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Lumea s-a schimbat complet după apariția Covid 19, între imperativele prezente
numărându-se respectarea strictă a regulilor de igienă și distanțare socială. 
Cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze distanța recomandată? 

Iată câteva idei de a reamenaja spațiile prin semnalizări pe pardoseală. 

Bariere de praf Coral Logo Dale de mochetă cu săgeți
de direcționare

Săgeți în pardoselile 
elastice

Cercuri Allura

PVC printat digital Marmoleum Aquajet Flotex Vision digital print Fast Flooring
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Timp pentru
optimizare [i
dezvoltare

Aveți în față o nouă ediție „de pandemie”. Nu este chiar ceea ce
ne-am fi dorit să vă prezentăm, dar nu avem cum să neglijăm acest
aspect care a afectat industria de profil, în mod excepțional și destul
de frustrant, de la furnizori la operatori și de la manageri la angajați
sezonieri; ca să nu mai vorbim de clienții finali, care nu pot avea pe
moment o previziune clară în legătură cu locul sau perioada în care
își vor petrece weekend-urile ori vacanțele. Dar să sperăm că sezonul
cald de anul acesta va fi lipsit de evenimente gen carantină și
ospitalitatea de leisure va apuca o gură de oxigen – o expresie nu
tocmai fericită, nu-i așa? Oricum, este limpede că aceia care vor rezista
vor reprezenta industria românească de turism/Horeca pe următorii
ani, poate chiar decenii. Iar în prim-plan vor fi resursele, care trebuie
să se transforme în investiții pentru tot ceea ce înseamnă fluxuri de
lucru, buna gestionare a acestor resurse (risipa este absolut
contraindicată) și profesionalismul. În acest context, putem vorbi
despre trenduri care au o consistență aparte – acestea nu mai sunt
mode sau capricii de moment, născute din cine știe ce
comportamente mondene; este vorba de siguranță, seriozitate,
solidaritate, având ca miză felul în care se va face ospitalitate în viitor.
Depinde de noi dacă, în momentele în care activitatea stagnează,
alegem să ne plângem de milă, să acuzăm virușii sau autoritățile, ori să
folosim acest timp pentru optimizare și dezvoltare: reparații,
reconversii ale unor spații, reamenajări, studierea cu atenție a pieței
de furnizori pentru a face achiziții mai rentabile, regândirea unor
strategii de marketing, de ce nu training pentru angajații care trec și
ei printr-o perioadă nesigură.

Organizațiile profesionale se străduiesc, cu toate atuurile pe
care le au la dispoziție, să ajungă în fața autorităților cu problemele
pe care le întâmpină, cu soluțiile pe care le întrevăd; în fața anumitor
instituții au succes, în fața altora nu. Oricum, solidaritatea de breaslă
poate fi o soluție de a atenua efectele negative, și această solidaritate
încă funcționează pe anumite segmente.  De exemplu, în zona
balneară – puteți citi un interviu cu domnul Nicu Rădulescu,
Președintele OPTBR. De asemenea, salutăm crearea unei asociații a
specialiștilor din domeniul soluțiilor de igienă și cleaning, A.R.I.A., o
zonă în care este mult de lucru, dată fiind situația sanitară actuală. Ca
vector media, suntem onorați să le fim parteneri în demersurile
dumnealor de a aduce mai mult profesionalism și responsabilitate pe
acest segment, cu aplicabilitate largă în zona Horeca.

Ca de obicei, venim în fața dumneavoastră cu soluții pentru
amenajări interioare și optimizarea instalațiilor, pentru creșterea
eficienței energetice a locațiilor Horeca. Modul în care sunt
proiectate și executate aceste lucrări sunt condiționate din acest an
de noile reglementări nZEB, devenite obligatorii. Orice construcție
nouă sau renovare majoră va trebuie realizată astfel încât clădirea să
funcționeze cu consum de energie redus, aproape zero, pentru a
primi autorizație și a fi recepționată. Este vremea materialelor de
calitate, care economisesc resurse și au durată lungă de viață. Așa cum
dorim să fie și businessurile dumneavoastră.    
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Spa & Wellness
Noi Tehnologii

URSA - consum de energie aproape
zero pentru construcțiile Horeca 

Schimbările legislative din domeniul construcțiilor, amenajărilor și execuției lucrărilor
de instalații au consecințe și asupra modului în care sunt proiectate și realizate
unitățile Horeca. Din acest an, orice clădire nou construită, convertită sau renovată
va trebui să corespundă directivelor europene referitoare la performanțele
energetice, pe două componente: eficiența surselor de climatizare (încălzire/răcire),
cu utilizarea unor surse regenerabile de energie (minimum 30%), și reducerea
pierderilor prin folosirea unor materiale termoizolante de cea mai bună calitate. În
primul eșalon al eforturilor de a aduce spre zero consumul de energie al unei
construcții se află producătorii de vată minerală, iar URSA România demonstrează
an de an că soluțiile propuse de această companie sunt printre cele mai bune,
complete și economice metode de a ne atinge scopul. 

Hotelurile, unitățile de alimentație
publică, centrele Spa și balneare func țio -
nează cu consumuri mari de energie, ceea
ce grevează aceste proprietăți cu chel -
tuieli suplimentare importante. Con form
noilor reglementări, toate clădirile noi,
recepționate pe baza unor autorizații emi -
se începând cu 31 decembrie 2020,
trebuie să aibă performanțe energetice
superioare, devenind nZEB – nearly
Zero-Energy Building (clădiri cu
consum de energie aproape zero).
Aceste obligații sunt prevăzute chiar de
certificatul de urbanism, deci nu se mai
poate construi fără a demonstra prin
proiect că vei avea un imobil modern, cu
pierderi de energie cât mai aproape de
zero, și că vei respecta întocmai acest
proiect. Bineînțeles, prin anumite opti -
mizări (panouri solare, pompe de căldură
etc.) se poate ajunge la obținerea unei
construcții active, adică producătoare de
energie suplimentară, ceea ce este cu atât
mai bine; domeniul ospitalității este de
multă vreme unul dintre vârfurile de lance
ale trendurilor Eco.

Obținerea de energie din surse rege -
nerabile este un aspect important, dar

toate eforturile ar fi în zadar fără o
termoizolare performantă, care să vizeze
toate elementele de construcție ex te rioa -
re și interioare, de la fundație la acoperiș,
inclusiv elementele de instalație. Ter -
moizo larea nu reprezintă mai mult de 5%
din costurile realizării unei construcții, dar
avantajele sunt evidente. Vata mi ne rală de
ultimă generație, fabricată cu lianți care să
asigure un mediu sănătos și să nu degaje
gaze toxice în caz de incendiu, s-a dovedit
o soluție excelentă atât pentru ter mo -
izolare, cât și pentru fonoizolare, cu un
transfer natural al umidității între inte -
riorul și exteriorul construcției. Spre
deosebire de alte materiale întâlnite pe
piață, vata minerală este ignifugă (clasa
A1), reprezentând cea mai sigură soluție
din acest punct de vedere.

Datorită implementării celor mai noi
cercetări și tehnologii, se optimizează
amprenta verde a clădirilor termo izo l -
ate: produsele din gama Ursa BIOnic
nu conțin substanțe ce dis trug stratul
de ozon sau po ten țează efectul de
seră al atmosferei - cloro fluorocarburi
(FCKW, H-FCKW), hidro fluorocarburi
(H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).
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Soluții pentru izolații tehnice
URSA are o ofertă bogată de produse

destinate izolațiilor tehnice, în mai multe
va riante constructive, capabile să eficien -
ti zeze la maximum conducte cu
tem peraturi și presiuni diferite, din di ver -
se materiale, precum și boilere,
con  tainere, bazine, tancuri, rezervoare
pen tru apă sau alte lichide tehnice. Dar
cel mai important aspect este că aceste
produse pot fi adaptate în funcție de
destinație, indiferent de formele și

dimensiunile corpurilor izolate, iar mon -
tajul lor se poate realiza rapid și simplu,
cu pierderi minime (izolarea nu necesită
întreruperea activității pe termen lung).
Cu ajutorul unor materiale performante,
utilizate la realizarea construcției sau în
etapele ulterioare de modernizare și do -
tare, cheltuielile cu utilitățile sunt reduse
considerabil, iar confortul clădirii este
optimizat - 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 ven -
tilație, transportul aerului și evacuarea
aburilor. Cu ajutorul soluțiilor URSA, se
asigură etanșeitate și tirajul corespunzător,
lucruri care se obțin doar prin con -
servarea energiei fluidului transportat,
deci fără transfer de căldură de-a lungul
traseului. 

Tubulaturile nu vor mai degaja
căldura necontrolat, iar estetica nu este
deloc dezagreabilă, putând fi lăsate
aparente. 

Pentru a ne atinge scopul, 
URSA vine cu soluții dintre cele
mai variate:

1. Gama URSA Glasswool –
vată de sticlă cașerată sau
necașerată pentru acoperișuri
înclinate și mansarde locuite,
fațade ventilate, ziduri de
compartimentare, poduri
nelocuite, planșee, pardoseli,
case de lemn sau hale industriale,
aplicații navale sau izolații tehnice.

2. Gama URSA Terra – vată
minerală pentru pereți de
compartimentare, hale industriale,
pereți și plafoane de subsoluri,
garaje sau crame.

3. Gama URSA Tech – saltele
din vată minerală de sticlă cu fibre
verticale, pentru izolarea
profesională a instalațiilor,
rezervoarelor sau containerelor de
orice tip și formă.

4. Gama URSA Air – produse
pentru realizarea canalelor de
ventilație și climatizare. 

Planșee și pardoseli
silențioase

În mod particular, cei care investesc
în domeniul hotelier folosesc soluții
pentru izolarea peste planșeu cu plăci
din vată minerală de sticlă de mare
densitate URSA TSP, sub o șapă
flotantă armată. 

Acestea au rolul de a proteja spațiile
unei clădiri de zgomotele de impact
provenite de la nivelul de deasupra
(pași, obiecte căzute pe pardoseală,
mutarea unor obiecte, încălzire în
pardoseală etc.). Bineînțeles, beneficiarii
se bucură și de faptul că pierderile de
căldură sunt reduse considerabil, chiar și
cu un strat de câțiva centimetri grosime.
În cazul în care desupra este un spațiu
mai slab încălzit, facturile pentru cli -
matizare sunt mult mai mici.
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Lamelele de vată minerală
care compun rulourile au fibra

orientată vertical, produsul fiind
stabil dimensional și foarte

rezistent la compresiune. Mate rialul
este rezistent la putrezire și mucegai, nu
îmbătrânește, nu are miros și nu conține
silicon. Tubulatura poate fi atât circulară,
cât și rectangulară sau cu alt tip de
secțiune. Rulorile Lamella pot fi mon tate
foarte simplu: corpurile se înfășoară pur
și simplu cu materialul termoizolant, iar în
funcție de dimensiunea și forma acestora,
se fixează fie prin lipire cu spray adeziv,
fie mecanic, cu cuie de sudură, cuie cu
talpă autoadezivă sau coliere sau spire de
sârmă – cam 6 spire pe metru liniar. Ele
pot fi utilizate inclusiv la exterior, caz în
care trebuie protejate suplimentar. 

URSA AIR – pentru execuția
efectivă, la dimensiunile și formele dorite,
a canalelor de ventilaţie şi climatizare din
plăci de vată minerală, îmbinând exce -
lentele calităţi de termoizolare şi
fo no izolare, în conformitate cu exigențele
RITE (Regulamentul Instalațiilor Termice
pen tru Construcții din Spania). Datorită
înaltei rezistenţe termice a produselor,
sunt îndeplinite de asemenea cerinţele
normativului UNE EN 14.303. 

Pe acest segment, pot fi folosite
gamele:

URSA TECH Lamella - sunt 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.

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

Noi Tehnologii

Sistemul URSA AIR are la bază diverse
tipuri de plăci tip „sandwich”, formate din
două folii de aluminiu special cu un strat
de vată minerală la mijloc. 

Cu ajutorul acestora, tubulatura se
confecționează direct pe șantier; astfel
se reduc costurile insta lațiilor de ventilație
cu până la 30%, prin prețul materialului și
prin reducerea cu aproape jumătate a
timpului de montaj al tubulaturii.
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PiscineProduse de top

INOXRIV - pentru o bucătărie
performantă şi o masă elegantă 

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

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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Perioada pandemiei a re pre -
zen tat o provocare pentru ma-
joritatea sectoarelor din turism,
iar turismul balnear a fost printre
cele mai afectate. Dată fiind
situația, operatorii din stațiunile
balneare au făcut un efort im-
presionant să rămână în piață,
păstrând atuurile obținute în ul-
timii ani de progrese constante

și solidarizându-se în acțiunile comune, în special cu au-
toritățile centrale și locale. Pentru a ne face o idee mai clară
asupra felului în care au trecut prin pandemie hotelurile și
centrele de tratament balnear, am stat de vorbă cu domnul
Nicu Rădulescu, Președintele Organizației Patronale
a Turismului Balnear din România (OPTBR).

Care au fost efectele pandemiei din ultimul an asupra
domeniului balnear? Care au fost cele mai afectate seg-
mente?

Încă din luna martie a anului 2020, activitatea bazelor de
tratament din cadrul unităților de turism balnear a fost
închisă, iar hotelurile au funcționat la capacitate limitată. În
stațiunile balneare, marea majoritate a turiștilor vin pentru
tratament, iar o mică parte au preferințe spre wellness sau
petrecerea timpului liber în zone naturale nepoluate.

Turismul balnear
nu a înregistrat niciun caz de COVID-19
Interviu cu domnul Nicu Rădulescu, Președintele OPTBR

Stațiunile balneare sunt în general amplasate în parcuri
naturale sau în imediata apropiere a ariilor naturale protejate,
deci beneficiază de oportunități multiple, la care se adaugă
și un climat de cruțare specific (climat de cruțare –
elementele meteorologice nu produc modificări importante
asupra funcțiilor fiziologice, iar acomodarea se face rapid –
n.r.). Practic, răspunsul la întrebarea dumneavoastră ar fi că
turismul balnear a fost afectat în totalitate, în toate seg -
mentele lui componente, dar cel mai mult a avut de suferit
obiectul său principal de activitate. 

Oamenii nu au mai putut merge la tratament, pe de o
parte din cauza sentimentului de panică inoculat și de mass-
media, iar pe de altă parte din cauza interzicerii unor activități
(piscinele interioare terapeutice, închise și în momentul de
față, sau tratamentele – termohidroterapia). Din punctul meu
de vedere, turismul balnear a fost cel mai afectat sector de
turism și acest lucru s-a văzut în scăderea dramatică a gradului
de ocupare, precum și în dezastrul economic înregistrat de
toate companiile de turism balnear. 

