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Lumea în care
(deja) tr`im

A mai trecut o vară. Hotelierii nu au dus-o rău, mai ales pe litoral,
cu toate protestele legate de lărgirea plajelor. Previziunea că românii
au „bani de spart” după un an și ceva de abstinență s-a adeverit. La
fel și cea care spunea că mulți o să rămână în țară de teama
carantinelor și a pașapoartelor COVID. Nu s-a adeverit speranța că
vom scăpa de pandemie, încurajați de precipitarea cu care se vaccinau
primii români. La momentul acesta, după opt luni de campanie,
numărul vaccinaților este de circa 5 milioane cu schemă completă și
ritmul e de câteva mii pe zi, ceea ce înseamnă că o s-o mai lungim ceva
timp. Oricum, nici virusul nu mai e ce-a fost... câți purtători de mască
ați văzut pe litoral, la munte și chiar în orașele de provincie - în
magazine, în hoteluri, la concerte sau festivaluri, oriunde au fost mai
mulți indivizi pe metrul pătrat? Ipohondrii și cei mai grijulii cu sănătatea
nu sunt tocmai în apele lor în vremurile acestea. A venit valul IV? Nu-i
nimic! „Ce e val, ca valul trece”. Când, cum, cu ce consecințe... ar fi bine
să ne întrebăm. Mulți nu o fac, ba chiar rămân cu încăpățânare în
stadiul de negare. Dar există și specialiști care studiază atent piața și
observă trendurile. Și văd că lumea este în schimbare, dacă nu la noi,
măcar prin alte părți. Ne place sau nu, s-a deschis o cutie a Pandorei
din care au ieșit unele lucruri neplăcute și, în vremurile pe care le trăim,
când fiecare nișă este valoroasă, poate tocmai aceste segmente vor
determina viitorul turismului. Nu este suficient ca autoritățile să impună
anumite reguli; autoritățile pot acționa uneori lent, alteori în
contratimp sau chiar abuziv. Cert este că nu îți poți permite ca
operator de hotel, restaurant, centru wellness etc. să îl neglijezi pe
clientul care vrea mai multă intimitate, o distanțare socială majorată,
mai mult aer curat sau măsuri suplimentare de igienă. El este
exponentul unei categorii demne de luat în seamă, de multe ori
educată, potentă financiar și deloc izolată pe rețelele sociale. Același
lucru se întâmplă pe segmente precum alimentația (trendul Bio, vegan,
locavor ș.a.m.d.) sau când vorbim de noua generație care are mai
multe așteptări de la tehnologia încorporată într-un hotel. Este o lume
în care aproape totul se rezolvă online, prin aplicații sau device-uri
inteligente, iar telefonul fix din camera de hotel este doar o relicvă,
care încă se mai păstrează din motive de siguranță. Aceasta este lumea
pe care deja o trăim. 

Cât despre noi... ne-am reîntors la veșnica discuție: de ce am
rămâne în hotelurile autohtone de pe litoral, care sunt de multe ori
jalnice și scumpe? Acelea (nu toate, desigur) pot considera că
pandemia a venit în sprijinul lor, le-a mai dat o gură de aer pe care
nu o mai sperau. Litoralul românesc se îndreaptă în continuare către
ceea ce începuse să devină: o destinație de week-end (eventual
prelungit), pentru un pic de relaxare sau distracție, fără pretenția unei
vacanțe memorabile. Investițiile imobiliare se duc firesc către
aparthoteluri, închirieri pe platforme online sau economie cola -
borativă. Până atunci, însă, vedem efectele înghesuielii de astă vară:
COVID-19, ediția toamnă - iarnă 2021. Cu nădejdea că nu vom avea
un nou lockdown și că nu vor fi necesare restricții dure în ospitalitate,
vă propunem această ediție a revistei noastre cu ceea ce am
considerat că aduce avantaje competitive: optimizări ale facilităților,
urmărirea tendințelor, exemple de succes în industria românească de
profil. Sperăm că vă vor fi de folos.
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Pe o suprafață generoasă care însumează circa 30 de
hectare, pot fi întâlnite toate facilitățile necesare unui sejur
magic, de neuitat, inclusiv un ofertant teren de golf, pe care
pasionații îl consideră drept unul dintre cele mai bune din
țară. În plus, există și alte amenajări pentru activități sportive
în aer liber - beach volleyball, fotbal, tenis, tir cu arcul,
tiroliană, lacuri de pescuit și altele, într-un spațiu în care
libertatea de mișcare are un sens cu totul special. 

