii pasionați
din toată lumea. Crama medievală face
parte dintr-un mic complex turistic în
care se poate petrece un sejur cu

a-și satisface clienții a fost recunoscută
prin premiile obținute, foarte numeroase – de 3 ori podgoria anului în
Slovacia, de 5 ori vinul anului, dar și premii
la concursuri internaționale prestigioase,
precum cele din Germania sau Israel.

În peste 20 de restaurante
Michelin, în 15 țări - inclusiv
Vaticanul
TOKAJ MACIK WINERY produce
vinuri exclusiviste pentru gastronomia
fină, magazine specializate și clienți
privați. Niciun vin Macik nu se vinde în
supermarket, iar piața principală e cea
de export. Vinurile sunt selectate în
meniurile unor restaurante cu stele
Michelin din UK, Belgia, Olanda și
Japonia. De anul acesta, și clienții români
se pot bucura de aceste vinuri speciale,
degustări de vinuri și preparate culinare prima prezență a lor în România fiind la
locale. Mulți clienți fideli își păstrează expoziția anuală de produse și servicii
vinurile în pivnițele domeniului, care au pentru Horeca, Romhotel 2020.
fost săpate de secole, unele chiar pe la
1200! Protecția divină este „garantată”
de statuia Sfântului Urban, patronul Tokaj Macik Winery în România:
vinurilor slovace de Tokaj, cu replici ale E-mail: vindetokaj@gmail.com
statuii originale în mai multe locuri Tel.: +40 (736) 663 449
importante ale podgoriei. Strădania
+40 (721) 350 830
familiei Macik de a livra excelența pentru
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MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

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

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm
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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Ne-am obișnuit ca la fiecare început de an să scriem despre tendințele lumii wellness pentru perioada
respectivă, urmărind evoluțiile pieței globale. Observăm că aceste tendințe sunt din ce în ce mai legate de stilul
de viață al omului și de evoluția tehnologică, specialiștii având totuși un rol tot mai important în ajustarea
anumitor comportamente, obiceiuri de consum, terapii. Domeniul acesta a trecut de ceva timp din zona
empirică în cea științifică, dar este încă foarte greu de gestionat, dată fiind amploarea pieței și multitudinea
problemelor de sănătate fizică și mentală pe care le au oamenii.

Somnul și ritmul circadian
Ritmul circadian se referă la acel ciclu de 24 de ore al
proceselor biochimice, ﬁziologice sau comportamentale ale
oricărei ﬁințe vii, inclusiv ale omului. Omul modern neglijează
acest ciclu, în bună măsură din cauza faptului că expunerea la
lumină nu mai este doar naturală; astfel, acesta are probleme
reale pentru starea de bine, mai ales din perspectiva somnului.
Statisticile arată că una din trei persoane doarme prost și una
din zece suferă de insomnie. Iată de ce a apărut acest trend al
gestionării luminii, acțivității zilnice și alimentației, cu
consecințe ﬁrești în domeniul wellness. Calitatea somnului este
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azi o preocupare majoră care se traduce economic într-o piață
de aproape 500 miliarde dolari (cu potențial mare de creștere)
– de la saltele „inteligente” și somnifere până la ceasuri, brățări
și inele de monitorizare a ritmului circadian. A apărut o
adevărată obsesie, în așa măsură încât cuplurile practică așanumitul ”divorț pentru somn”, în care partenerii nu mai dorm
împreună. Se vorbește despre o nouă „boală”, ortosomnia: cei
care sunt obsedați de gadget-uri pentru obținerea unui somn
bun și execută anumite exerciții ﬁzice obțin un efect invers, de
anxietate și alertă permanentă, care le afectează somnul. Nu
în ultimul rând, confortul celor care călătoresc este afectat de
diferența de fus orar, care provoacă așa-numitul ”jet lag”, cu

probleme de somn și de ordin cognitiv (confuzie), oboseală,
dureri de cap, iritabilitate, digestie defectuoasă.
Secretul este așadar respectarea ritmului circadian care
este strâns legat de ciclul solar, de expunerea corectă la lumina
naturală și întuneric. În caz contrar, apar nu doar stări de
indispoziție și lipsă de energie, ci chiar disfuncții metabolice și
de imunitate. Avem nevoie de lumină albastră strălucitoare a
soarelui în timpul zilei pentru a ﬁ activi (nu și noaptea, de la
ecrane și dislay-uri!) și avem nevoie de întuneric pentru a intra
într-un somn odihnitor. Consecințele sunt considerabile nu
doar pentru segmentul wellness, ci pentru hotelărie în general.
Practic, hotelul viitorului, dacă va dori să ofere servicii
premium, va trebui să dispună de tehnologii care să asigure o
iluminare biodinamică ajustabilă, folosind lumină naturală sau
o lumină artiﬁcială asemănătoare. Înainte de anumite
proceduri, subiectul trebuie adus, prin intermediul luminii, la
starea optimă pentru ca aceste proceduri să aibă efectele
dorite,inclusiv în caz de jet lag, prin expunerea treptată la
diferite tipuri de lumină.