În perioada stării de urgență, am avut o pierdere zilnică
de un milion de euro per sector; în perioada stării de alertă,
indicatorii s-au mai ameliorat, dar nu semnificativ. Iar una
dintre cele mai complicate probleme cu care s-au confruntat
operatorii din turismul balnear a fost cea a menținerii forței
de muncă, mai ales a celei de specialitate (personalul medical
din bazele de tratament). 

Balnear
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Actualmente, avem peste 5.000 de cadre medicale
calificate (medici BFT, asistenți medicali, personal auxiliar) pe
care cu mari greutăți le-am putut menține, respectiv cu
sprijinul statului - prin șomaj tehnic și metoda muncii flexibile
(Kurzarbeit).

Ce măsuri individuale au luat operatorii din domeniu
pentru a face față provocării?

Imediat după luna septembrie, anul trecut, când o parte
din bazele de tratament au putut fi deschise pentru o serie
de tipuri de tratament, colegii noștri s-au mobilizat exemplar
și au primit turiști atât în bazele de tratament, cât și în centrele
de spa și wellness. S-a muncit din greu, cu foarte multă atenție
din partea personalului, și, din fericire, nu am avut niciun caz
de infectare cu COVID-19. Fac mențiunea că încă din luna
martie Comisia Medicală a Organizației Patronale a Turismului
Balnear din România a elaborat un program de măsuri de
protecție epidemiologică, pe care l-am transmis, spre știință,

și Ministerului Sănătății. Cu alte cuvinte, atunci când am putut
lucra, am făcut-o responsabil, cu costuri suplimentare, în
vederea asigurării normelor de protecție sanitară, iar în
perioada stării de alertă am putut primi atât turiști pentru
agrement, cât și pensionari, la tratament, prin Casa Națională
de Pensii Publice. În această perioadă, gradul de ocupare
nu a putut asigura încasări decât pentru a evita să intrăm în
incapacitate de plată și cât să ne continuăm activitatea la
limita de avarie.

Dar acțiuni ale branșei, ale organizațiilor profesionale?
În această perioadă, s-a constituit Alianța pentru Turism

(APT), o entitate în care au intrat aproape toate asociațiile
profesionale și patronale din domeniu, inclusiv OPTBR,
pentru a avea o singură voce, una puternică, de negociere
în raport cu autoritățile centrale. Alianța a negociat și a
obținut câteva succese, care s-au materializat în facilități
adoptate de Guvern.
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Ce așteptări aveți din partea autorităților pentru a vă
ajuta?

OPTBR, unica organizație care reprezintă sectorul
balnear, a încercat încă din perioada stării de urgență să
stabilească un dialog direct, fructuos cu autoritățile centrale,
pentru a face cunoscută situația reală a acestui sector.
Singurul minister care ne-a aratat deschidere spre dialog a
fost cel al Sănătății, dar solicitarea noastră de redeschidere a
piscinelor interioare nu a putut fi soluționată din cauza
contextului epidemiologic. 

Dată fiind activitatea noastră foarte complexă, am constatat
de-a lungul anilor că diversele instituții centrale sub care
funcționează turismul balnear nu au înțeles rolul și nici forța
acestuia, care ar putea duce la creșterea ponderii industriei
turismului în PIB. 

Au fost multe situații în care am solicitat facilități pentru
investitorii din turismul balnear. În 2019, de exemplu, când
am sperat în realizarea unor proiec te finanțate din fonduri
guvernamentale, odată cu schimbarea guvernului, autoritatea
care trebuia să gestioneze aceste proiecte (Comisia Națională
pentru Strategie și Prog noză) a fost reorganizată. Ca o dovadă
că autoritățile nu sunt interesate de turismul balnear este și
faptul că acesta nu este menționat în Planul Național de
Redresare și Reziliență, iar în momentul de față ne aflăm în si -
tua ția de a trebui să intervenim noi direct pentru a beneficia
de suportul financiar oferit de PNRR. În mod sincer, nu avem
prea multe așteptări de la guvern, dar cel mai bun lucru pe
care ar putea să-l facă ar fi redeschiderea activității de turism
balnear în in te gralitatea lui.

Nu considerați că pandemia se poate transforma într-
o oportunitate în turism, dacă sunt luate anumite măsuri?

Pentru o lungă perioadă, România a fost singura țară din
Europa care a avut bazele de tratament închise.  Din discuțiile
pe care le-am avut în cadrul European Spas Association
(ESPA), ai cărei membri suntem, am constatat că sunt state
(Croația, de exemplu) care au emis vouchere de sănătate pen -
tru recuperarea post Covid-19 și pentru întărirea imu nității. 
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Am făcut cunoscute, la rândul nostru, aceste practici
europene, inclusiv Ministerului Sănătății, dar nu am primit
răspuns. Noi considerăm că putem valorifica factorii naturali
de cură pe care-i avem pentru a crește imunitatea, dar pentru
acest lucru, autoritățile centrale ar trebui să ia măsuri în
consecință, pe baza unor studii științifice.

Ce soluții există pentru ca activitatea să se desfășoare
în condiții de siguranță?

Noi am luat toate măsurile de siguranță sanitară încă de
la început; mai departe, este rolul autorităților de a decide
momentul redeschiderii complete a stațiunilor balneare și ce
măsuri suplimentare trebuie să adoptăm. Companiile noastre
sunt pregătite.

Cum credeți că vor evolua lucrurile după vaccinare?
Ne așteptam, ca toată lumea, să scadă numărul de cazuri.

Cum vă spuneam și înainte, stațiunile balneare au fost ocolite
de infectări cu COVID-19, iar acest lucru se datorează și
microclimatului specific acestor „oaze de sănătate”.

Credeți că acest episod pandemic va avea efecte pe
termen lung asupra turismului?

Efectul va depinde foarte mult de modul în care turiștii
vor înțelege și vor respecta măsurile de protecție sanitară,
de interacțiunea lor în stațiuni, precum și de implicarea
autorităților locale și centrale în activitatea balneară. Din
fericire, în stațiunile balneare, între autoritățile locale și agenții
economici există o colaborare strânsă și sper că buna lor
înțelegere se va reflecta în prestarea unui act turistic de
calitate. Este evident că pandemia va lăsa semne, va exista

pentru o perioadă o teamă nevăzută, dar și o mai mare
prudență, atât din partea turiștilor, cât și a prestatorilor de
servicii. Durata efectelor pandemiei va fi decisiv scurtată doar
dacă va exista o responsabilitate asumată din partea tuturor
în respectarea normelor igieno-sanitare.
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Spa & WellnessMateriale de Top

Î n vederea păstrării distanței re co man -
date, unii operatori au aplicat marcaje
temporare pe pardoseală, dar acest

lucru poate fi util doar pe termen scurt.
Traficul sutelor de persoane care tran -
zitează spațiile zilnic distruge rapid
marcajele, făcându-le neutilizabile. Dacă
vă gândiți la o soluție pe termen lung,
atunci markerii de distanțare realizați din

materiale Forbo precum Marmoleum,
Vinil sau Flotex se pot încorpora direct în
modelul pardoselii. Acestea se de cu -
pează individual la fața locului și se
integrează în pardoseală. Sunt robuste,
ușor de curățat și au chiar efecte anti -
bacteriene în cazul Marmoleum. În plus,
soluțiile de pardoseală Forbo aduc și o
pată de culoare în amenajarea spațiilor.

Bariere de
praf Coral
Gama aceasta
de bariere
pentru praf
poate funcționa
ca un reminder pentru client să păstreze
distanța. Vă oferim patru modele, acum
la un preț special, pentru a susține
eforturile tuturor în direcția sănătății și
siguranței.

Pentru domeniul Horeca, poate cel mai afectat de
pandemie, păstrarea distanțării sociale este
absolut necesară, dacă se dorește funcționarea
în condiții optime de siguranță. În acest context,
se reconfigurează funcțiuni, se trasează fluxuri și
direcții separate pentru acces sau ieșire, toate
acestea în funcție de reguli și normative mai
stricte – unele stabilite de autorități, altele asu -
mate de fiecare operator în parte. Întrebarea este:
cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze
distanța recomandată? În ceea ce ne privește, vă
oferim posibilitatea de a reamenaja spațiile cu
delimitarea zonelor de trafic la nivelul pardoselii.

ESTETICA MARCAjELOR 
PENTRU DISTANȚARE 
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Dale de mochetă cu săgeți
de direcționare

Toate cele 40 de culori existente în
gamele noastre Tessera și Outline pot fi
folosite pentru realizarea de săgeți de
direcționare a fluxului. Nu trebuie decât
să alegeți materialul de fundal și o culoare
contrastantă pentru realizarea săgeții. De
asemenea, se pot realiza și dale de Flotex
cu săgeți de direcționare.

Săgeți în pardoselile
elastice

Putem furniza săgeți pe dimensiunea
cerută în vederea integrării în pardoselile
elastice existente, disponibile în diverse
culori și formate. E suficient să ne co mu -
nicați cerințele și vom identifica rapid
combinația optimă.

Cercuri Allura
O parte a noii colecții Allura a fost

redesenată, pe dalelele de 50 x 50 cm fiind
decupat un cerc cu Ø 40 cm. Aceste cercuri
se pot integra în decupaje cu nuanțe
contrastante, semnalizând punc tele în care
se poate staționa pentru o di stanță sigură.

PVC printat digital
Tehnologia noastră de imprimare

digitală permite soluții estetice care nu ar
putea fi obținute prin metode con -

www.forbo-flooring.com
Contact:
sandra.stoian@forbo.com

venționale. Astfel vă puteți amenaja o par -
doseală personalizată din PVC etero gen
de o calitate superioară. De si gur, pe acest
PVC se pot printa cu ușurință săgeți sau
cercuri, ca și orice alt model. 

Flotex Vision digital print

Având în vedere că Flotex are peste 70
de milioane de fibre pe metru pătrat, acest
material devine un suport extrem de dens
pentru imprimare, cu modele vibrante la
rezoluție înaltă. Se pot obține toate nuanțele
și umbrele cromatice, Flotex Vision fiind un
suport ideal pentru imprimarea de săgeți,
cercuri sau alte forme.

Marmoleum Aquajet
Dacă doriți ceva cu adevărat unic,

deopotrivă sustenabil și durabil, atunci
selecția noastră Marmoleum este
răspunsul. Prin intermediul tehnologiei

Aquajet putem crea cele mai precise și
detaliate modele de pardoseală. De pildă,
putem grava săgeți, cercuri sau alte
formate pentru o distanțare de minimum
1,5 metri.

Fast Flooring

Rapid și ușor de aplicat, elementele
din gama Fast Fit sunt puse în operă fără
adezivi și cuprind bariere de praf pentru
intrare, dar și pardoseli interioare în rolă
sau dale, utile ca soluții temporare, eco -
nomice.

Marmoleum – sustenabilă
și antibacteriană natural

Marmoleum este un produs CO2
neutru (de la recoltarea materiei prime
pană la montarea produsului finit), ce nu
afec tează climatul, combină valorile eco -
logice cu designul contemporan. Forbo
Marmoleum reprezintă cea mai bună
soluție de pardoseală pentru un mediu
interior sustenabil, utilă în spații publice, ca
și acasă, în spitale, magazine, birouri etc.
Linoleumul este un produs rea lizat exclusiv
din materiale rege ne rabile și naturale. 

Cercuri AlurraCercuri Alurra PVC printat digitalPVC printat digital
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Materiale de Top

UCRETE – prima opțiune de peste 50 de ani
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, chiar și la temperaturi scăzute
(pot fi date în folosință după numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale
pentru lucrările de renovare), sunt inodore și au un grad foarte
ridicat de rezistență împotriva murdăriei. Spectaculoasă este
însă rezistența 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.

Pandemia COVID – 19 a afectat în mod deosebit domeniul
Horeca, considerat vulnerabil în acest context. Nu este vorba
doar de criteriul distanțării sociale, ci și de prezența potențială
a virusului în bucătăria unui restaurant, fast-food, bar ori într-
un centru Spa/wellness. Pentru menținerea igienei, pardoselile
sunt curățate frecvent, sporind solicitările asupra acestora.
Betonul poliuretanic UCRETE de la Master Builders Solutions
reușește de peste 50 de ani (tehnologia a fost dezvoltată la
începutul anilor 1970 și este optimizată continuu), să rămână
cea mai performantă opțiune, cu aplicații în domenii dintre

Probabil cele mai solicitate spații dintr-o unitate Horeca sunt restaurantul (și mai ales bucătăria aferentă), respectiv
zonele destinate wellness-ului, cu centrul Spa și sălile de fitness. Pardoselile în aceste zone au nevoie de o abordare
particulară, care nu poate fi rezolvată, la un nivel de calitate premium, decât cu materiale de top. Vă prezentăm în
continuare câteva dintre soluțiile oferite de Master Builders Solutions, concepute special pentru a face față unor
provocări deosebite, dar și pentru a corespunde exigențelor de siguranță și design ale investitorilor, operatorilor,
arhitecților, designerilor, angajaților și, mai ales, ale clienților finali.

Pardoseli poliuretanice Master Builders
Solutions pentru bucătării și centre wellness
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cele mai diverse: industria alimentară, chimică și farmaceutică,
domeniul medical, educațional și, desigur, hospitality. Este
vorba despre o pardoseală „heavy duty”, densă, impermeabilă
pe întreaga grosime, în mod esențial inertă, nedegradabilă
biologic, ce nu favorizează dezvoltarea bacteriilor și a
ciupercilor. Este primul sistem de pardoseală pe bază de
răşini care a obţinut certificarea HACCP, devenind alegerea
favorită a lanțurilor hoteliere prestigioase, datorită durabilității
sale în exploatare, a capacității de igienizare impecabile.

Din perspectiva sănătății, UCRETE deține certificatul
Indoor Air Comfort Gold Label (calitatea aerului în spațiile
interioare), după testări independente ale conținutului de
Compuți Organici Volatili (VOC), cu audit de management al
calității și al procedurilor de control al producției. Acest lucru
arată că este un produs extrem de curat, fără substanțe volatile
care pot influența olfactiv produsele alimentare sau sănătatea
personalului - nu prezinta miros nici măcar în etapa turnării,
fapt atestat si de Institutul Independent pentru Tehnologie
Alimentară Campden Technology Ltd din Marea Britanie.
Toate produsele din această gamă au un nivel extrem de redus
de emisii în general și sunt conforme cu toate cerințele
europene în materie de emisii ale produselor pentru pardoseli.
Acestea includ standardul AgBB in Germania, AFFSET în
Franța, unde Ucrete este în categoria A+ (cel mai ridicat
standard) și M1 în Finlanda. 

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).

Umiditatea este o altă problemă curentă a zonelor de
bucătărie sau Spa – atât cea provenită din activitățile curente
(pre pararea alimentelor, spălarea vaselor, operațiunile de
curățare, deversări de lichide și altele asemenea), cât și cea
reziduală, din substrat. În ambele cazuri, având absorbție zero,
UCRETE face față cu brio, inclusiv atunci când pardoseala este
executată peste beton turnat recent (numai 7 zile!). Aceasta
permite încadrarea în programe rapide de construcție, cu
termene reduse de finalizare, permițând reabilitarea par -
doselilor în medii expuse umidității.