Camerele hotelului, restaurantele, sălile de conferințe,
piscinele (la interior și exterior), serviciile curente sau
personalizate completează o imagine de ansamblu atractivă
pentru orice tip de sejur, întâlnire de afaceri sau eveniment,

cu unele condiții de etichetă, obligatorii acestui tip de
ospitalitate.

Una dintre atracțiile principale ale resort-ului este zona
de Wellness & Spa, care oferă oaspeților unul dintre cele
mai complexe circuite Spa din țară. Aqua Experience și
Amedeea Paradise, cu o suprafață cumulată de peste
1.500 mp, sunt cele două zone din cadrul SunGarden
Wellness & Spa care răsfață prin diversitatea de saune,
bazine și spații de relaxare, într-o ambianță spectaculoasă,
cu un design personalizat. Traseele prin centrul Spa devin
parcă o călătorie într-un trecut imemorial, pentru care
punctul de pornire este civilizația stresantă de azi, iar ținta
voiajului este atingerea stării primordiale, a omului aflat în
perfectă armonie cu natura, cu formele, materiile și
manifestările ei elementare: piatră, lemn, pământ, apă, foc,
vegetație etc.

Oaspeții se pot deconecta într-un bazin generos cu
fotolii cu hidromasaj și gheizere, urmând apoi o baie
turcească cu aburi, respectiv o zonă unde se poate sta la
căldura unei vetre tradiționale. 

✯
REcOMAnDAT

✯
REcOMAnDAT

spa

SunGarden Golf
& Spa Resort 
personalizarea 
în wellness

Cluj-Napoca, unul dintre marile centre urbane
ale țării, a devenit de câțiva ani un punct de
atracție pentru segmentul high-end hospitality
datorită acestui resort care îmbină turismul de
golf și cel de Spa într-un concept dus la nivel
super-premium din perspectiva dotărilor și
serviciilor. Amplasat în pădurea Baciu, la câțiva
kilometri de oraș, într-o zonă naturală colinară,
perfectă pentru relaxare, SunGarden Golf & Spa
Resort a ridicat decisiv ștacheta pentru ospi -
talitatea acestei zone. 
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Se mai poate opta pentru diverse tipuri de saune:
Aroma Sauna  - din lemn aromat de cedru (antibacteriană),
eleganta Bio Saună, Sauna Sărată, Sauna Finlandeză cu
temperaturi de până la 100°C, impresionantul Hammam și
multe alte surprize. Zona de relaxare se îmbină cu minunate
spații de distracție și relaționare, având diverse jocuri de
societate la dispoziție. De la un bazin în stâncă, cu jacuzzi și
cascadă, se poate merge în zone de liniște totală, dedicate
somnului sau meditației, pe paturi suspendate, sau în
thepidarium-ul cu șezlonguri ergonomice încălzite,
cromoterapie și aromoterapie. Paleta de tratamente
corporale cuprinde terapii și ritualuri renumite din toate
colțurile lumii, inclusiv autohtone, transilvănene: îmbăieri,
exfolieri, împachetări, masaje, totul pus în practică de
terapeuți profesioniști, într-o atmosferă unică creată de
designul individualizat al fiecărui cabinet. Pentru a ajuta la
adoptarea unui stil de viață sănătos și corect, pot fi
experimentate programe de detoxifiere, nutriție și îngrijire
corporală, dar paleta de proceduri cuprinde și masaje
faciale, anti-aging, de hidratare, lift-up și altele. Programele
Detox Retreat pot fi personalizate pentru a vă crea
propriul program de sănătate, Spa și terapii de vindecare.
Acestea pot fi concepute la nivel individual, pentru cupluri
sau pentru grupuri mai mari de persoane, pentru o zi sau
mai multe, incluzând nutriție și meniuri adaptate nevoilor
fiecăruia, antrenor  de fitness pregătit să ajute la atingerea
obiectivelor. 

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

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

De la Hammam până la un masaj relaxant cu pietre
vulcanice încălzite, masaj sportiv sau un răsfăț facial, pro -
fesioniștii Wellness & Spa sunt atenți la fiecare mișcare și sunt
motivați să vă relaxeze fiecare mușchi în parte.