E „cool” să ai o vârstă înaintată!
Am mai scris în trecut despre acest trend, care se ampliﬁcă
și trece la un alt nivel. Oamenii trecuți de 50 de ani (și chiar de
60, pensionari sau nu) sunt mai numeroși, activi, dornici de
călătorii și tot mai preocupați de afaceri, ceea ce a modiﬁcat
radical marketingul în ospitalitate. Bătrânețea începe să ﬁe
privită altfel, iar vârstnicii au preocupări tot mai aplicate privind
sănătatea și nutriția. Dacă în anii precedenți bugetele de

marketing pentru cei de peste 60 de ani se opreau undeva la
10%, iar produsele noi destinate exclusiv acestora erau extrem
de puține (sub un procent), în prezent se înregistrează o
explozie de produse și campanii de publicitate pentru vârstnici,
care țin cont de dorințele, experiențele și sensibilitățile lor.
Toate acestea în contextul în care ei au o putere de cumpărare
tot mai mare și nu mai sunt atât de fragili (nu se mai sperie
atât de ușor de boală sau accidente, deci mesajele de acest
gen nu mai sunt eﬁciente). În ritmul de creștere actual, în 2050
țările dezvoltate vor avea peste o cincime populație cu vârsta
de peste 60 de ani. Cum se traduc aceste fapte în domeniul
wellness? Simplu: linii de cosmetice, alimente, tehnologii,
centre de sănătate, călătorii, în general servicii speciale pentru
vârstnici, ținând cont desigur de problemele acestora
(emoționale, de mobilitate, sănătate, comunicare). Tehnologia
digitală și robotica vin să ajute, inclusiv în privința singurătății
reclamate de mulți dintre aceștia. Și, contrar unor opinii
superﬁciale, serviciile au nevoie de personalizare care țin cont
atât de starea de sănătate, cât și de proﬁlul psihologic al
individului. Dacă hotelierii nu vor ține cont de toate acestea,
vor avea probleme cu o generație care este destul de
conectată la social media...

Wellness și software mental
Sănătatea mintală este asigurată și prin alte metode în afara
cabinetului unui psiholog, iar progresul tehnologic și comunicațional este direct implicat. Avem la dispoziție chat-uri,
grupuri și sumedenie de aplicații cu ajutorul cărora să
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ca în 2022 să ajungă la 2,3 miliarde dolari. Terapia viitorului va
ﬁ așadar în bună parte plasată în mediul virtual, cu consilieri
profesioniști care sunt solicitați din confortul propriei case,
evitând neplăceri precum programări, restricții de timp sau
deplasări pe distanțe lungi până la cabinetul terapeutului. În
aceste aplicații se pot forma grupuri în funcție de problemele
avute, de vârstă, orientare sexuală, particularități culturale etc.

Corpul energetic

combatem holistic afecțiuni precum burnout-ul, singurătatea
sau anxietatea. Miza nu este de neglijat: circa 450 de milioane
de persoane se confruntă în prezent cu o afecțiune psihică,
una din patru persoane suferind la un moment dat cel puțin
un episod de acest gen, conform OMS. Deoarece două treimi
dintre cei vizați nu apelează la o formă de ajutor profesionistă,
din motive de timp, costuri și disponibilitate (plus teama de
stigmatizare), s-a creat o nișă ocupată imediat de specialiștii în
tehnologii digitale, care au dezvoltat, împreună cu psihologii
și cei preocupați de terapii alternative, zeci de mii de aplicații
care promit să ne îmbunătățească starea psihică. Un indicator
interesant este... piața de software dedicat sănătății comportamentale, care crește cu 15 procente anual, ﬁind preconizat
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Explorând o nouă nișă în sănătate și terapiile de vindecare,
atât medicii, cât și alți practicienii din domeniul sănătății
descoperă potențialul intervențiilor cu unde electromagnetice,
luminoase și sonore de a vindeca „corpul energetic”.
Oamenii fac deja o asociere între „medicina energetică” și
„lumea wellness”, care a integrat toate aceste practici: acupunctura, echilibrarea chakrei, reiki, qigong, băi de sunet etc., axate
pe vindecarea „corpului energetic” uman. Medicina și medicamentele antice, cum ar ﬁ medicina tradițională chineză,
Ayurveda și tradițiile șamanice s-au mișcat în cadrul unor
paradigme diferite de cele europene, care au îmbrățișat
modelul anatomic și biochimic. Cele mai importante sisteme
medicale, chiar dacă au fost separate în timp și spațiu, au
conceput independent abordări de vindecare bazate pe
câmpul energetic al corpului. Acestea consideră că o energie
vitală (indiferent că este numită „qi” în medicina chineză sau
„dosha” în Ayurveda) controlează procesele corpului și
creierului nostru și că sănătatea și vindecarea provin din manipularea ﬂuxului de energie care curge prin corpurile noastre în
puncte speciﬁce de energie și echilibrează câmpul electromagnetic al corpului (care se extinde dincolo de piele). În
lumea modernă a wellnessului, aceste credințe și practici prin
care oamenii încearcă să își echilibreze energia au explodat, în
ciuda scepticismului unora care doresc să rămână în zona
rezultatelor previzibile. Totuși, adevărul pare că este undeva la