Dincolo de ușurința întreținerii, ori rezistența la agresiuni
mecanice, termice sau chimice, o pardoseală trebuie să aibă

Comportamentul în medii agresive
Într-o bucătărie sau un centru Spa/balnear pro ba -

bilitatea de a intra în contact cu substanțe agresive este
mare și într-un spectru destul de larg, dar com portamentul
pardoselilor UCRETE este exemplar.

Iată câțiva dintre agenții chimici vizați:
n Acid acetic - în general, se folosește oțet cu con -

centrație de 5-8%, dar pentru cleaning sunt întâlnite soluții
de circa 12% sau mai mult;  UCRETE rezistă la procente de
până la 50%!

nAcid lactic – UCRETE rezistă la toate concentrațiile,
la temperaturi ridicate, așa cum sunt necesare la pre -
lucrarea produselor din lapte. 

n Acid oleic - reprezentativ pentru acizii organici,
formați prin oxidarea grăsimilor vegetale și animale, folosite
adesea în prepararea alimentelor și industria de profil: nu
afectează această pardoseală nici în concentrație de 100%.

n Acid citric concentrat – întâlnit la o gama largă de
sucuri de fructe, poate degrada rapid alte tipuri de
pardoseli pe bază de rășini sintetice, nu și UCRETE.

n Metanol – siguranță și la o concentrație de 100%
(metanolul este reprezentativ pentru băuturi alcoolice și
pentru un spectru larg de solvenți).

n O gamă largă de uleiuri minerale, săruri și acizi
anorganici.
n Produse de curățenie profesionale, aplicate cu

echipamente standard - testele efectuate de Institutul
Independent Campden Technology Ltd, pentru înde -
părtarea Acinetobacter Calcoaceticus și Listeria
Mono cytogenes, au concluzionat că pardoselile UCRETE
pot fi igienizate la un standard comparabil cu oțelul
inoxidabil și materialele plastice.
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aderența optimă: nici foarte mică, alunecoasă, nici foarte mare,
favorizând împiedicarea. Pentru a reduce la minim riscul de
alunecare, împiedicare și cădere, este nevoie de o abordare
echilibrată. Poate fi nevoie de soluții de proiectare sau de o
schimbare a practicilor și procedurilor de muncă, dar și de a lua
în considerare efectul curățeniei și al încălțămintei. Este necesar
un compromis între ușurința la curățare și rezistența la
alunecare. Nu toate zonele au nevoie de același grad de re zis -
tență la alunecare. De aceea, UCRETE vine cu o serie de profile
de suprafață disponibile pentru a permite per so nalizarea
pardoselii conform nevoilor individuale ale fiecărui spațiu.

Sistemele MasterTop, pentru sălile de fitness
și wellness

Sistemele MasterTop pot fi folosite în multiple tipuri de spa -
ții publice, inclusiv în hoteluri, pentru zone precum re cepție,
restaurant, baie, săli de evenimente, holuri, centre wellness, scări,
holuri, spații tehnice, chiar și în camere, datorită posibilităților
de a obține, pe lângă pardoseli rezistente, și un design special. 
În proiectarea clădirilor și încăperilor pentru fitness și wellness,
este important să se găsească echilibrul optim între func țio -

Materiale de Top

Repere în dezvoltarea bazată 
pe inovație a pardoselilor UCRETE: 
n 1982: Primul sistem de pardoseală terazzo igienic

antistatic pentru industria farmaceutică;
n 1993: Primul sistem de pardoseală cu aplicare fluidă,

simplă și cu rezistență la șoc termic;
n 2003: Primele sisteme cu profiluri de rezistență la

alunecare specificabile - pentru siguranță sporită;
n 2011: Primele sisteme cu întărire rapidă, chiar și la

temperaturi reduse și care nu prezintă miros;
n 2018: Pardoseli antistatice monolitice, rezistente la

șocuri termice.

nalitate și estetică - ambele aspecte sunt provocatoare. Pe de
o parte, pardoseala trebuie să ofere o suprafață optimă pentru
o utilizare sigură, fără evenimente neprevăzute și, drept urmare,
relaxantă. Pe de altă parte, culoarea și modelul sunt importante
pentru a crea atmosfera dorită (mai stimulantă sau calmantă,
după caz). Sistemul de pardoseli poliuretanice MasterTop
1327 poate îndeplini toate aceste cerințe, ba mai mult decât
atât: este singurul sistem de pardoseli bazat pe rășini
poliuretanice cu un strat elastic aplicat în formă lichidă, capabil
să reducă la minim zgomotul pașilor și zgomotul la
impact. În camera respectivă, pardoseala asigură un nivel
ridicat de confort la mers, eliminând practic zgomotul pașilor.
MasterTop 1327 reduce transmisia zgomotului către încăperile
învecinate cu 15 – 18 dB (cam la jumătate din ceea ce se aude
în mod obișnuit). La fel ca toate sistemele de pardoseli
MasterTop, suprafața este omogenă și ușor de curățat, păs trân -
du-și calitățile timp îndelungat. De asemenea, se pot îndeplini
orice cerințe speciale de design pe care le aveți. Stratul final al
sistemului este MasterTop TC 417W, un bicomponent
poliuretanic, fără solvenți, elastic, stabil la UV și antibacterian,
ce conferă acoperirii rezistență la o gamă largă de solicitări, dar
și un aspect plăcut. 
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Avantajele sistemului
nModele individuale de pardoseală și o gamă largă de

culori
n Ecologic și sustenabil 
n Proprietăți excelente pentru mers - reduce presiunea

asupra articulațiilor
n Adecvat pentru utilizare în încăperi cu forme

complexe
n Curățare ușoară a suprafeței fără îmbinări pentru

cheltuieli reduse de întreținere
n Cost scăzut de exploatare și întreținere pe întreaga

perioadă de viață

Divizia de produse chimice pentru construcții 
a BASF devine entitate independentă sub denumirea
Master Builders Solutions. 

https://online-planning.master-builders-
solutions.com/en/romania

Prin Online Planning Tool, proiectanții, arhitecții,
contractorii și beneficiarii își pot alege soluțiile optime din
gama extrem de variată a produselor și sistemelor Master
Builders Solutions. Aceștia trebuie să parcurgă câteva
etape simple: să se logheze la platforma dedicată, să
selecteze tipul de proiect, să aleagă una dintre specificații,
să dea câteva detalii despre dimensiunea proiectului și...
pro gramul îi ghidează automat, pentru ca la final să
primească recomandarea tehnică, incluzând docu men -
tația aferentă, inclusiv detalii în format CAD sau DWG.

Caracteristicile sistemului MasterTop 1327:
n Emisii scăzute, conform AgBB
n Protecție ignifugă clasa Bfl-s1
n Inodor
n Autonivelant
n Reduce transmisia transversală a zgomotului cu 15 –18 dB
n Adecvat pentru încălzire în pardoseală
n Neted sau antiderapant
n Nu se îngălbenește
n Rezistent la abraziune, potrivit pentru utilizarea roților

pivotante
n Durată lungă de viață (până la 50 ani)
n Stratul final MasterTop TC 417W este antibacterian
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Eveniment

Anuala de Arhitectură
București 2020

Ediția aceasta, organizată ca de
obicei de Filiala București a Ordinului
Arhitecților din România, a avut ca
punct de pornire, în mod inevitabil,
investigarea, regândirea și redefinirea
uzanțelor de a gândi un spațiu ținând
cont de pandemia COVID-19; totul

într-o notă echilibrată, departe de in -
fluen țele panicarde care și-au făcut
loc în societatea românească. În acest
sens, cei doi curatori danezi ai A -
nualei, Marc Jay și Kristoffer Lindhart
Weiss, au propus o temă de dezbatere
internațională: „Never waste a good
crisis”, în cadrul căreia s-a discutat
despre cum fac față acestei perioade
diferite orașe euro pene, ce schimbări
pot apărea și cum putem transforma
creativ situațiile de criză. În cadrul
acestei teme, grupul Zeppelin a pro -

În mod deja tradițional, am fost parteneri media ai Anualei de Arhitectură București și în 2020, susținând
cu mijloacele noastre specifice evenimentul, inclusiv în acest an marcat de pandemia COVID-19. Ajunsă la
ediția a XVIII-a, Anuala s-a desfășurat de această dată în condiții particulare, gala având loc pe 5 noiembrie
într-o formulă restrânsă, dar cu o largă participare datorită noilor tehnologii de comunicare on-line. Numărul
și calitatea proiectelor înscrise în concurs, componența juriilor, interesul pentru dezbaterile pe teme sensibile
ale momentului – toate acestea s-au păstrat la aceleași standarde, ceea ce confirmă importanța acestei
manifestări pentru domeniul construcțiilor, pentru realitatea noastră noastră economică, socială și nu numai.
Am remarcat și de această dată preocuparea arhitecților pentru proiecte care vizează locații Horeca
(hoteluri, restaurante, baruri), respectiv amenajarea unor spații publice sau restaurări de monumente istorice
care să reprezinte atracții turistice; abordarea acestor proiecte a fost una particulară, în contextul pandemiei,
care a reprezentat un argument principal în optica asupra arhitecturii și designului acestei perioade.

pus un proiect practic, legat de dis -
anță socială, educație și funcționarea
școlilor după re des chi dere. Se pot
observa pe site-ul anuala.ro o serie
de sugestii extrem de interesante des -
pre cum ar trebui concepute flu xu rile,
cu anumite modele com  por ta men -
tale de tranzit și igienă, cu modificări
ale amenajării spațiilor, triaje și
elemente speciale de signa listică la
nivelul pardoselilor și pereților. Con -
cepte similare de workshop au fost
propuse pentru spațiile de lucru, dar
și la scară largă, pentru întreg mediul
construit.

O zonă de maxim interes a Anua -
lei a fost, ca de obicei, competiția de
proiecte; cu ajutorul unor jurii inter -
naționale, au fost premiate cele mai
bune proiecte realizate în Bu curești,
cele mai bune proiecte de portofoliu
ale arhitecților bu cu reșteni, dar a
inițiat și un premiu nou orientat către
mediul de arhitectură și antre pre -
noriat internațional. Anuala a premiat
astfel întreaga echipă ce im ple men -
tează un bun proiect de arhitectură:
arhitect, client, antre pre nor, project
manager, inginer și constructor.
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Alina Dragomir, arh. Cătălin Filip,
Birou de proiectare Studio A19)

n Premiul Universității de Arhitec -
tură și Urbanism „Ion Mincu”
l Ambasada Statului Kuwait în

București (arh. Vladimir Arsene, arh.
Silviu Chițu, Birou de proiectare
Westfourth Architecture)

n Distincție Alumil
l Hilton Garden Inn, Centrul

Istoric (arh. Carmen Tănase, arh. Ana
Cim peanu, ing. Alexandru Tănase,
Birou de proiectare ENTERPRISE
A&D)

n Arhitectură și patrimoniu
l Restaurare Biserica „Adormirea

Maicii Domnului” din Ocnele Mari
(arh. Constanța Carp, arh. Smaranda
Baciu, arh. Daniel Baciu, arh. Raluca
Alexandru, Birou de proiectare S.C.
Remon Proiect S.R.L.)

n Arhitectură și spațiul public
l Pavilion FITS 2019 – Stările

orașului (arh. Dorin Ștefan Adam, arh.
Ioan Șoldănescu, arh. Mădălina Iftimi,
Birou de proiectare: mâna delucru)
lDistincție Delta Studio: Auto gara

Chitila – conversie și extindere (arh.
Elena Ștefănescu-Marcu, arh. Andrei
Ștefănescu)

Să vedem care au fost categoriile și
secțiunile competiției, respectiv
pre mianții:

Arhitectură construită
n Arhitectura locuinței individuale 
l Locuință unifamilială în Dum -

brava Vlăsiei (arh. Radu Teacă, arh.
An drei Teacă, Biroul de proiectare
Artline)
l Distincție Wienerberger: O casă

de om (arh. Marian Moiceanu, Biroul
de proiectare M&M Concept 2003)

n Arhitectura locuinței colective
lMumuleanu 14 / Urban Spaces

2 (arh. Andrei Șerbescu, arh. Adrian
Untaru, arh. Petra Bodea, arh. Bogdan
Brădățeanu, arh. Mihail Filipenco,
Birou de proiectare ADNBA)

n Arhitectură publică
l CATTIA - Incubator pentru afa -

ceri (Birourile de arhitectură Exhibit și
Cumulus)

n Premiul pentru excelență al Uniu -
nii Arhitecților din România
l Ana Tower (arh. Vladimir

Arsene, arh. Călin Negoescu, Birou de
proiec tare Westfourth Architecture)
l Magic Home – Imobil servicii

sociale (arh. Cosmin Dragomir, arh.

Arhitectură construită -
Arhitectura locuinței individuale:
Locuință unifamilială în Dum brava Vlăsiei 

Arhitectură construită - Premiul
pentru excelență al Uniu nii Arhi -
tecților din România: l Ana Tower
lMagic Home – Imobil servicii sociale 

Arhitectură construită -
Distincţie Alumil: Hilton Garden Inn,
Centrul Istoric (arh. Carmen Tă na se, arh.
Ana Cim peanu, ing. Alexan dru Tănase,
Birou de proiectare ENTERPRISE A&D)
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Eveniment

Arhitectura amenajărilor
interioare
n Amenajări rezidențiale
l Apartment PS60 (arh. Bogdan

Rusu, arh. Andrei Patriche, arh. Ana -
Maria Pircu, Birou de proiectare
VATRAA)

n Amenajări horeca
l Cafeneaua Beans & Dots –

Aviației (Bogdan Ciocodeică)

n Premiul „Cel mai bun client de
arhitectură”
l Restaurant Amada (arh. Olivia

Zahalca Postolache, arh. Radu Posto -
lache)

n Amenajări corporate și retail
l Cărturești Verso (arh. Adrian

Cancer, arh. Gabriela Scântei, arh.
Monica Motea, Birou de proiectare
Square One)

n Expoziții, standuri și sceno grafie
lAtelier de front. Artiști români în

Marele Război (arh. Cristina
Constantin, arh. Mirela Vlăduță, arh.
Cosmin Pavel, Birou de proiectare
ABRUPTARHITECTURA
l RDW_combinat - ex aequo

(Cosmina Goagea, Justin Braoncea,
Constantin Goagea, Birou de proiec -
tare Zeppelin design)

n Design de obiect
l 2ML_WOOFER (Justin Baron cea,

Andrei Angelescu, Emanuel Birtea)

Cercetare prin arhitectură
n Carte de arhitectură
l Horia Creangă. O monografie

(arh. Nicolae Lascu, arh. Ana Maria
Zahariade, istoric de artă Anca Iliescu,
arh. Florinel Radu)

n Arhitectură și experiment
l Uranus acum. Proiect urban și

comunitar (Dorothee Hasnaș, Ștefan
Ghenciulescu)

n Diplome de arhitectură
l Conversia fostului depozit de

tutun din Isaccea (Cristian Andrei
Bădescu)

n Premiul Registrului Urba niștilor
din România
l The Bucharest City Loop (Diana

Mirela Bănică, Rareș Marian Cristu,
Andreea-Diana Drăgnescu, Adriana
Maria Popa, Andreea Rusu, Andreea
Stănuș)

Arhitectură de portofoliu
n Arhitectura locuinței
l Casa MA (arh. Francesc Buixeda,

arh. Jean Craiu, Birou de proiectare
bxd arquitectura / cra-de.studio)

n Nominalizare și Premiul Uniunii
Arhitecților din România pentru
excelență
l Casa din pădure (arh. Raul Dan

Ardelean, arh. Simina Dron, stud. arh.
Alexandru Teodor Moldovan, stud.
arh. Andrei Barbu, stud. arh. Dănuț
Mario Câcu, Birou de proiectare
DAAA / Dron and Ardelean
Architects)

n Arhitectură publică
l Kids’ Factory (arh. Ana-Dora M -

tei, arh. Alecsadnru Vasiliu, dr. soc.
Elena Trifan, dr. soc. Mădălina Musca,
arh. Andreea Stanica, arh. Raluca Po -
po vici, arh. Bogdan Profir Bi rou de
proiectare Latitudine53)
l Proiect amenajare și promenadă

pe malul Dunării la Mahmudia - ex
aequo (urb. Iulian Canov, arh. Marius
Vasile, arh. Tamina Lolev, arh. Vlad
Stoica, arh. Iris Popescu, arh. Mihaela
Șerban, Birou de proiectare
Wolfhouse Pro ductions + Asociația
Metodelor Alternative de Integrare
Socială)

n Amenajări de interior
l Boutique Hotel (Bogdan

Ciocodeică).