Camerele au fiecare un design unic, clasic și romantic
în același timp, în care lemnul patinat și fierul forjat sunt
leitmotive și elemente de personalizare. Rafinamentul capătă
noi valențe, în special în camerele Private Spa Guest Room,
care dispun de jacuzzi, saună, paturi de masaj și alte facilități.
Royal Suites, King Guest Rooms și Queen Guest Rooms sunt
de asemenea camere elegante, cochete, cu vedere asupra
Poienii Cerbului din Pădurea Baciu. Cu toate aceste facilități,
oaspeții au tot timpul ceva de văzut sau de făcut. Este
imposibil ca, odată ajuns aici, să nu îți descoperi (sau re -
descoperi) pasiuni, obiceiuri benefice, tentații, rafinamente...
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Spa & WellnessProduse de Top

E xperiența de peste 150 de ani a
companiei Forbo Flooring Systems
și creativitatea estetică a desig -

nerilor acesteia sunt completate de
sus tenabilitatea produselor, cu un pro -
cent mare de materii prime naturale și
reciclate. 

De asemenea, se respectă standardul
SA8000 care ne asigură de respon -
sabilitatea socială corporativă din
perspectiva condițiilor la locul de muncă
și drepturile lucrătorilor. Particularitățile
fiecărui spațiu al unui proiect Horeca sunt
extrem de importante, de aceea înaine
de a demara proiectul este bine-venită o
întâlnire cu consultantul Forbo, care ne
poate oferi cea mai bună soluție, acea
variantă care înseamnă o utilizare fără

Forbo Flooring Systems este unul dintre puținii producători europeni și mondiali care reușesc să asigure, la un
înalt nivel de calitate, o gamă atât de variată de acoperiri elastice sau textile pentru pardoseli, mobilier, pereți
sau alte suprafețe în amenajările interioare. Astfel, un proiect din domeniul hospitality,  oricât de complex, își
poate găsi materialul optim, cu designul potrivit: linoleum, vinil omogen sau eterogen, lVT, Flotex, mochetă
dale, bariere de praf și alte varietăți sau combinații ale acestora, în variante clasice sau cu proprietăți speciale
(acustice, antialunecare, pentru spații umede, antibacteriene, antistatice). orice spațiu interior dintr-un hotel,
centru Spa, restaurant, bar etc. își poate impresiona oaspeții prin eleganță și funcționalitate, iar pentru operatori
aceasta va aduce în plus o eficiență mai mare a activității prin amenajarea rapidă, operațiunile simple și rapide
de întreținere, prin aspectul impecabil care se menține în timp.

FINISAjE PENTRU PARDOSELI,
PEREȚI ȘI AMENAjĂRI INTERIOARE
îN ORICE SPAȚIU 

FoRBo FlooRING SySTEMS 

probleme, pe termen lung. Să vedem
așadar care sunt cele mai importante
colecții, consacrate pe piața mondială
(dar permanent reinventate), și seg men -
tele pe care se poate realiza o anumită
pardoseală Forbo.

Pentru aria de intrare, se poate apela
la barierele de praf Nuway și Coral,
con cepute să oprească murdăria și
noroiul, dar în același timp să pre -
lungească durata de viață a pardoselilor
din întreaga locație, deoarece se elimină
astfel particulele abrazive și umezeala, iar
frecvența operațiunilor de curățenie este
redusă semnificativ. Statistic, barierele de
praf asigură reținerea la intrare a până la
65% din murdărie, dar un sistem per -
formant de 6 metri poate opri până la
95%. Practic, orice clădire cu trafic are
nevoie de asemenea soluții, cu atât mai
mult un spațiu Horeca precum un hotel
de la mare sau munte, ori unul citadin de
business.

Marmoleum este o gamă de li -
noleum concepută pentru diverse tipuri
de spații interioare, caracterizată prin
dura bilitate, naturalețe și un design
inovator (peste 300 de culori și modele,
sub formă de role sau modulare). 

În prezent, se bucură de un succes
deosebit datorită comportamentului la
activitatea de igienizare; testată în
instituții de cercetare independente,
gama aceasta a dovedit că este adecvată
oricărei destinații în care se urmărește
igiena strictă. Este eficient inclusiv pentru

Marmoleum
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luminozitate spațiului. Prin finisarea
suplimentară cu SMART-top PUR, aceasta
capătă o rezistență supe rioară la
chimicale, zgârieturi și pătare, iar în
variantele SD/EC, Sphera devine o pard o -
seală conductivă, care disipă elec trici tatea
statică. 