mijloc: noile cercetări conﬁrmă faptul că suntem în fond un
câmp electromagnetic complex, integrat în alte câmpuri
energetice de mediu. Putem vorbi azi, fără a ﬁ ironizați, de
biocâmpuri de frecvențe electromagnetice și unde de lumină
ale corpului care servesc drept „panou de control” pentru
funcționarea noastră ﬁzică și mentală. Gândirea înrădăcinată
în biologie se schimbă, oamenii de știință descoperă că
întreaga lume este electrodinamică: suntem înconjurați de
frecvențe naturale sau create de om, care schimbă constant
celulele umane. În această zonă, lumea wellness-ului va
continua să se dezvolte pe direcții interesante, cu ajutorul unor
aparate tot mai elaborate, cu o acuratețe mai mare.

Relaxare și sarcini de serviciu
La recomandarea multor medici și specialiști, ani de zile sa mers pe ideea că wellness-ul își poate atinge scopul doar
prin deconectarea totală de telefon, tabletă și orice alt mijloc
tehnologic de comunicare cu exteriorul. Rezultatul nu a fost
deloc cel așteptat, în multe situații această deconectare
crescând și mai mult starea de stres, subiectul rămânând
preocupat și în timpul terapiilor de ceea ce se petrece la
serviciu, cu familia etc. Unii oameni se simt mai bine dacă
ajung la o combinație echilibrată între relaxare și nevoia de a
lucra, iar consecința a fost apariția unor programe wellness
numite „wellness sabbatical”. Termenul este oarecum impropriu,
pentru că, deși subiectul se concentrează asupra odihnei și
stării de sănătate, el rămâne în continuare conectat la
activitățile profesionale, luându-și cu el telefonul sau laptopul.
Cum s-a ajuns la această practică? De la realitățile
cotidiene. Practic, ritmul de viață alert și rapiditatea cu care
circulă informația au făcut ca timpul liber să ﬁe invadat de
anumite sarcini de serviciu. În același timp, oamenii își pun tot
mai accentuat întrebări asupra stării lor ﬁzice și mentale, asupra
fericirii, dar neavând timp suﬁcient să evalueze dacă activitățile
zilnice le fac plăcere sau nu. De-a lungul anilor, timpul alocat
„reîncărcării bateriilor” a devenit din ce în ce mai scurt,
concediile petrecute efectiv pentru relaxare tot mai mici,
ajungându-se ca vacanțele de 3 săptămâni petrecute într-o
stațiune să se transforme în scurte escapade de week-end, cu
vizite la Spa de cel mult jumătate de zi sau doar câteva servicii
în varianta ”expres”. Wellness-ul sabatic a fost gândit tocmai
pentru a-l plasa pe subiect departe de mediul de muncă
tradițional, folosind acest timp atât pentru a-și rezolva unele
sarcini de serviciu ușoare, cât și pentru a da curs unor pasiuni
neglijate. Toate acestea dau un sentiment de libertate și

autonomie reconfortant, prin care subiectul ajunge să își
reevalueze prioritățile și deseori să se reatașeze de un proiect
concentrându-se mai bine asupra lui. În lumea occidentală,
aproape trei sferturi dintre angajați lucrează cel puțin o zi pe
săptămână de la distanță și mai bine de jumătate dintre ei
lucrează de la distanță cam jumătate din săptămâna de lucru.
Călătoriile care îmbină sarcinile de serviciu și relaxarea au făcut
să apară servicii speciale precum închirierea de birouri digitale.
Programul a devenit mai ﬂexibil, neexistând o delimitare clară
între orele de lucru și cele folosite în interes propriu.