Arhitectura amenajărilor
interioare - Premiul „Cel mai bun
client de arhitectură”: Restaurant
Amada (arh. Olivia Zahalca
Postolache, arh. Radu Posto lache)

Arhitectură de portofoliu -
Amenajari de interior: Boutique
Hotel (Bogdan Ciocodeică).

Arhitectură de portofoliu -
Arhitectura publica: Proiect ame -
najare și promenadă pe malul Dunării
la Mahmudia

Arhitectura amenajărilor
interioare - Amenajări horeca:
Cafeneaua Beans & Dots - Aviaţiei
(Bogdan Ciocodeică)



R enovarea face o diferență sem nifica tivă din multe pers -
pec tive. După cum arată calculele, pe lângă reducerea
amprentei de dioxid de car bon și a utilizării resurselor

energetice, există și avantaje din punct de vedere al costurilor.
Renovarea vă permite, de ase menea, să readuceți pardoseala
existentă la frumusețea inițială sau să îi oferiți un aspect cu
totul nou, în pas cu tendințele moderne. În cele din urmă,
renovarea chiar vă face podeaua mai igienică, ușor de curățat
și întreținut, prevenind acu mularea de micro orga nisme.

Renovarea pardoselii reduce cu până la 90% amprenta de
carbon a acesteia, comparativ cu instalarea uneia noi. Dacă ne
uităm la producția anuală de finisaje Bona și calculăm metrii
pătrați de pardoseli recondiționate pe care îi acoperă, reducerea
amprentei de carbon este de 108.000 tone CO2. Aceasta este
egală cu emisiile de CO2 de la 9.600 de zboruri în întreaga lume.

Este ușor să judecați o pardoseală uzată din lemn ca
ireparabilă. Cu toate acestea, ea poate fi transformată pentru
a arăta ca nouă cu metodele potrivite, precum și pentru a-i
oferi o speranță de viață de până la 60 de ani, dacă este
întreținută corespunzător cu produse specifice de la Bona.
În același timp, reducerea impactului asupra mediului și a
costurilor sunt beneficii pozitive pe care nu le puteți ignora.

De asemenea, pentru pardoselile elastice deteriorate sau
puternic uzate, înlocuirea este răspunsul tradițional. Cu toate
acestea, există o alternativă rapidă, eficientă și durabilă de
la Bona care le restabilește frumusețea originală, le menține
sănătoase și le prelungește viața. 
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Noi Materiale

INFO
Bona România SRL

Bd. Preciziei nr. 1  l  Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com  l  www.bona.com

De ani de zile, Bona susține avantajele economisirii
resurselor prin renovarea pardoselilor din lemn
și elastice. Efectele de mediu ale renovării sunt
clare şi, totuși, au existat puține studii care să
cuantifice și să verifice efectele pozitive. Până acum.
De aceea, anul trecut Bona a inițiat un proiect
ambițios împreună cu Institutul Suedez de
Cercetare a Mediului IVL, pentru a afla realitatea.
Rezultatele arată economii imense de energie și
reducerea amprentei de carbon atunci când se
compară refinisarea cu înlocuirea pardoselilor. În
plus, se reduc costurile, sunt obținute avantaje
estetice și de igienă remarcabile.

RENOVARE, NU ÎNLOCUIRE



24

Materiale de top

Deși Horeca și turismul au suferit cel mai mult în această pandemie, iar anul care a trecut a reprezentat o mare
provocare pentru majoritatea operatorilor din aceste sectoare, cei care au avut curaj au profitat de această
„oprire forțată” investind în proprietățile lor, pentru a le face mai competitive și mai performante.

Consecințele pandemiei sunt încă foarte vi -
zibile, iar perspectiva unui al treilea val în Europa
nu poate fi, deocamdată, exclusă. Cu toate aces tea,
putem considera că a venit momentul să avan săm,
de la măsurile de urgență la punerea în aplicare
eficientă a planurilor de optimizare, planuri care
până acum reprezentau o necesitate, dar pentru
care nimeni nu avea curajul să-și întrerupă
activitatea, nici măcar timp de câteva zile, pentru a
putea face reabilitări la pardoseli și pereți.
Elite Surface Systems a venit mereu în sprijinul
clienților săi oferind servicii la cele mai înalte
standarde și răspunzând celor mai exigente
cerințe:
l Timp de execuție foarte scurt – avem multe

lucrări executate în perioade scurte, inclusiv în
timpul nopții, când activitatea este oprită;

l Perioadă de exploatare îndelungată pentru
amortizarea completă a investiției, într-un timp
foarte scurt (departamentul de mentenanță al
oricărui operator din domeniu cunoaște ce
înseamnă să schimbi aproape în fiecare seară
plăci ceramice);

l Plăți la termene de până la 90 zile, în
perioada de pandemie.

Detaliile fac diferența – conferă
pardoselilor tale propria EXPRESIE 

Realizarea pardoselilor și a pereților în anumite
culori face minuni și categoric poate fi cea mai
puternică transformare a unui spațiu, dar pentru
asemnea lucrări cu finisaje impecabile este nevoie
și de timp. Dar perioada aceasta de pandemie
este momentul ideal.

CUM SĂ „PROFIȚI” DE PANDEMIE
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În colaborare cu furnizorul de materiale
Sika Romania, am mizat pe sistemele
decorative de pardoseală din poliuretan pentru
aplicații comerciale și rezidențiale. Toată
tehnologia globală din domeniul pardoselilor
industriale se reunesc în acest sistem de
pardoseli, Sika ComfortFloor®, oferind o estetică
fără îmbinări și de înaltă calitate, chiar și pentru
cea mai exigentă clientelă. Este echilibrul
perfect între confort și durabilitate: suficient de
dur pentru a rezista la un nivel ridicat de trafic
pietonal, roți ale scaunelor și alte încărcături pe
roți, iar în același timp rășina moale și flexibilă
oferă o senzație mai plăcută și sporește
confortul în timpul mersului, rezistând perioade
lungi de timp. O soluție prietenoasă cu mediul
înconjurător, cu VOC scăzut, Sika ComfortFloor®

depășește cele mai înalte standarde globale
pentru calitatea aerului interior și se bazează în
principal pe uleiuri naturale și materii prime
organice. Sistemele Sika ComfortFloor® oferă o
libertate de proiectare aproape nelimitată.
Aceste sisteme se aplică într-un finisaj mat și
sunt disponibile în 72 de culori standard.

În combinație cu sistemele de acoperire
pentru pereți, se pot realiza acoperiri complet
etanșe pentru spații umede cum ar fi centrele
Spa, piscine,  băi private, băile din spațiile
publice, dușurile și vestiarele din clădirile
co merciale, facilitățile sportive și de agre -
ment. În aceste spații, pardoselile și pereții au
contact parțial sau chiar permanent cu apa, de
aceea este obligatorie o soluție eficientă de
impermeabilizare. Certificarea ETAG 022,
obținută de sistemele Sika folosite în acest

scop, este o aprobare care se referă la „Seturi de
acoperire etanșe pentru pardoseli și / sau pereți
în camere umede”.

Elite Surface Systems -
tipuri de lucrări
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
lMarcaje și pictograme
l Vopsitorii speciale pentru pereți
l Hidroizolații cu membrane lichide
l Impermeabilizări
l Pardoseli din beton

Echipa Elite, Locul 1 la
Concursul Național al
Aplicatorilor de Pardoseli
Turnate 2017

Opera Comică pentru Copii

Spitalul județean Braşov

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

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
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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 injecţie-
extracţie

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®

Ce? Cum? Cu ce?
Suprafețe comune Umeziţi bine laveta albastră cu soluţia

de curăţare şi stoarceţi-o. Ștergeţi 
preliminar suprafeţele, clătiţi laveta în
găleată şi stoarceţi-o. Ştergeţi final 
suprafeţele.

ECONA - concentrat
25 ml la 8 litri apă

Suprafeţe din sticlă Sprayaţi suprafaţa de curăţat şi 
curăţaţi-o cu o lavetă fără scame, 
după care ştergeţi cu o lavetă uscată.

OPTIMA, nediluat

Suprafeţe diverse

Domeniul sanitar

Pardoseli, pavimente

Ce? Cum? Cu ce?
Toalete, pisoare Sprayaţi vasele şi marginile toaletelor

sau pisoarelor, lăsaţi să acţioneze scurt
timp, interveniți cu peria WC și clătiţi
cu apă curată.

DUOCIT-ECO, 
nediluat

Scaun, capac de toa-
letă, părţi exterioare

Protejaţi materialele sensibile la acizi! 
Aplicaţi soluţia de curăţat pe laveta
roşie și curăţaţi sistematic suprafaţa.

DUOCIT-ECO, 
nediluat

Chiuvete, armături Protejaţi materialele sensibile la acizi! 
Aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă curăţaţi suprafeţele și clătiţi cu
apă curată.

DUOCIT-ECO, 
nediluat

Faianţe, rafturi, părţi
despărţitoare etc.

Protejaţi materialele sensibile la acizi! 
Aplicaţi soluţia de curăţat pe o lavetă
galbenă, curăţaţi suprafeţele, absorbiţi
murdăriile dizolvate cu o lavetă spălată.

DUOCIT-ECO,
3-4 jeturi la 4 litri apă

Pavimente spaţii 
sanitare

Umeziţi bine mopul cu soluţia de 
curăţat şi stoarceţi-l, apoi curăţaţi 
sistematic suprafaţa. Ștergerea se face
într-o singură etapă.

ECONA concentrat,
25 ml la 8 litri apă

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.

ECONA concentrat, 
25 ml la 8 litri apă

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.

AMBITAL Eco concen-
trat, 25 ml la 8 litri apă

Curățenie automatizată
piatră naturală și com-
pozită

Dozaţi soluţia de curăţat, frecaţi 
suprafaţa şi absorbiţi soluţia reziduală. 
Prelucraţi suprafaţa cu maşina în formă
de benzi suprapuse egale. 

ECONA concentrat, 
25 ml la 8 litri apă

Exemplu pentru plan de curăţenie

În vederea eficienței costurilor și pentru efectul ecologic al produselor, puteți apela la
reprezentantul Kiehl. Suntem încântați să elaborăm împreună cu dumneavoastră un 
plan de cleaning, care să includă combinațiile de produse cu maximum de performanţă. 

Multi Cleaning System
Birou: 0258.819.861, office@multicleaning.ro; 
Comenzi: 0736.631.945 / 0726.310.181, comenzi@multicleaning.ro
Asistență tehnică: 0736.631.944, suport@multicleaning.ro; www.multicleaning.ro
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Băile moderne nu mai reprezintă de
multă vreme doar niște spații pentru
igienă, devenind zone pentru relaxare și
starea de bine. O locuință plăcută în care
ne simțim în siguranță și confort este oaza
noastră de pace și relaxare. Pentru o
armonie perfectă în baie, Fluidmaster vă
poate oferi o gamă completă de produse
și accesorii de înaltă calitate.

Rezervorul încastrat LIV-FIX WC 7522
este modern, avansat tehnologic, de
încredere, economic, silențios, ireproșabil
din punct de vedere funcțional și, în

același timp, invizibil. Clapetele de ac țio -
nare pe care le puteți asocia cu rezervorul
încastrat LIV-FIX WC 7522 sunt dis -
ponibile în culori și din materiale variate,
oferind armonie între func țio na litate și
design spațiului dumneavoastră. Vasul de
toaletă rimless ( jetul de apă are un flux
rotativ mult mai eficient) oferă o ex -
periență superioară a spălării, alături de
aspectul elegant. Capacul de toaletă ele -
gant, extrem de durabil, este fabricat din
materiale de înaltă calitate și dotat cu toate
accesoriile premium ale momentului. 

Noi Tehnologii

Inteligent - sună întotdeauna
mai bine când discutăm 
despre soluții pentru baie

Cu o gamă largă de 
produse pentru toate 
exigențele, suntem o
alegere tot mai des 
întâlnită a clienților 
creativi și mulțumiți din
întreaga lume.
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Tehnologia de spălare inteligentă
combină avantajele tehnologiei Fluid-
master a senzorilor cu infraroșii și capa-
citatea IPEE de a detecta utilizarea
efec tivă. Astfel, putem preveni spălarea
neintenționată a vasului de toaletă sau
a pisoarului, care nu vor mai reacționa
la mișcarea accidentală a utilizatorului
din fața acestuia sau a altor factori ex-
terni (elemente reflectorizante). 

Aceste produse sunt cea mai bună
soluție pentru cel mai înalt nivel de
igienă necesar.

Economii și securitate
semnificative

Economiile se obțin prin reducerea
considerabilă a numărului de spălări ne-
dorite și, în consecință, reducerea can-
titatății de apă consumată. O altă cale
de a realiza economii rezultă din costu-
rile reduse de întreținere, prin preveni-
rea revărsării. Proprietarul, operatorul
sau administratorul unității Horeca nu
numai că oferă utilizatorilor săi o expe-
riență confortabilă și igienică, ci își re-
duce astfel costurile de exploatare și
întreținere.