Individual sau în combinație cu
Marmoleum și pardoseli textile Forbo, se
poate folosi în spații diverse: baruri și
restaurante, zone de trafic, de relaxare, de
tratament în domeniul balnear, spații
tehnice și chiar camere.   

Colorex, o pardoseală conductivă,
care în același timp este și rezistentă la
operațiuni frecvente de curățenie și
dezinfectare, poate preveni descărcările
electrostatice necontrolate în incinte cu
aparatură electronică, medicală sau de
laborator sensibilă, cum sunt centrele de
sănătate. Un parametru important al

acestora este și LRV – Light Reflectance
Value (care este de 81% în cazul Colorex
SD, de exemplu) – acesta permite o ilu -
minare optimă, iar pe pardoseală orice
obiect străin sau murdărie capătă
contrast, putând fi îndepărtată. 

Forbo are o experiență de peste trei
decenii (peste 100 de milioane m2) în
producția de pardoseli acustice; pentru
sălile de așteptare sau cu trafic aglomerat,
căi de acces unde zgomotul poate fi o
problemă, se poate apela la gama
Sarlon, o pardoseală vinilică fără ftalați,

controlul bacteriilor cum ar fi MRSA
(stafilococul auriu meticilino-rezistent),
Escherichia coli sau Clostridium difficile,
ori al virusurilor precum Norovirus. Cu
97% materii prime naturale și 43%
recliclate, Marmoleum este, de ase menea,
un produs fără ftalați și fără efecte
alergice, iar dacă este finisat cu
Topshield2, devine rezistent la substanțe
chimice puternice și nu se pătează nici la
dezinfectanți concentrați. Iată de ce este
o soluție pentru orice tip de aplicație
unde este necesar un design special, dar
se prevede în același timp trafic intens,
igienizare frecventă și, în sistem de
pardoseală potrivit, trafic cu echi pa -
mente grele, scaune sau mobilier cu
rotile. Brandul Forbo se poate mândri cu
milioane de metri pătrați acoperiți, în
mare parte zone de tranzit și de circulație
generală, camere, cabinete de terapii din
centre Spa, zone de bar sau restaurant
etc. În varianta Marmoleum Sport, se
poate folosi pentru săli de fitness sau
terenuri interioare de baschet.

Sphera, o pardoseală vinilică omo -
genă, este de asemenea o variantă folo  sită
cu succes în spații variate, bu cu rându-se
de popularitate datorită duratei de viață,
ver satilității și culorilor vibrante, cu valori
ridicate de reflexie a luminii, care dau

Marmoleum Sphera

Sphera

Sarlon

SarlonSpheraMarmoleum

Coral

CoralCoral
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Produse de Top

în numeroase variante de culori și
modele, capabilă să reducă sunetul de
impact cu până la 19 dB. Forbo are, de
asemenea, variante acustice și pentru
linoleum (Marmoleum Acoustic) sau LVT
(Allura Decibel).

Tot în zonele de așteptare, dar și în săli
de fitness sau restaurante se poate folosi
gama vinilică Eternal, care are un design
special, inspirat din materiale naturale
precum lemnul sau piatra, ori cu o grafică
abstractă, personalizată digital. Cu acest
produs, orice spațiu capătă valențe
estetice specifice, păstrându-și funcțio -
nali tatea și rezistența de excepție la
indentație. Pentru spațiile cu umiditate
crescută, precum băi sau bucătării, zone

de trafic care au nevoie de pardoseli
rezistente la apă, dar și cu un grad optim
de aderență (r10 – r12), Forbo are
numeroase soluții din colecția Step, cu
zeci de modele care sugerează piatra sau
lemnul. 

Prin tratare cu PUR, suprafața devine
mai rezistentă la uzură, îm bu nătățindu-se
în același timp ușurința curățării și
întreținerii. 

În toalete și vestiare, unde se merge cu
piciorul gol, sau acolo unde scaunul cu
rotile poate aluneca, există varianta de PVC
eterogen Surestep Laguna.  Datorită
cromaticii speciale, este recomandat și în
spațiile destinate celor cu probleme cog -
nitive sau de memorie (Alzheimer,
demență de diverse tipuri etc.). 

Safestep Aqua poate fi aplicată în
aceleași tipuri de spații, chiar în băi și
piscine, datorită suprafeței embosate
care oferă cel mai înalt grad de siguranță
la alunecare.