Welleness și fertilitate
Discuțiile despre fertilitate au depășit limitele cabinetelor
medicale, devenind subiect de dezbatere publică, mai ales
după ce multe persoane publice și-au dezvăluit deschis
problemele și preocupările pe acest subiect. Piața globală a
serviciilor de fertilitate crește cu peste 8% anual, ﬁind estimat
ca în 2023 să ajungă la 36 miliarde dolari, în contextul în care
țările dezvoltate înregistrează rate scăzute de fertilitate.
Motivele sunt diverse, cele mai importante ﬁind faptul că
femeile întârzie să facă copii, iar fertilitatea bărbaților scade.
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Trenduri

Lumea digitală nu a ratat oportunitatea de a veni cu aplicații
speciﬁce: platforme de meditație, asistență pentru a reduce
anxietatea femeilor, brățări care monitorizează fertilitatea etc.
Toate acestea tind să ﬁe integrate în lumea serviciilor wellness.

Muzică wellness
Industria muzicală a descoperit o nișă puternică pe zona
aceasta de wellness, creând cu ajutorul noilor tehnologii
peisaje sonore personalizate care surprind datele noastre
biometrice, cu consecințe asupra stării de bine și sănătății. Cu
toții ne auto-medicăm prin muzică, dar există și metode
științiﬁce, bazate pe rezultate concrete, care iau în calcul
puterea extraordinară a muzicii de a gestiona emoțiile. Se pare
că niciun alt stimul nu activează atât de multe regiuni ale
creierului uman (de la amigdala cerebrală la hipocamp), cu
puteri unice de a inﬂuența starea de spirit și memoria. În acest
context, se poate vorbi despre o industrie muzicală wellness,
care ia mai multe forme, în paralel cu apariția tot mai multor
studii medicale cu privire la impactul muzicii asupra creierului
și asupra întregului organism – așa-numitul ”bio-feedback”. Se
fac studii serioase despre cum anumite proprietăți ale muzicii
(ritmul, cheia, progresia acordurilor și timbrul) au un impact
speciﬁc asupra ritmului cardiac sau activității creierului, cu
consecințe asupra calității somnului, ameliorării durerilor,
sindromului de stres post-traumatic.
Apar playlist-uri vindecătoare inclusiv pe site-uri de
streaming dedicate publicului larg, iar artiști și muzicieni de
top includ în repertoriile lor partituri care trimit spre experiențele wellness. Următorul pas este apariția aplicațiilor
muzicale bazate pe inteligența artificială și platforme tehnologice performante care îți generează muzica potrivită în
funcție de datele biologice, psihologice și situaționale, pentru
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a crea un peisaj sonor complet, unic, personalizat. Megatrendul de terapii antice cu sunet (de la băile de gong până
la bolurile tibetane) va crește cu siguranță în sălile wellness și
va deveni ceva comun în destinațiile turistice, mai ales în cele
exotice. Schimbarea se va face simțită deci și în muzică,
utilizată în scop terapeutic, cu noi ritmuri, unele inspirate din
hiturile momentului.

Competență și autoritate
Marea problemă a momentului este una a competenței și
autorității în domeniu, între practicienii cu legitimitate și cei
fără, unii chiar șarlatani. În Occident au apărut specialiști care
cu asta se ocupă, cu veriﬁcarea terapiilor și a celor care le
promovează, deoarece nu există o legislație care să încurajeze
responsablitatea, ﬁind vorba de o activitate comercială, nesupusă autorităților medicale. De exemplu, au fost veriﬁcate sute
de aplicații care promit că se poate renunța la fumat prin
anumite terapii, dar numai câteva zeci au avut rezultate
concrete. Din cele circa 20.000 de aplicații dedicate sănătății
mentale, doar 3-4 % sunt viabile, cu dovezi medicale reale. În
privința scăderii în greutate, procentul eﬁcienței este de asemenea foarte scăzut, restul sunt doar promisiuni. Sunt evaluate
proceduri, tipuri de alimentație sau medicamente, sunt
demolate mituri construite doar pe notorietatea unei persoane
publice (în general oameni din showbiz). Pentru o industrie de
peste 4.000 de miliarde de dolari, în care sunt implicați
producători din industria farmaceutică (vitamine, suplimente,
gadget-uri), miza nu este o joacă. Apariția acestor ”inspectori”
ai lumii wellness are consecințe în industrie, marii jucători
începând să-și ajusteze activitatea în funcție de opiniile lor.
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