Aplicație largă
Toaletele inteligente sunt o alegere

deosebit de bună în orice spațiu public,
comercial sau Horeca, în aeroporturi,
școli, instituții, benzinării, clădiri de bi-
rouri sau fabrici. Oriunde este impor-
tantă igiena, aceste sisteme inteligente
de salubrizare își demonstrează renta-
bilitatea, investiția amortizându-se ex-
trem de rapid.

Vase de toaletă complete
Tehnologia IPEE Spectre constă în

două sisteme de detectare care lu-
crează perfect împreună pentru a crea
cea mai bună metodă de tragere a apei
de pe piață, cu acționare fără atingere.
Un senzor de prezență performant de-
tectează când o persoană stă pe toa-
letă, iar un alt senzor monitorizează în
mod constant ce se întâmplă în interio-
rul vasului: se verifică atât nivelul apei,
cât și concentrația. Echipamentul va
trage apa doar dacă ambii senzori in-
dică faptul că toaleta a fost utilizată și
utilizatorul s-a ridicat în picioare. Prin
perfecționarea tehnologiei de detec-
tare, IPEE Spectre elimină așadar acțio-
nările false ale sistemului de tragere a
apei o dată pentru totdeauna. Pentru
oferta noastră standard, consultați
http://ro.liv.si/produs/spalare-fara-
atingere.

Integrare perfectă
Toate pachetele de pisoare IPEE in-

clud un pisoar din ceramică, durabil și
de înaltă calitate. Pisoarele din pache-
tele Plus și Premium (U3 și U5) sunt aco-
perite cu glazură ceramică Hydrofobe+.
Acest înveliș garantează că produsele
vor fi ușor de curățat și vor oferi o
igienă perfectă. Tehnologia IPEE de tra-
gere a apei este proiectată și dezvoltată
pentru a fi încorporată complet în par-
tea din spate a pisoarelor. Aceasta de-
ține toate funcțiile inteligente pe care le
așteptați de la un sistem modern de tra-
gere a apei și multe altele! Deoarece
sistemele de tragere a apei sunt mon-

tate complet invizibil pentru utilizator,
acestea sunt foarte rezistente la vanda-
lism, ceea ce le face ideale pentru spa-
țiile publice.

Trei opțiuni 
Fiecare pachet IPEE este furnizat

conform modelului standard, cu toate
funcțiile pe care le necesită obiectele
sanitare moderne. Cu toate acestea, în-
țelegem că uneori cereți mai mult.
Acesta este motivul pentru care toate
produsele noastre sunt disponibile în
trei opțiuni: Basic, Plus sau Premium.

Spălare inteligentă cu 
Fluidmaster & IPEE

FLuIdMaSter - rOMâNIa
Marius Gioroc - Country manager
Tel.: +40 770 23 04 25 
Email: mgioroc@fluidmaster.com
Web: http://ro.liv.si
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Spa & WellnessNoutăți

Terasa – cel mai frecventat spațiu
Fără să ne dorim aceasta neapărat, terasa a devenit un

amplasament extrem de important, ca unul dintre
principalele centre de profit, fie că vorbim despre o terasă
pentru restaurant sau cafenea, fie că ne amenajăm zona de
piscină, determinând clienții să petreacă aici mai mult timp.
Pentru a face cât mai plăcut și mai util acest spațiu, el trebuie
dotat cu mobilier rezistent, impecabil din punct de vedere
estetic, în trend cu utimele tendințe în design. Vedetele
momentului sunt încălzitoarele de terasă, dar noi vă
semnalăm o alternativă mai economică, mai sigură pentru
utilizatori și mai estetică: banchetele încălzite. Acestea
asigură o temperatură optimă de contact, uniform distribuită
pentru a crea o atmosferă confortabilă, dar cu un consum
redus de energie. 

Piscina face diferența
În cazul terasei pentru piscină, vă recomandăm baruri

mobile sau cărucioare complet echipate pentru servirea de
băuturi și alimente – o modalitate practică și elegantă de a

Daniela Ciurescu
LeIda Impex

Ca furnizori specializați în  produse
și soluții pentru Horeca, în cercăm
în această perioadă să ne adaptăm
oferta la solicitările particulare ale
pieței, ținând cont de modul în

care funcționează acum hotelurile, restaurantele,
barurile, cafenelele sau centrele Spa. Criza sanitară pe
care o parcurgem impune o abordare specială, cu o
preocupare deosebită pentru igienă, dis tanțare socială
sau servicii care ajută clienții să facă față provocărilor
acestei perioade. Este momentul oportun să investim în
concepte noi, urmărind trendurile locale și inter na -
ționale. Leida Impex, companie care activează pe piața
românească încă din 1993, reușește prin calitate, prin
noutate și gradul de inovație al soluțiilor oferite, să ofere
locațiilor Horeca acel plus de funcționalitate și estetică
necesar pentru atragerea și fidelizarea clienților.

Soluții inovative pentru
o perioadă specială
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suntem capabili să le oferim noi, cu ajutorul unor concepte
inovative. Beneficiarii facilităților Wellness fac un efort
deosebit să ajungă în centrele specializate și au așteptări mari,
prin urmare este cazul să le oferim o experiență cu adevărat
memorabilă.

Leida Impex poate implementa un proiect Spa la cheie,
începând cu proiectarea, continuând cu dotările (inclusiv
mobilier, echipamente și diverse facilități – saune, cabine
emoționale, mese de masaj, jacuzzi, instalații pentru
meloterapie și cromoterapie etc.) și încheind cu decorațiuni,
consumabile și preparate speciale pentru conceptul integrat
ales – creme, unturi, săruri, uleiuri, nămoluri sau amestecuri
de plante. Vă recomandăm cu căldură implementarea unui
concept Haslauer Kurland (Germania), de mare succes pe
piața europeană, care imprimă Spa-ului dumneavoastră
personalitate și capacitatea de a vă orienta spre trendul Eco,
natural, autentic. Leida vă poate oferi dotarea completă
și un flux stabil de produse.

valorifica acest spațiu frecventat de clienții hotelurilor de
leisure. Mobilierul luminos, ce conferă spectaculozitate
oricărui spațiu, este o modalitate eficientă de a prelungi
timpul de utilizare a terasei și pe timpul serii sau nopții. De
asemenea, nu trebuie neglijat aspectul umbririi, pentru zilele
cu soare orbitor – parasolare, umbrele de diverse forme,
dimensiuni și sisteme de ancorare. Achizițiile sunt de dorit
acum, în perspectiva sezonului estival, care se anunță
deosebit de profitabil, întrucât mulți turiști vor alege
probabil piața turistică locală.  

În același trend al protejării de microorganisme nedorite,
vă propunem tacâmurile și ustensilele pentru restaurant
antibacteriene, antialergice, fără nichel, dezvoltate cu
ajutorul nanotehnologiei și proiectate de mari designeri. În
tot ceea ce achiziționăm, trebuie să ținem cont de aspectul
obiectelor de inventar, de rezistența acestora la numeroase
cicluri de spălare și igienizare. De asemenea, putem face față
exigențelor de igienă cu ajutorul veselei de unică folosință,
selecționată în funcție de calitate și aspect. 

Totul pentru Wellness/Spa
Stresul din ultimul an de pandemie ne-a făcut să

acumulăm multă energie psihică negativă, de care ne putem
elibera în centrele Wellness/Spa, cunoscute ca oaze de
relaxare și stare de bine. 

Constrânși să stea izolați, oamenii s-au străduit să își aducă
acasă câte ceva din experiența unui Spa, dar puțini au reușit
să se ridice la standarde profesionale – standarde pe care

LEIDA IMPEX SRL
Bd. Titulescu nr. 163, Sector 1, Bucureşti
Tel/Fax: 0722 235 577; 004 021 210.20.07
Web: www.leida.ro; www.leidashop.ro; 
www.facebook.com/Leida.ro
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Spa & WellnessDotări complete

2021, un an revoluționar, în care 
se profilează sensuri și schimbări
profunde în restaurație

Când scriu acest articol, majoritatea țărilor din Europa,
inclusiv Elveția, au restaurantele și barurile închise. Doar Italia și
România și-au asumat riscul de a redeschide restaurantele, cu
o serie de restricții, iar Suedia le păstrase deschise oricum. Anul
2020 a suferit numeroase fluctuații, devenind istovitor pentru
numeroase sectoare ale restaurației, cu un impact puternic.
Totuși, restauratorii au arătat o agilitate remarcabilă și o
incredibilă capacitate de inovare, necesară în fond pentru
supraviețuirea lor. Această inventivitate a fost puternic
accelerată „datorită” acestei crize. Unele tipuri de distribuție,
care urmau să fie puse în practică după câțiva ani, au fost
dezvoltate practic în câteva săptămâni sau luni, intrând deja în
habitudinile a numeroși consumatori. 2021 va fi, pe cale de
consecință, mai bun (cu greu ar putea fi mai rău decât 2020),
dar, din nefericire, vor fi mai puține restaurante pentru o piață
destul de nesigură. 

Este un beneficiu clar pentru profesiune, o igienizare a
acestui domeniu care nu este doar o mașină de făcut bani a
unor afaceriști fără scrupule și mai ales fără profesionalism. 

11 reflecții
n A face restaurație în mod diferit nu mai este un

obiectiv, este aproape o obligație dobândită, aducând noi
profiluri și remunerându-le ca atare. Să dezvolți noi circuite de
distribuție și noi momente de servire...
n Justificarea curentă a nivelului prețului de vânzare în

ochii clientului este fundamentală pentru a-l păstra. Nu renunțați
la calitate, nu luați bani pentru o calitate care nu se află acolo!
Tot ce depășește marja va face să scadă frecvența clienților.
n Nu pierdeți din vedere fundamentele meseriei de

restaurator. Fie că faceți gastronomie rapidă sau rafinată,
principiile sunt mereu aceleași: ceva bun, servit cu un zâmbet,
pentru a oferi plăcere consumatorilor care caută convivialitate
și generozitate.
n Fidelizarea clientului devine din ce în ce mai

problematică. Nu pentru că vă faceți rău munca, ci pur și simplu

Tendințe

11 reflecții, 
8 tendințe, 
un manifest 

pentru o 
declarație 

universală a
gastronomiei

umaniste, 
semnat

Ducasse!

Articol de Patrick Pettenuzzo, 
jurnalist culinar și fondator Sărbătoarea Gustului în România
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n Marketingul care ține cont de cerere este dispărut.
Astăzi, o marcă propune o ofertă în funcție de ceea ce crede
ea, de valorile sale. Dacă aceasta nu crede absolut în ceea ce
propune, este foarte posibil ca nici consumatorii să nu creadă.
Mărci precum Amazon, Leclerc, Apple sau Nespresso, de
exemplu, își urmează calea cu convingere, indiferent care ar fi
nivelul lor de calitate.
n Clienții voștri au devenit conștienți că există un raport

strâns între alimentație și sănătate. Trebuie deci să îi dirijăm
încet dar sigur către zona „sănătos și gurmand”, iar aceasta este
extrem de dificil dacă lucrăm cu oameni prea puțin educați sau
formați. 
n Clienții discută mereu asupra vinului din restaurante, dar

vinul este din ce în ce mai rar în pahare. Pentru a-l vinde,
sunt necesare 3 ingrediente: cantitatea (mai puțin de 15 cl, 12
cl sau 7 cl), prețul rezonabil și calitatea (cea mai bună raportată
la prețul de vânzare). 
n Noțiunea de semnificație se va impune în restaurație

în mod progresiv dincolo de respectul pentru aspectele
fundamentale. După acel „sunt ceea ce mănânc”, mergem către
„ceea ce mănânc și unde mănânc trebuie să aibă un sens”. Bine -
înțeles, semnificația este importantă, dar aceasta nu se limitează
la trei coșuri de gunoi colorate!

deoarece clienții voștri au tot mai multe opțiuni. Fiți diferiți
pentru a vă face remarcați. Inovați în ofertă și în servicii pentru
a-i surprinde. Adaptați-vă la noul mod de alimentație. Agilitatea
va fi unul dintre atuurile restaurantelor care vor câștiga această
cursă în viitor. 
n Comunicarea tradițională, de modă veche, este

departe de a fi dispărută. Chiar dacă rețelele sociale fac parte
din comunicarea curentă indispensabilă, acestea nu sunt totuși
cele mai eficiente pentru a le vorbi clienților și a avea un impact
real asupra lor. Învățați să vă cunoașteți clienții și să îi evaluați
într-o manieră aproape științifică.
nTreptat, va trebui să ieșim dintr-o restaurație uniformizată,

prin care găsim peste tot cam aceleași lucruri, la una
individualizată, în care specificitatea își va arăta adevărata
dimensiune. Prin urmare, un restaurant cu personalitate, cu un
mare retur de autenticitate din perspectiva serviciilor.

Arta servirii evoluează în mare viteză. Gastronomia se
decodifică și restaurația rapidă la fel. Întrebarea nu mai este
dacă se face cu fețe de masă sau fără, cu veselă asortată sau nu,
ce forme și culori au farfuriile sau conținutul lor. Întrebarea este,
de acum înainte, cum să facem o masă aspectuoasă, eficace în
simplitatea ei. Ceea ce este „instagramabil” astăzi, nu mai
corespunde exigențelor de ieri. 
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Tendințe

1. Livrarea și vânzarea la
pachet devin importante

Prezentă deja în cadrul bilanțului
nostru de tendințe în restaurație pentru
anul 2020, livrarea meselor este o piață
în dezvoltare, indiferent de situația
sanitară. Cât timp știm că aproape 80 %
dintre persoanele cu vârsta între 18 și
39 de ani comandă la domiciliu sau la
serviciu, măcar o dată pe săptămână,
livrarea meselor la pachet ne apare ca
o tendință evidentă, mai ales în con -
textul crizei sanitare care riscă să se
prelungească.

2. Apogeul tehnologiilor
fără contact

Digitalizarea restaurației nu are în
vedere doar luarea comenzii și plata
fără contact: gestiunea comenzilor în
bu  cătărie este de asemenea un seg -
ment care funcționează astfel. De la
luarea comenzii pe o tabletă, trecând
prin afișarea comenzii pe un ecran în
bucătărie, tehnologia fără contact tri -
mite „la pensie” tradiționalul „du-te,
vino” și bonurile de comandă din hârtie.

3. Restaurantele ca locuri
pentru noi experiențe

O nouă tendință pentru 2021 și mai
departe? Aceasta înseamnă să propui o
experiență unică prin care clienții pot

experimenta restaurantul ca un spațiu
de loisir, care poate fi și un cinema sau
o piesă de teatru...

4. Tehnologia de luare 
a comenzii cu regim de
autoservire

Există o piață care până în 2026 va
ajunge la peste 45,7 miliarde de dolari:
cea a bornelor de comandă în regim de
autoservire.

5. Lupta contra risipei
alimentare

Cu COVID-19, restaurantele și-au
văzut cifrele de afaceri diminuându-se
drastic. Pe lângă impactul pozitiv asupra
mediului, reducerea deșeurilor alimen -
tare permite restauratorilor să obțină
economii optimizându-și cos turile de
achiziții pentru materiile prime. 