Pardoselile LVT din colecția Allura
îmbină beneficiile unui vinil solid și
rezistent cu estetica ce sugerează lemn și
piatră naturală, în cele mai sigure condiții
de exploatare – respectă reglementările
REACH pe care Uniunea Europeană și
Marea Britanie le-au conceput pentru a
asigura sănătatea oamenilor și mediului
prin expunerea la produse chimice. 

Le putem întâlni în restaurante, zone
de recepție și lobby, camere elegante
ș.am.d.

Sarlon Step Step

AlluraStepEternal

AlluraStepEternal
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Tessera este un sortiment de
mochetă sub formă de module care
poate fi folosită cu succes în spații
publice, birouri, sălile de conferințe,
camere și zonele de relaxare. Designul lor
cu elemente aleatorii permite reducerea
substanțială a resturilor de tăiere, iar
calitățile acustice sunt deosebite –
reduce zgomotul cu până la 30 dB. 

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

amenajare personalizată. Gama Bulletin
Board este produsă din ma teriale
naturale și regenerabile (ulei de in,
colofoniu și plută), având caracteristici
avantajoase precum flexibilitatea și
rezistența la uzură, inclusiv după înțe -
pături (poate fi folosit pentru panouri tip
pin board). Zidurile sau mobilierul pot fi
acoperite continuu, rolele având lungimi
de până la 28 de metri, dar există și posi -
bilitatea creării unor suprafețe policrome,
cu o grafică adaptată spațiului, formelor
plane sau curbe. De asemenea, există
varianta acoperirii obiectelor de mobilier
cu Furniture Linoleum, un material tot
natural ce conferă suprafețelor o textură
fermă, care nu se poansonează, dar în
același timp caldă și moale, imposibil de
obținut cu alt material. Și, ceea ce este
atractiv pentru toată lumea, caracterul
antistatic previne depunerea prafului sau
murdăriei. 

Tessera

Tessera

Tessera

Flotex Bulletin Board

Bulletin Board

Pereți şi mobilier

Flotex este o acoperire unică,
capabilă să ofere o durabilitate și o
rezistență de excepție cu ajutorul unei
pardoseli textile, calde și confortabile,
devenind soluția perfectă pentru acele
zone în care se circulă sau se așteaptă,
inclusiv folosind scaune cu rotile.
Realizată din fibre de nylon 6.6 (80 de
milioane de fire pe metru pătrat!), asigură
o acustică excelentă, este impermabilă,
lavabilă, aderentă și sigură pentru
sănătatea utilizatorilor, deținând eticheta
britanică pentru persoane alergice. Flotex
are capacitatea de a acumula praful fin și
alergenii din aer, pe care îi eliberează
ulterior la aspirare uscată sau umedă. Se
poate monta sub formă de role sau dale,
iar ca aspect a beneficiat de contribuția
unor mari designeri; de asemenea, se
poate personaliza, ceea ce face ca orice
proiect să fie unic. Iată de ce își poate găsi
locul atât în zonele de trafic (recepție,
holuri, birouri, saloane), cât și în camerele
de hotel, unde reprezintă un standard de
calitate și rezistență. 

Finisajele Forbo pentru pereți și
mobilier constituie o modalitate mo -
dernă, elegantă și practică de a realiza o

Flotex



10

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 ener -
getice, pe două
componente: eficiența
surselor de cli matizare
(încălzire/răcire), cu utilizarea
unor surse regenerabile de
energie (minimum 30%), și reducerea
pierderilor prin folosirea unor
materiale ter mo izolante 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 dem on strea ză an
de an că soluțiile propuse de această
companie sunt printre cele mai bune,
complete și economice metode de a
ne atinge scopul. 

pierderi de energie cât mai aproape de
zero, și că vei respecta întocmai acest
proiect. Bineînțeles, prin anu mite 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 ospi talității 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 fo no -
izolare, cu un transfer natural al umi dității
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 a -
te: 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).

Hotelurile,
unitățile de ali -
men tație pu blică,

cen trele Spa și
balneare func țio -

nează cu con sumuri
mari de energie, ceea ce

grevează aceste proprietăți cu
chel tuieli suplimentare importante. Con -
form noilor reglementări, toate clădirile
noi, recepționate pe baza unor auto rizații
emi se începând cu 31 decembrie 2020,
trebuie să aibă per for manțe energetice
superioare, devenind nZEB – nearly
Zero-Energy Building (clădiri cu
consum de energie aproape zero).
Aceste obligații sunt prevăzute chiar de
certificatul de ur banism, deci nu se mai
poate construi fără a demonstra prin
proiect că vei avea un imobil modern, cu
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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 di men siunile
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 ma teriale per -
formante, 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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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 ter -
moizolant, iar în funcție de di mensiunea
și forma acestora, se fixează fie prin lipire
cu spray adeziv, fie mecanic, cu cuie de
sudură, cuie cu talpă autoadezivă sau
coliere ori 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 efec -
tivă, la dimensiunile și formele dorite, a
canalelor de ventilaţie şi climatizare din
plăci de vată minerală, îmbinând exce -
lentele calităţi de termoizolare şi

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.
Lamelele de vată minerală care compun
rulourile au fibra orientată vertical,
produsul fiind stabil dimensional și foarte

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

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. 

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.

noi Tehnologii
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L a inițiativa domnului Nicu Rădulescu, Președintele
Organizației Patronale a Turismului Balnear din România
(OPTBR), în data de 31 august 2021 a fost semnat un

protocol de colaborare între OPTBR, Asociația Națională a
Sta țiunilor Balneare și Balneoclimatice din România
(ANSBBR), Asociația Română de Balneologie (ARB), So cie -
tatea Română de Medicină Fizică, de Recuperare și
Balneoclimatologie (SRMFRB), Asociația „Fabrica de Sănătate.
Cluster Inovativ”, reprezentând un moment important al
intersecției de voință a patronatelor, autorităților locale și
asociațiilor profesional-academice pentru dezvoltarea
turismului balnear și prioritizarea valorificării resurselor
naturale autohtone. Evenimentul a avut loc înainte de cere -
monia de deschidere a Congresului Național Anual de
Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie (1 - 5
septembrie), la Hotelul Căprioara din Covasna.

O primă materializare a acestei colaborări a fost scrisoarea
comună adresată Președintelui României, domnul Klaus
Iohannis, Prim-Ministrului României, domnul Florin Cîțu,
Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului,
domnul Claudiu Năsui și Ministrului Investițiilor și Proiectelor
Europene, domnul Cristian Ghinea, în vederea sprijinirii
turismului balnear românesc. Semnatarii, actorii principali ai
turismului balnear românesc: patronatul celor mai importante
societăți comerciale balneare, primarii din stațiuni,
reprezentanții mediului academic din domeniul balneologiei,
au solicitat sprijin în definirea unor programe de finanțare a
turismului balnear, aceste programe fiind esențiale pentru

redresarea domeniului, aflat într-o situație dificilă încă
dinaintea izbucnirii pandemiei. Așa cum au evidențiat
semnatarii scrisorii, odată cu pandemia există chiar riscul ca
unele din puținele locații care valorifică resursele terapeutice
din România, unice în Europa, să dispară definitiv. 

Apelul comun a venit ca reacție la cea mai recentă
versiune a Planului Național pentru Redresare și Reziliență,
în care nu mai este prevăzută finanțarea pentru dezvoltarea
turismului balnear, deși inițial, cu mari eforturi întreprinse de
toți actorii relevanți ai sectorului (autorități locale, investitori,
sindicate, asociații partenere din turism) a fost obținut
acordul pentru susținerea investițiilor în turismul balnear în
concordanță cu principiile tranziției verzi (în cadrul versiunii
anterioare a PNRR, Pilonul IV, Coeziune socială și teritorială,
IV.5. România Atractivă).  Eliminarea finanțării turismului
balnear din PNRR a fost o surpriză neplăcută pentru toți cei
implicați în această industrie, cu atât mai mult cu cât sectorul
balnear este singurul domeniu din turism care are o Strategie
de Dezvoltare, aprobată prin Hotărarea de Guvern nr. 571

Eveniment

SCRISOARE DESCHISĂ A MAI 
MULTOR ORGANIzAȚII DIN 
TURISMUL BALNEAR PENTRU 
SPRIjINIREA ACESTUI DOMENIU

”Dezvoltarea activităților din turismul balnear, respectiv
prestarea acestora la standardele impuse de cerințele
comunitare, nu poate fi realizată fără implementarea
unor programe investiționale complexe și fără
completarea acestora cu programe de cercetare
științifică adecvate realității zilelor noastre.”
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din 8 august 2019 (pe baza acestei Strategii de Dezvoltare
putând fi elaborate programe de finanțare cu obiective
foarte clar definite).