6. Restaurația împrumută
concepte din comețul cu
amănuntul

Pe măsură ce activitatea lor slăbește
sau se oprește de-a dreptul în sala de
mese, restaurantele trebuie să se adap -
teze și să găsească noi surse de venit.
Pentru a preveni închiderea fizică a
locațiilor, restauratorii își dezvoltă
vizibilitatea on-line și pe rețelele sociale:
pot adăuga butonul „Comandă” pe
pagina lor de Facebook sau Instagram

(care dirijează clientul către o platformă
de livrări sau către propriul site web).

7. Creșterea în forță a
bucătăriilor «dark kitchens»

Conceptul? Câteva restaurante
decid să nu mai aibă firmă și vitrină,
nedispunând nici de local, nici de ospă -
tari. Avantajul acestor „bucătării fan tomă”
este că permit o reducere dras tică a
costurilor legate de am plasare și taxe
pentru personal. Restau rantele ope -
rează în bucătării amplasate în locuri
care le permit să prepare mâncare
destinată livrărilor. Piața restaurantelor
fantomă a explodat în Europa din 2019,
și ar trebui să atingă cifra de 656
miliarde dolari până în 2026.

8. Transformarea
restaurantelor în spații
multifuncționale

În sfârșit, criza sanitară mondială a
adus restauratorilor și o nouă posi -
bilitate de a-și crește sursele de venit...
Pe lângă adaptarea anumitor concepte
de vânzare cu amănuntul, restauratorii
apelează și la alte mijloace pentru a-și
rentabiliza instrumentul de lucru: orga -
nizarea de evenimente private, locație
pentru turnarea de filme sau chiar
transformarea în spațiu de co-working
pentru lucrători independenți. 

8 tendințe în restaurația anului 2021
- intrarea într-o nouă eră 
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Concluzie
Bucătari renumiți, stâlpi de susținere ai acestei delicioase

revoluții care durează de peste 20 de ani, precum Olivier
Roellinger și astăzi Christophe Hay sau Mauro Colagreco, se află
în fruntea restaurației durabile de top. La luptă împotriva
mâncării nedorite care degradează sănătatea, distruge
biodiversitatea și contribuie la încălzirea globală! Avem oare o
revoluție în farfurii? Cererea de alimente ecologice a cunoscut
o creștere cu două cifre în câțiva ani, iar consumul de produse
sezoniere, proaspete și, dacă este posibil, locale, este de
asemenea în creștere. Poate nișa să devină normă? Pactul verde
inițiat de Comisia Europeană prin programul «Jardin vert de
l’Europe», așteptat și de autoritățile de la București, se va
construi pentru cetățeni bine informați, cu lecții clare și
transparente, pe termen lung. Se ia în calcul totul, de la
producție la distribuție, trecând prin prelucrare, ambalare, mod
de preparare, mod de consum, sortare și reciclare a deșeurilor.
Alimentația are un impact direct în 8 din cele 17 Obiective de
Dezvoltare Durabilă definite de ONU. 

Educația alimentară este o armă puternică a pedagogiei
pentru istorie, geografie, biologie, dar și francofonie, cultura
civilizațiilor, turism și profesii alimentare... Educația aceasta
trebuie să fie independentă de lobby-uri și cere o schimbare a
ADN-ului, a mentalității, departe de succesele facile de pe
rețelele de socializare. Ea solicită accesul la fundamentele culturii
gustului pentru toată lumea, pe termen lung, și o formare de
excelență pentru domeniul sectorul hotelier și al alimentației
publice. Încurajarea cererii interne (de calitate) și aducerea de
venituri pentru fermierii din gospodăriile familiale necesită
informații complete și cuprinzătoare asupra problemelor
acestora, pe care să le cunoască toți consumatorii. Potențialul
turistic românesc trebuie evidențiat de profesioniști de nivel
înalt. Vom vedea într-un articol viitor care sunt adevăratele
etichete ale restaurației durabile, care vor readuce încrederea
clienților dumneavoastră locali și mai ales internaționali, care se
vor întoarce în restaurante în curând. Miza va apărea totuși
începând cu 2022, timp suficient pentru a vă forma echipele în
spiritul noilor norme.

Pentru marele bucătar monegasc Alain Ducasse, născut în
Franța, cel mai titrat bucătar din lume, cu 20 de stele, „este urgent
să devenim conștienți de realitatea noastră și să ne luminăm
viitorul. Mâncarea este un act de cetățenie”.

Mobilizați toți cetățenii militanți pentru o Europă a
regiunilor, integrată dincolo de granițe, de la pământul cultivat
la farfurie; creați un ecou al acordului verde european pentru
climă (Green Deal), inițiat pe 16 decembrie 2020 de Comisia
Europeană și înainte de toate oferiți cetățenilor, întreprinderilor
și organizațiilor un spațiu de discuție pentru a lupa împotriva
schimbărilor climatice și a lucra împreună pentru o societate
favorabilă ecologiei. Lumea nu se va putea transforma schim -
bând oamenii, ci schimbând natura relației dintre oameni.
Suntem convinși că gastronomia poate fi unul dintre motoarele
umane care ne pot ajuta să ne opunem la noile forme pe care
le iau violența, lipsa de civilizație și barbaria, în perspectiva unei
societăți a empatiei. Masa este suficient de mare pentru a vă
găzdui la banchet. Veniți cu toții! Depinde de fiecare dintre noi
să explorăm acest nou continent pentru omenire.

 Articolul 1
Susținem dreptul pentru toată lumea de a beneficia de

informații și trasabilități clare și transparente asupra produselor.
Solicitați informații și trasabilități accesibile, exhaustive, lizibile
și ușor de înțeles de către toți cu privire la originea produselor,
metodele lor de cultivare, creștere sau fabricare. 

Articolul 2
Susținem dreptul tuturor de a primi o educație a sim -

țurilor, precum Sărbătoarea Gustului, inițiată în România în
2014. Aceasta promovează dezvoltarea în școli a unei
educații gustative, pentru toți copiii, de la o vârstă fragedă.

Articolul 3
Avem dreptul ca toți să fim conectați la pământ și la pro -

dusele de regiune. Promovați diversitatea regiunilor,
cul turilor și bucătăriilor din întreaga lume. Reconectați
orașele cu natura.

Articolul 4
Avem dreptul la păstrarea și îmbunătățirea sănătății

umane, inseparabilă de sănătatea tuturor celor din lumea vie
- faună și plante. Promovăm agro-ecologia și penalizăm
agricultura industrializată, care ne distruge biosfera.

Articolul 5
Susținem dreptul pentru toată lumea de a experimenta

plăcerea și convivialitatea meselor, datoria tuturor de a-și
schimba comportamentul față de alteritate și împărtășire.

Pentru proclamarea unui manifest universal al
gastronomiei umaniste. Drepturi pentru toți,
îndatoriri pentru fiecare.

Patrick-Pierre Pettenuzzo
Président fondateur & Conseiller culinaire
E-mail: patrick@sarbatoarea-gustului.ro
Tel : +40 744 524 990
www.sarbatoarea-gustului.ro
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Spa & WellnessAmenajări exterioare

Prin extrudarea acestui material com -
pozit, realizat în principiu din făină de
lemn (peste 50%) și mase plastice (parțial
obținute prin reciclarea deșeurilor), Ben -
comp obține profile sau alte tipuri de
produse care pot deveni pardoseli exte -
rioa re tip deck, garduri, lambriuri, mobilier
de grădină (bănci, jardiniere), pergole, sau
mici construcții mai elaborate, cu structuri
consolidate: foișoare, pontoane etc. WPC-
ul are câteva avantaje care îl recomandă
pentru utilizarea în contexte dintre cele mai
diverse, de la clima uscată din zonele
deșertice sau ecuatoriale, cu umiditate din
abundență, până la cea subpolară din
nordul extrem – ceea ce a fost deja
verificat, produsele Bencomp fiind expor -
tate în zone cu aceste modele climatice.
Una dintre proprietățile de bază ale ma -
terialului este impermeabilitatea la ume -
zeală, ceea ce îl face stabil di men sional și
greu degradabil la exces de apă.

Pardoselile exterioare de tip deck sunt
cele mai căutate produse WPC; operatorii
unităților Horeca țin cont în această op -
țiune de siguranța traficului, aspect, con -
trolul costurilor de execuție și între ținere,
du rata de viață relativ ridicată. 

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

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

Studii recente au arătat că piața mondială
a compozitelor WPC (Wood Polymer
Composite) este de câțiva ani într-o creș -
tere spectaculoasă, iar acest trend se
menține, în concordanță cu interesul
crescut al beneficiarilor pentru soluțiile
ecologice, beneficiind în același timp de
un material cu proprietăți superioare
celor convenționale, utilizate în domeniul
amenajărilor exterioare. Pentru următorii
4 ani, se estimează o creștere anuală de
11 – 12 % a pieței de WPC, cele mai
multe cereri venind din zona decking-
ului, a mobilierului de exterior și a
con  stru cțiilor în general. Inovațiile re cente,
care au trezit interesul cum     pără torilor, au
vizat noile sisteme de fi xare, care ajută la
un montaj simplu și rapid, respectiv
aditivarea pentru un com portament
superior la razele UV și tem peraturi
extreme. Acest material se bucură de
succes și în România, unde este căutat pe
segmentul rezidențial și de birouri, dar în
special pentru amenajarea spațiilor
exterioare ale unităților de cazare, ale
restaurantelor, barurilor sau centrelor
Spa. Utilizarea pe scară largă se datorează
în bună măsură fabricanților autohtoni
care au venit cu tehnologie modernă,
dintre care relevant este Bencomp, cu o
unitate de producție la Buzău.

decking WPC 
de la Bencomp

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

Proprietățile compozitului lemn-poli -
mer mai oferă ceea ce este pretins de la

orice pardoseală exterioară: rezistență la
cicluri îngheț-dezgheț,  agresiune de
natură biologică (mușchi, licheni, insecte),
un design modern și familiar în același
timp. Factorul estetic trebuie evaluat cu
responsabilitate, compozitul putând fi
extrudat sub numeroase forme și modele
de texturi. Datorită rezistenței excep țio -
nale la radiațiile UV, profilele Bencomp
au un aspect uniform, menținut pe toată
durata de viață a materialului. Materialul
simplu de prelucrat și de pus în operă, în
sistem complet, până la ultimul șurub,
poate deveni punctul de plecare pentru
o activitate deosebit de creativă, cu
rezultate surprinzătoare.

Îmbunătățindu-și gama largă de profile WPC, Bencomp a lansat recent Uluca
Celulară F 110 x 20 mm, cu două fețe netede, concepută pentru realizarea
de panouri pentru garduri și nu numai. Produsul acesta de culoare wenge (cu
finisaj lucios, periat sau embosat) are avantajul de a facilita un montaj rapid,
rezistent, conferind intimitate și protecție pentru spațiile delimitate. Uluca
poate fi furnizată la lungimi de 2000 și 4000 mm, având greu -
tate specifică de 1,27 kg/ml. Bencomp garan tea ză
inte gritatea acestui produs în condiții cli -
matice specifice zonei noastre și
unei exploatări normale
pen tru 5 ani, dar durata de
viață poate fi mult mai mare!

Uluca Celulară F 110 x 20 mm

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

Asociația Română de Igienă Aplicată
susține bunele practici în Horeca

Criza sanitară acuală a produs multe pagube domeniului Horeca,
dar a avut drept consecință și optimizarea bunelor practici pe
segmente precum igiena, cleaningul, gestionarea fluxurilor,
eliminarea deșeurilor sau alte activități care țin de sănătatea
clienților și a angajaților. Totuși, nu se poate spune că aceste
practici sunt foarte bine definite și urmărite, de aceea salutăm
activitatea Asociației Române de Igienă Aplicată, pe care ne
dorim să o sprijinim ca partener media în demersul său de a
dezvolta și consolida competența, de a identifica, elabora și im -
ple menta o serie de proceduri specifice. Hotelurile, restau rantele
și celelalte unități din domeniul ospitalității au un interes direct
ca aceste bune practici să fie clare, pentru a putea funcționa ca
industrie, fără suspiciunile devenite cronice și fără temerea
permanentă că unitățile respective ar putea fi închise.    

A sociația Română de Igienă Apli -
cată (A.R.I.A.) a apărut la
ini  țiativa mai multor companii

din domeniul igienei aplicate care, în
primăvara anului 2020, și-au unit forțele
pentru a crea o organizație activă în
contextul răspândirii virusului SARS-
CoV-2, cu aportul propriilor expertize

și al studiilor existente pe piață. La acel
moment, vidul legislativ și ambiguitățile
pe anumite zone legislative, necorelate
integral cu legislația europeană în vi goa -
re, a avut drept consecință lipsa unor
măsuri clare în privința bunelor practici
în igiena aplicată. A.R.I.A. și-a asumat
elaborarea unui asemenea ghid,

misiune care va aduce un mare plus în
so cietatea românească. Scopul or ga niza -
ției este de a promova și a con solida
competența în igiena apli cată, de a
sprijini și a acorda suportul necesar
companiilor și instituțiilor din diferite
domenii de activitate în identificarea,
elaborarea și imple men tarea unor
proceduri cores punzătoare și specifice
acestora, necesare asigurării unei igiene
la un standard înalt de calitate.

A.R.I.A.  promovează o abordare
științifică în domeniul igienei aplicate
și în identificarea măsurilor de control al
infecțiilor, luând în considerare nece -
sită țile cotidiene. Această abordare
include analiza produselor, a meto -
dologiilor de aplicare și a serviciilor din
domeniul curățeniei, igienizării și
dezinfecției, în raport cu protocoalele
de testare și de aprobare, dar și cu
standardele de calitate naționale și
internaționale. Cu aju torul membrilor
săi și al par tene riatelor pe care le
vizează, asociația își dorește di se -
minarea informațiilor actua le de
spe cialitate și dezbaterea pe marginea
temelor specifice domeniilor de acti -
vitate din sfera igienei aplicate.

Deși în prezent ne confruntăm cu o
situație excepțională globală, generată
de răspândirea virusului SARS-CoV-2,
sistemul de sănătate publică al Ro -
mâniei a întâmpinat dificultăți și de-a
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lungul anilor trecuți. Radiografia istoriei
noastre sanitare ne arată faptul că se
impune educarea cu urgență atât a
indivizilor, cât și a profesioniștilor care
activează în domeniul igienei aplicate.
În acest sens, pe de o parte trebuie
aduse la cunoștința populației nor -
mele elementare de igienă, iar pe
de altă parte trebuie impuse
standarde înalte de igienă pro -
fesioniștilor care activează în domeniu,
prin produsele, tehnologiile și serviciile
pe care le oferă.