Domnul Nicu Ră -
dulescu, Președintele
OPTBR, consideră că:
„Lipsa unor măsuri de
sprijin pentru sectorul
balnear va avea con -
secințe extrem de grave.
În acest moment riscăm
ca zecile de milioane de
euro investiți în ultimii ani în această industrie, toate eforturile
de revitalizare a balneologiei românești și dezvoltarea unui
sistem de SPA la nivel european să se piardă, atât pentru
bugetul României, cât și pentru specialiștii noștri apreciați în
întreaga lume. 

Prioritățile noastre
sunt păstrarea funcțio -
nali tății stațiunilor de
tratament balnear -
principalul motor pen -
tru turism și sănătate,
menținerea locurilor de
muncă în sectorul bal -
near și asigurarea
con dițiilor pentru con -
tinuarea investițiilor în
turismul balnear. Pentru
întreaga industrie ar fi ideal ca toate acestea să se desfășoare
în baza unui program guvernamental de susținere a
dezvoltării infrastructurii generale și a celei specifice. Noi
vom căuta în continuare soluții pentru a putea finanța
industria balneară, în acești ani, prin uriașa oportunitate
reprezentată de PNRR”.
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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

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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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 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!). 

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 Inde -
pendent 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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În proiectarea clădirilor și încăperilor pentru fitness și wellness,
este important să se găsească echilibrul optim între func țio -
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. 

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 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. 

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.

Materiale de Top
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Avantajele sistemului
n Modele 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. 

Telefon: +40 344 520 110
Mail : office.mbs-romania@mbcc-group.com

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 2021

Așa cum ne comunică echipa de
organizare, Anuala de Arhitectură
București 2021, ediția a XIX-a, pre -
supune o serie de evenimente,
dezbateri, workshopuri, concursuri,
apeluri de idei, podcasturi și ateliere
publice având ca temă calitatea în
arhitectură, urbanism, construcții,
plecând de la o optică diferită, după
cum reiese și din logo-ul eve -
nimentului: 7111 COD CAEN. Prin
aceasta, ni se semnalează faptul că un
procent impresionant de construcții
din România nu sunt realizate prin

Anuala de Arhitectură organizată de OAR București a fost una dintre puținele manifestări de anvergură
din domeniul construcțiilor desfășurate în această perioadă a pandemiei, străduindu-se să semnaleze și să
dezbată temele importante ale momentului. Ediția 2020 a avut loc în plină pandemie, cu adaptarea necesară
(parțial online), iar ediția de anul acesta a început deja printr-o serie de manifestări, pentru ca în toamnă,
în noiembrie, să fie momentul culminant, Gala de premiere. Manifestarea de anul acesta este una jubiliară,
deoarece în această vară se împlinesc 20 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din România.
Revista noastră este și anul acesta prezentă la evenimentele Anualei de Arhitectură București, în calitate de
partener media, așa cum o face de aproape un deceniu, în ideea că multe dintre preocupările și lucrările
înscrise în concurs sunt de interes și pentru acest domeniu. 

decizia finală a profesionistului arhitect și
proiectant. Iată în con tinuare și
argumentația or ga  niza torilor: 

„În contextul în care, în Uniunea
Europeană, există un trend puternic de
dereglementare a profesiilor liberale,
efectele neputinței apărării acestor
profesii, în unele țări europene, este
devastator pentru calitatea con struitului
și calitatea vieții în general. Prin Anuala
de Arhitectură București 2021,
chestionăm cum și dacă piața de
construcții și proiectare, direcțiile
antreprenoriale, inițiativele de stat și
particulare pot regla singure calitatea
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arhitecturii și a construcțiilor sau mai
este nevoie de altceva, acel altceva care
să ofere o anumită stabilitate și
echilibru. Dacă în unele țări europene,
profesia de arhitect este protejată ca
profesie liberală, în alte țări, ea pare a fi
la îndemână oricui. Cazul României este
paradigmatic.

Arhitect sau non-arhitect, pro -
fesionist sau ne-profesionist, toți pot
avea codul CAEN 7111 pentru propria
firmă, codul specific activității de
arhitectură. Pe de alta parte, ne displac
orașele autohtone, dar ele sunt definite,
în final, prin negocierea unor părți în
care, de multe ori, profesioniștii nu au
decizia finală. În România, proiectarea
construcțiilor pare rea lizată de spe -
cialiști, dar, în practică, ea se

sub or do nează unui demers total diferit:
profesionistul, arhitectul, proiectantul
devin uneori o entitate fără drept de
decizie finală într-o firmă. Și atunci cum
se construiește Orașul? Cum obținem
calitatea în arhitectură, în urbanism și
construcții? 