În acest sens, A.R.I.A. își propune
consolidarea credibilității în actul de
realizare și menținere a igienei atât față
de indivizi, cât și față de profesioniști,
prin asigurarea accesului cât mai larg la
tehnologii inovatoare și la variante
de igienizare sigure și eficiente. De
asemenea, își propune să actualizeze și
să contribuie la implementarea meto -
delor integrate în standardele UE, să
promoveze și să vină în sprijinul
modernizării legislației române în do -
meniul sănătății prin propunerea unor
reglementări eficiente și trans -
parente.

Drept urmare, scopul principal al
A.R.I.A. este conceperea și dezvoltarea
unui amplu program în domeniul
sănătății și igienei, prin elaborarea unei
baze de date a produselor, a meto -
dologiilor de aplicare și serviciilor
care se ridică la standardele de calitate
necesare asigurării unei igiene cores -
punzătoare în domeniul spitalicesc, în
instituții publice și private sau în orice
alte zone ce prezintă riscul de trans -

aSOCIațIa rOMâNă de IgIeNă 
apLICată (a.r.I.a.) 

Str. Grigore Alexandrescu nr. 67
Sector 1, București
E-mail: secretariat@aria.org.ro
Web: aria.org.ro

mitere a infecțiilor, virușilor și bacteriilor.
Acest scop vizează asigu rarea igienei
cores punzătoare prin aplicarea rațio -
nală și eficientă a metodelor de
curățenie, și, nu în ultimul rând, prin
promovarea și practicarea măsu -
rilor de combatere a infecțiilor,
menite să protejeze populația și mediul.

În realizarea acestui scop, A.R.I.A. își
propune crearea unei baze de date
dinamice, care să identifice produsele
și serviciile conforme pentru asigurarea

igienei corespunzătoare, dar și crearea
de parteneriate cu profesioniști,
experți și asociații științifice de profil
care să faciliteze acest demers.



Ospitalitate în
Satul Banului 

Un proiect de familie
Proiectul a fost concretizat chiar pe o proprietate a

familiei inițiatorilor, și totul a început cu colectarea de
obiecte vechi uitate prin case părăsite, magazii sau
hambare din zonă, sau cumpărate prin târguri de vechituri;
le-au recondiționat sau restaurat, cu gândul de a recrea o
parte din universul unei copilării fericite petrecute la țară,
sau din universul poveștilor istorisite de bunici și bătrânii
din sat. Această căutare a devenit pasiune și, în timp, s-au
adunat de la mici piese de mobilier, vase, unelte și obiecte
de uz curent pentru viața de zi cu zi a țăranilor (lavițe, roți
de car, hamuri pentru cai, tejghele de tâmplărie), până la
scânduri și grinzi, cărămidă sau țiglă, materiale de
construcție care ar fi putut deveni elemente definitorii
pentru o nouă casă din materiale recondiționate. Ceea ce
s-a și întâmplat, ba chiar la o scară mult mai generoasă: o
casă de oaspeți în care aceste piese sunt puse în valoare,
fără a uita confortul modern și facilitățile pe care tehnologia
momentului le poate oferi. Dar nu toate facilitățile: pentru
o deconectare în adevăratul sens al cuvântului, nu există

La poalele dealurilor din Satul Banului, în
Județul Prahova (nu departe de Câmpina), s-a
dezvoltat începând cu 2012 un mic complex
turistic bazat pe un concept tradițional și
inovator în același timp. Proprietatea a luat
naștere pe principiul păstrării autenticității și
obiceiurilor românești, în contextul în care
foarte multe case tradiționale din zonă au
dispărut, riscând ca identitatea locului să se
piardă. Avem arhitectură tradițională, sunt
servite meniuri cu produse locale, se fac dru -
meții în împrejurimi, vizite la meșteri populari, se
organizează petreceri în jurul focului și se petrec
multe altele într-un peisaj rustic, natural, parțial
ferit de tentațiile telecomunicațiilor de care am
devenit dependenți. Pare cumva că vorbim
despre o pensiune agro-turistică, dar nu este
chiar așa. Nici nu ar fi prea măgulitor... Este
vorba despre o poveste – povestea locurilor, a
familiei care administrează proiectul, a legăturii
dintre trecut și viitor, este o promisiune a
descoperirilor, a unor senzații surprinzătoare.

✯
RECOMANDAT

✯
RECOMANDAT

spa
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aici televizoare, nici internet, iar telefonul mobil nu are
semnal. Materialele și mâna de lucru au fost obținute în
principal pe plan local, deci se poate vorbi de o investiție
cu un grad înalt de sustenabilitate, pliată pe o arhitectură
specifică zonei. 

Amintirile de familie (fotografii vechi, vase de lut, căști
militare din Primul Război Mondial, dar și rețete de mân -
care sau dulcețuri) completează o atmosferă personalizată,
uneori ca un miraj.

Cei veniți au la dispoziție o casă muntenească într-o
interpretare relativ inedită și o construcție care respectă
tipicul hambarului. Deși pare că această combinație de
rustic, vintage și câteva elemente urbane aduce cu sine
anumite constrângeri estetice, efectul este chiar contrar;
autenticul de aici lasă suficientă libertate creativității, iar
aceasta se vede în comportamentul oaspeților, care trăiesc
totul cu dezinvoltură. Camerele, intime și fermecătoare prin

numeroasele obiecte decorative, cu paturi înalte amplasate
lângă sobe tradiționale, au primit drept omagiu numele
străbunicilor proprietarilor. Totul are o istorie, o semni fi -
cație, o invitație către imaginație. Amprenta țărănească se
păstrează în fiecare ungher, deși construcția este concepută
la o scară care ne trimite mai degrabă la un conac – avem
prispă, dar și un cerdac, respectiv o terasă acoperită, din
care ne putem simți la fel de bine niște mici moșieri. 

Aici timpul are încă răbdare
Este un loc în care nu ai cum să te plictisești decât dacă

asta îți dorești cu adevărat... Nu e nicio problemă, nimeni
nu te supune unui program strict – totul este să te relaxezi,
chiar dacă obții asta doar ascultând sunetul naturii de pe
prispă. Impresionante sunt cele trei dormitoare de la etajul
„hambarului”, dintre care două au câte doi pereți vitrați
integral, cu o priveșiște de la care nu-ți poți lua ochii, în
orice moment al zilei. 
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Recomandat Spa Magazin

Oricum, de jur împrejur vezi numai pomi, pajiști, dealuri
împădurite, cu câteva case locuite în vecinătate. Curtea
îmbie și cu un pavilion, perne mari de pus direct pe iarbă,
un adăpost mobil pentru ciobani și, mai ales, o vatră
„îngropată”, în aer liber, cu canapele de jur împrejur, pentru
petrecerea serilor de vară (și nu numai). Este un mini-foc de
tabără, tot mai apreciat în designul amenajărilor exterioare,
cunoscut sub denumirea de „sunken fire” – foc îngropat, în
traducere aproximativă.

Pornind de aici, există o mulțime de posibilități de
petrecere a timpului: drumeții, offroad, plimbări cu
bicicleta sau cu șareta, călărie, cules de ciuperci (când

e cazul), tenis la un teren din proximitate, motocross
ș.a.m.d. Nu în ultimul rând, se poate merge pe Valea Proviței,
unde există câteva izvoare sulfuroase, potrivite pentru
cei care suferă de reumatisme, afecțiuni ale pielii și sistemului
nervos (principalul izvor a fost descoperit în 1905 de către
un localnic care căuta petrol). Dacă suntem preocupați de
sănătate, trebuie să știm că nu departe de Satul Banului se
află Băile Telega, apărute cu circa 150 de ani în urmă, în
fostele ocne de sare. Rămași „la bază”, aici se pot face multe:
petreceri și brunch-uri în grădină (eventual la ”groapa
cu foc”), întruniri corporate în clădirea principală (spațiul
este destul de versatil), mese în fânar cu preparate
românești, tot ce se poate organiza într-un spațiu al
libertății, dar și al respectului pentru autenticitate, tradiție
românească și, desigur, ecologie. Locul este perfect pentru
evenimente corporate, private, dar și pentru câteva zile
petrecute cu familia, aproape de natură. Zona are o climă
blândă, de tranziție – nu este afectată nici de arșița verilor
din Bărăgan, nici de ierni aspre cu zăpezi mari sau vânturi
puternice, așa că oaspeții sunt bineveniți în orice anotimp. 

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

Pandemia a pus „pe hold” multe afaceri în domeniul hotelăriei, și încă nu se
știe încotro vor merge lucrurile în acest domeniu. „But never waste a good
crisis”. Nu există oportunitate mai surprinzătoare decât o criză, pentru a
regândi și așeza lucrurile. Un mic întreprinzător din București a profitat de
amorțeala din pandemie și a început să amenajeze câteva funcțiuni pitorești
și foarte utile în zona aferentă unității de cazare. Și totul cu materiale
reciclate, care altfel ar fi ajuns la groapa de gunoi, cu costurile aferente. 

Situată ultracentral, vila neo ro mâ -
nească reconvertită, având
fun c țiune parțială de cazare, fusese

abuzată ani la rând de nefericite repartiții
de stat către diverși chiriași. Nici curtea nu
arăta deloc bine, dar pentru că locația era
ofertantă și spațiile interioare deosebite,
proprietarii au decis să investească - la
început, strictul necesar, pentru a putea
primi oaspeții, apoi punctual, astfel încât
să nu deranjeze. Se impunea însă de mult
timp o intervenție asupra curții interioare,

spațiu ce avea să devină garantat pe
placul turiștilor. Arătăm în aceste pagini
cum au procedat, pas cu pas, încredințați
că ideea poate fi benefică și altor unități
de cazare. 

Să dăm materialele 
jos din pod!

Trebuie să accentuăm faptul că, de la
început, s-a decis o intervenție pe
coordonate de sustenabilitate și reciclare.
Azi, mai mult ca oricând, aceste valori
sunt prețuite de turiști și pot fi chiar un
punct de atractivitate. Ideea le-a venit
dintr-o revistă de arhitectură: pentru
realizarea fațadei muzeului de artă din
Ravensburg (Germania), s-au folosit
cărămizi datând de peste 200 de ani,
reciclate de la o mânăstire demolată,
soluția permițând o legătură naturală
între clădirea veche și construcția nouă.
Pe bună dreptate - și-au spus proprietarii
- de ce să folosești materiale noi, când
poți recicla unele vechi ce și-au dovedit
durabilitatea vreme de decenii (aici e
vorba chiar de un secol!)? Iar ei aveau în
podul clădirii o masă mare de cărămizi
vechi și țigle care trebuiau debarasate

pentru a permite amenajarea acelui
spațiu, dar și din motive structurale. Gră -
mada de materiale depozitate cântărea
mai bine de o tonă și greva pe structura
clădirii, care, ce-i drept, a trecut cu succes
prin două seisme majore. Au decis deci
să împuște câțiva iepuri dintr-un foc, dar
să și prindă câțiva... 

Așadar, cu materialele respective, au
amenajat un gratar de dimensiuni
generoase, ce ulterior poate servi unei
funcțiuni de mic bistro, și au placat soclul
gardului zidit cu elemente întregi de țiglă
ceramică, pe tot perimetrul. De ase -
menea, au acoperit curtea cu pavele și au
amplasat unele elemente de design
citadin – într-un cuvânt, au făcut agreabil
și util un spațiu prin care doreai doar să
treci cât mai repede. Acum, este pregătit
inclusiv ca zonă de relaxare, la umbra
unui smochin uimitor de mare pentru
clima de la noi.

În regim do-it-yourself
Cărămizile și țiglele au fost coborâte

în curte, curățate de resturile de tencuială
și selectate. Apoi, pe o suprafață ceva mai
largă decât gabaritul viitorului grătar, s-a

Un grǎtar vintage 
din materiale reciclate
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turnat o placă din beton armat peste
pavajul existent, cu scopul de a distribui
uniform sarcinile destul de serioase care
urmau să fie acolo. 

După întărirea betonului, au fost zidiți
pereții inferiori ai structurii gră ta rului,
creând totodată două com partimente
pentru depozitarea lem nelor de foc. Peste
acești pereți, s-a mai turnat o placă din
beton armat, mai subțire, care să lege
structura și să constituie suportul
gratarului propriu-zis. Zona din stânga a
fost lăsată liberă, pentru a fi folosită la
pregătirea alimentelor, iar în dreapta s-a
continuat construirea grătarului, ridi când
alte 3 laturi, pozate atent astfel încât să se
suprapună peste cele de la bază. 

O parte dificilă a fost în zona su -
perioară, unde trebuia realizată trecerea
spre coș. Pentru mai multă siguranță,
caramizile au fost sprijinite pe interior cu
tije metalice care să susțină structura
piramidală a coșului. Odată ce s-a întărit
mortarul, structura a devenit una solidă,
monolitică. 

Ce poți face cu 
niște țigle sparte

După întărirea mortarului de zidărie,
pe interiorul zonei de ardere s-au lipit
cărămizi de șamotă, reciclate și ele de la
o sobă dezafectată, folosind un lut
special refractar. Acesta nu se întărește în
timp, după uscarea în aer liber, ci doar

prin acțiunea căldurii, prilej pentru
proprietari să încingă la propriu grătarul

Design
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pentru ca șamota să se fixeze complet. La
final, după ce s-au convins că totul func țio -
 nează corespunzător, coșul înde părtează
corect fumul, iar rezultatul gastronomic
este în parametri (lucru verificat cu mici și
fripturi), au trecut la finisaje.

Pe exteriorul grătarului de mari
dimensiuni, au fost lipite bucăți sparte de
țiglă ceramică (de asemenea re ci clată),
aplicate ca un puzzle și rezolvate din
mortar astfel încât să dea o senzație de
rotunjime și fluiditate liniilor ansam blului.
Țigla a fost spartă aleatoriu, cu ciocanul,
fără o preocupare deosebită pentru for -
me și dimensiuni. Lucrarea de placare cu
cioburi de țiglă a fost de altfel cea mai
dificilă, prin minuțiozitatea necesară,
respectiv având grijă să fie eliminate toate
colțurile ascuțite care ar putea să rănească
pe cineva ulterior. La final, întreaga
suprafață a fost chituită atent cu mortar

adeziv, de același tip cu cel folosit pentru
placare, iar apoi a fost îndepărtat surplusul
de material și s-a spălat totul cu buretele. 

Cromia cărămizie a țiglei vechi este
potențată de albul gardului, aceste două
nuanțe fiind dominante pe toate su pra -
fețele verticale. Cu indulgența
dumnea voastră, am putea spune că este o

construcție în stil Art Nouveau, recte
Gaudi. Dacă am exagerat, ne cerem scuze
anticipat. Țigle întregi au fost lipite și la
baza gardului zidit, pentru protecție de
lovituri, umezeală și murdărie.

Toate materialele folosite, în afară de
pulberile pentru mortare (tencuieli și adezivi
de ceramică), sunt materiale reciclate, vizibil
vechi și cu atât mai atractive. Tijele metalice?
Au fost tăiate pe dimensiuni câteva țevi și
bare folosite anterior la... cine mai știe la ce?
Până și mortarul pentru zidărie a fost preparat
parțial cu resturile de mortar întărit de la
cărămizi, desprins și pisat. Ce este cu adevărat
fascinant, au fost folosite aproape toate
materialele aflate la dispoziție, fără a arunca
decât gunoiul care apare după orice șantier.
Adică doi saci de moloz, în loc de peste o
tonă. Este adevărat, au mai rămas câteva țigle.
Se păstrează, pentru că nu se știe niciodată!
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Orientarea către problemele
comunității

Dacă până acum wellness-ul avea o
componentă predominant personală,
uneori orientată către un soi de
„egoism” – să zicem în sensul bun al cu -
vântului, acum preocuparea principală
merge către comunitate, mizând pe
solidaritate, responsabilitate și re zol -
varea priorităților, cu atenție mărită către
cercetarea științifică din domeniul epi -
demiologiei. Sănătatea fizică și mentală
nu este doar „a mea”, ci a întregii co -
munități din care fac parte. Oamenii
sunt mai dispuși să-și aloce timpul, re -

Anul 2021 în Wellness -
exigențe pentru un an special

Tendințele în wellnes pentru acest an se supun în continuare, inevitabil,
perioadei speciale pe care o parcurgem, cu izolare și măsuri stricte de
protecție împotriva COVID-19. Vacanțele, în accepțiunea tradițională,
țin cont și ele de unele reguli restrictive sau sunt anulate în totalitate,
luând în calcul circulația redusă dintr-o țară în alta. Centrele fittness,
yoga, Spa, beauty etc. au fost afectate în mare măsură, ca și celelalte
segmente ale pieței Horeca, astfel că multe dintre rutinele wellness au
devenit practici la domiciliu, cel puțin parțial. Acasă lucrăm (unii dintre
noi), acasă ne ocupăm de bunăstarea noastră fizică și psihică, acasă
încercăm să recreem, pe cât posibil, atmosfera magică dintr-o locație
specializată, cu mici escapade în centrele care au rămas funcționale,
con  diționate de reglementările privind distanțarea, pe care le cun -
oaștem. Astfel, anul 2021, care rămâne sub semnul pandemiei, chiar
dacă au începând vaccinările, reprezintă o „oficializare” a practicilor din
2020, cu încercări controlate de a ieși la lumină. Provocările sunt mari,
pentru că mulți au fost afectați, dacă nu fizic (de boală), la nivel psihic,
din cauza claustrării și a agresiunii normelor sanitare și de conviețuire
în comunitate. Să vedem deci cele mai importante tendințe
internaționale ale anului în curs, cu rezerva faptului că sistemul de
sănătate va avea un cuvânt greu de spus în acest domeniu și luând în
calcul specificul nostru ca țară. Una dintre tendințele noastre perene
este cea de a ne complica acolo unde nu este cazul...
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sursele și abilitățile pentru rezolvarea
problemelor sistemice ale societății, de
la igienă la asigurarea locurilor de
muncă, în detrimentul unei (ipotetice)
fericiri personale.    

De asemenea, oamenii și-au sporit
interesul pentru natură ca răspuns la tim -
pul petrecut în case. Chiar și tendințele
în design arată că tot mai mulți oameni
investesc (acasă sau la locul de muncă)
în spații largi, aerisite, grădini interioare
sau exterioare cunoscute și sub numele
de „grădini COVID”. Plantele ajută la
cură țarea aerului și oferă un sentiment
de companie. Proiectele de arhitectură
pentru centrele wellness sau spațiile
comunitare se concentrează mai puțin
pe facilități și amenajări de lux, dând
prioritate bunei gestionări a spațiului,
pe aportul de aer curat și lumină, pe
siguranță și igienă, pe socializare fără
pericol de transmitere a virusurilor.

Alimentația intuitivă
La nivel nutrițional, unii specialiști în

wellness din țările dezvoltate prevăd un
recul al tendinței din ultimii ani de a
demoniza anumite alimente, precum
macronutrienții gen carbohidrați. 

O detoxifiere digitală este absolut
necesară, iar pentru aceasta se pot aloca
periodic o zi, două, chiar o săptămână -
deci: fără telefon, fără rețele sociale și
televizor. În contrapartidă, avem plim -
bările lungi în natură, meditația, lectura
sau lucrul la un proiect creativ. Rezultatul
va fi deconectarea de la tot zgomotul
din jur și reconectarea cu noi înșine, cu
propriile sentimente și valori. Aici mai
intervine un aspect: înainte de pan -
demie, se ajunsese la ideea că putem
îmbina relaxarea cu lucrul la distanță;
întrucât mulți au fost nevoiți să lucreze
de acasă, s-a ajuns la excese, prin care nu
mai poate fi făcută departajarea dintre
viața privată și job, prin urmare a apărut
o stare de disconfort care poate fi
reglată în același mod, prin de branșarea
de la aceste gadgeturi.

Acestea nu înseamnă nicidecum o
rejectare a tehnologiilor de comunicare
din wellness, ci doar perioade de pauză;
în anumite terapii, comunicarea este
căutată și indispensabilă. Coaching-ul se
poate face foarte bine online, prin
mesaje text sau audio, fiind conectați la
o serie de articole portabile (brățări,
inele, bentițe etc.) care ne reflectă

Moti vația vine din zona sus tena -
bilității, a economisirii resurselor, a
solidarității. 

Alimentația trebuie să fie asumată
conștient și tot mai des intuitiv, fără a mai
insista pe diete draconice. Alimentele
pot fi benefice în toate formele lor, dacă
nu se fac excese, iar risipa trebuie evitată
(prin reciclare, donații, meniuri creative
din produse care până acum erau
aruncate, deși viabile). Starea de bine și
frumusețea vin din interior, respectiv din
valorile la care aderăm.

Detoxifiere sau conectare
digitală?

Avalanșa de informații cu puternică
energie negativă, panicarde, cons pira -
ționiste sau pur și simplu false, este
caracteristică atât perioadei pandemiei,
cât și unui interval de timp mai mare,
care a început cu ani în urmă. Con su -
matorii de știri din media clasică și mai
ales de pe internet trebuie să ia o
decizie asupra informațiilor pe care le
asimilează, pentru a evita disconfortul
psihic, chiar pentru a nu dezvoltarea
unele afecțiuni psihice. 
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funcțiile vitale, starea de stres sau
efortul pe care îl depunem. Pentru o
bună stare mentală, există aplicații care
oferă mici sesiuni de meditații ghidate.
Unele dau alarma când stresul crește și
este ne cesară o pauză de relaxare, cu
respirație, meditație sau terapie de
sunet. 

Rutine mai simple de
îngrijire a pielii

Ieșirile rare din casă ne-au înde -
părtat de serviciile de înfrumusețare,
de magazinele cu haine la modă și
centre Spa. Multe dintre acestea au
fost convertite la domiciliu, cu ajustările
de buget aferente. 

Totuși, după un an, oamenii (femei,
dar și bărbați) și-au dat seama că totul
devine redundant iar hidratarea pielii
are mult de suferit. 

Pe măsură ce saloanele de înfru -
musețare vor reveni la activitate
inte gral, vom ajunge la o rutină firească

Terapie psihologică în
mers

În 2021, canapeaua nu mai este
elementul comun al ședințelor de
terapie psihologică; plimbările în aer
liber sunt mult mai potrivite. De la
debutul pandemiei, mulți terapeuți au
încetat să își mai invite pacienții în
cabinet, din motive de siguranță, și au
făcut inițial terapie on-line. 

după ce o perioadă vom apela la
proceduri simple și con sec vente de
îngrijire a pielii, care să elimine daunele
din izo lare. 

Obiective flexibile
Perspectiva asupra obiectivelor

privind sănătatea și starea de bine ni s-
a schimbat din cauza pandemiei,
existând o doză importantă de im pre -
vizibil, chiar dacă depunem toate
eforturile să nu devenim victimele vir u -
sului. În consecință, atitudinea co rectă
este să rămânem deschiși și fle xibili,
având mai degrabă o listă lungă de
micro-obiective realiste, pragmatice,
decât să luăm decizii radicale greu de
respectat în vremuri normale, cu atât
mai puțin acum. De exemplu, în loc de
pierderea în greutate, oamenii se con -
centrează pe gestionarea și întreținerea
greutății, un obiectiv mai ușor de atins,
care îi face încrezători fără a le afecta
starea psihică și fizică. 
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Această metodă a devenit deja
viabilă, dar există în continuare nevoia
de întâlnire face to face, iar cea mai bună
cale, pentru a evita spațiile închise, a fost
considerată întâlnirea/plimbarea pe
trasee retrase, în parcuri și spații largi.
Plimbându-se și discutând simultan,
clienții și terapeuții se simt conectați și
se relaxează în același timp.

Scopul: revenirea la
normal

Pe măsură ce situația sanitară se
ameliorează, vacanțele vor fi tot mai cău -
tate, dar cu siguranță oamenii res    pon s abili
nu se vor arunca în aglo  me ra ție, ci vor
căuta locurile retrase, cu o igie nă
impecabilă. Miza unei va canțe, după
atâtea luni de claustrare, stres, restricții și
temeri, este extrem de im portantă;
aceasta nu mai reprezintă o simplă
relaxare, ci regăsirea unor puncte de
sprijin pentru sănătatea mentală și
emoțională. Revenirea la rutinele zilnice
este extrem de dificilă, uneori chiar
imposibilă, atâta vreme cât potențialul
pandemic rămîne periculos. Orice va -
canță are un scop precis, în principal

mod natural, fără a apela la pilule care
dau efecte secundare neplăcute. 

Spa fără... contact
Din păcate, un masaj clasic în zilele

acestea nu se poate face fără riscuri
minime, deoarece presupune prezență
și contact uman în modul cel mai direct.
Prin urmare, sunt căutate serviciile și
terapiile fără atingere, precum crio te -
rapia, compresia pneumatică, peșterile
de sare, saunele cu infraroșu, terapiile
intravenoase (cu măsurile de igienă
corespunzătoare), camerele hiperbarice
și terapia prin plutire. Lipsa contactului
mai este asigurată în cadrul unui trend
important care se conturase deja de
câțiva ani, apărut din zona tehnologiilor
inovatoare: realitatea virtuală (VR). Se
pot face astfel ședințe de meditație
personalizate, în spații amenajate spe -
cial, cu experiențe senzoriale complete
– vizual, auditiv, olfactiv.  

Tot din zona aceasta a distanțării
sociale a apărut așa-numitul „Solo Spa”
– oamenii merg la relaxare căutând
singurătatea, cu concursul operatorilor
acelui spațiu. 

revenirea la un program regulat de exer -
ciții, la obiceiuri alimentare sănătoase,
recâștigarea încrederii în terapeuți,
antrenori sau mentori spirituali. Se poate
spune că relațiile interumane au suferit
modificări, mai ales după interminabilele
discuții despre nocivitatea SARS-CoV-2,
siguranța oferită de vaccin ș.a.m.d.
Profesioniștii din domeniu care vor
dovedi înțelepciune și înțelegerea pro -
blemelor prezentului vor fi la mare
căutare. Glisarea către online a adus cu
sine și un pic de haos, pentru că a
crescut numărul trainerilor care oferă
cursuri gratuite. Cu timpul, se va stabili
cine este profesionist și cine nu... de
regulă profesioniștii lasă lucrurile im -
portante și personalizate pentru tera pii
individuale contra-cost. 

Un trend tot mai bine conturat
devine și vindecarea ritualică, ce
urmărește armonia dintre trup și minte,
cu eliminarea gândurilor negative și
fixarea de senzații pozitive ca metodă
de obținere a sănătății. 

Pentru cei care suferă de insomnii,
unii terapeuți mizează pe masaje cu
uleiuri și esențe care induc somnul în
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Se fac programări, se urmăresc
perioadele în care nu este aglomerație,
se stabilesc anumite fluxuri prin care
clienții nu se intersectează... pare un
pro gram care era atribuit cumva ve -
detelor. Nu este o metodă sută la sută
sigură din punct de vedere epi -
demiologic, dar este oricum mult mai
igienic. Psihologic vorbind, este și calea
de a obține o relaxare profundă, în sin -
gurătate, departe de „trib” și de
bruiajele acestuia. 

Expunerea la frig
Dușurile reci, imersiunea în apă rece

și alte procedee cu expunere la frig vor
fi populare în 2021, arată specialiștii.
Această tendință devine parte a
mainstream-ului, având marele avantaj
că presupune costuri mici și resurse la
îndemâna oricui – cu mențiunea că este
necesar avizul unui medic pentru
persoanele cu afecțiuni acute precum
bolile cardiovasculare, infecțiile res -

piratorii, urinare și intestinale, nevralgii
sau reumatism. Aceste terapii efectuate
la domiciliu nu sunt totdeauna con tro -
labile, de aceea este bine să
re co mandăm cabinetele specializate.

Legale ilegale...
La noi este încă un subiect tabu, dar

în anumite țări se preconizează o
acceptare mai răspândită a consumului
controlat de canabis, scăzând stigmatul
din jurul acestuia. Canabinoizii pot fi
folosiți acolo, sub diverse forme (CBG,
THCV și CBN), pentru o gamă largă de
beneficii medicale și de sănătate, cu
suportul unor cercetări efectuate de
universități și instituții de renume.
Legalizarea se extinde pe măsură ce
oamenii caută modalități holistice de a
face față problemelor lor medicale și de
bunăstare. Momentan, în țările cu re -
ticențe se poate merge totuși pe masaje
și tratamente faciale pe bază de canabis,
inclusiv sub formă de infuzie, cu efecte

benefice asupra pielii, inflamațiilor
cronice sau durerilor.

Noua dinastie Spa
Făcând abstracție de pandemie,

merită să vorbim un pic și de tendințele
generaționale și de vârstă, care suferă o
schimbare continuă și în prezent au un
contur. Există un profil al clientului în
vârstă, care este preocupat de terapii
anti-îmbătrânire, sau caută metode de
menținere a formei fizice, având anu -
mite probleme de sănătate specifice
generației. 

Clienții generației tinere, care de -
vine dominantă pentru centrele
well ness, sunt însă complet diferiți: sunt
mai sănătoși, mai activi fizic, au alt tip de
educație, de alimentație și vor să fie...
sexy. Ei reprezintă, în fond, forța motrice
pentru această piață, formând noile
tendințe și exigențe. În funcție de ei
trebuie stabilite meniurile Spa și
strategiile de marketing.



Curățenie Profesională 
Cu kiehl

Ce vă putem oferi:
l Detergenți
l Echipamente
l Ustensile
l Sisteme de igienă
l Consumabile
l Asistență tehnică

Produse dedicate pentru:
l spălat veselă și lenjerie în hotel sau

restaurant
l cleaning în diferite spații: băi și zone

sanitare, camere și apartamente, 
spații Wellness, zone de intrare și
recepție, bucătării, bar sau restaurant,
săli de conferințe

l cleaning special pentru pardoseli 
din lemn
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