Com ple xitatea și implicațiile proiec -
tării clădirilor au făcut ca societatea să
legifereze faptul că soluțiile de
arhitectură pot fi livrate doar de echipe
specializate de arhitecți, ingineri,
profesioniști în arhitectură, urbanism,
design și construcții. Realitatea ne arată,
însă, că lucrurile sunt departe de a se
desfășura astfel. Specialistul în pro iec -
tare pierde teren în fața unor abordări
empirice, al căror efect, din păcate, îl
resimțim cu toții.”

Anuala de Arhitectură București
2021, ediția a XIX-a, trage astfel un
semnal de alarmă asupra condiției de
decizie a profesionistului român,
condiție ce determină calitatea con -
strucțiilor în mediul autohton. Trebuie
să repunem în discuție rolul arhi -
tectului, al specialistului în con strucții
și valoarea unui mediu de calitate.
Incongruențele legislative, etapele de
avizare, glosarul de termeni în arhi -
tectură și construcții, îm bu nătățirea
legii 184, codul construcțiilor, legea 50,
legea 10, legea 350, cercetarea și
inovarea tehnologică, amprenta de
carbon, toate acestea devin teme de
dezbateri publice în actuala ediție a
Anualei de Arhitectură București, o
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Eveniment

 dezbatere și un think tank la nivel
național, dar și internațional, despre
rolul arhitectului și al profesionistului
în societatea de astăzi.

În cadrul secțiunii „Amenajări
HoReCa” sunt incluse proiectele de
amenajare a spațiilor interioare înscrise
în concurs care au ca destinație do -
meniul respectiv. Proiectele trebuie să
fie realizate în București sau în țară de
către arhitecți OAR București, precum
și de către arhitecții OAR din țară care
au construit în București. Arhitecții
români stabiliți în străinătate pot
participa cu proiecte care se înca drează
în prezenta secțiune, indiferent dacă
sunt membri OAR sau nu.  Proiectele
trebuie să fie finalizate în ultimii 4 ani și
să nu mai fi participat la alte ediții ale
Anualei Bucureștene. Condițiile sunt
similare celorlalte cate gorii care
presupun amenajări interioare, dar pot
fi înscrise și proiecte care să participe la
celelalte secțiuni ale concursului.

Ca și la edițiile precedente, con -
cursul va avea patru secțiuni mari:

n Arhitectura construită (cu
categoriile Arhitectura locuinței
individuale, Arhitectura lo cu -
inței co lective, Arhitectură
pu blică, Arhi tectură și pa tri -
moniu, Ar hitec tură, spațiu
public și peisaj);

n Arhitectura amenajărilor inte -
rioare (Amenajări rezidențiale,
Amenajări HoReCa, Amenajări
cor  porate și retail, Expoziții, stan -
duri și scenografie, Design de
obiect);

n Arhitectură și cercetare (Carte de
arhitectură, Arhitectură și ex pe -
 riment, Diplome de arhi   tec tură);

n Arhitectură de portofoliu (Arhi -
tectura locuinței, Arhi tec tură
publică, Amenajări de interior.

Programul competiției de
proiecte al AAB 2021, 
ediția a XIX-a 

n 7 octombrie 2021: eveniment
aniversar - 20 ani de OAR
București (pe 8 octombrie
2001 s-a înființat filiala OAR
București)

n 1 noiembrie 2021: deadline
predare online proiecte pentru
concurs

n 2 - 3 noiembrie 2021:
verificarea tehnică

n 4 - 8 noiembrie 2021:
preselecție

n 9 - 10 noiembrie 2021: jurizare
n 11 - 12 și 15 - 16 noiembrie

2021: Public Pitch Day
n 25 noiembrie 2021: 

Gala AAB 2021

Pentru a fi la curent cu noutățile și
următoarele evenimente, puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura
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Arcade

P ensiunea Elis, situată în localitatea Coronini din Clisura
Dunării, la doar 7 kilometri de orașul Moldova Nouă,  a
fost renovată integral, acest lucru implicând și curtea, în

anul 2019. Este un loc ideal de popas atât pentru pescarii ce
doresc să își pună la încercare răbdarea și norocul pe malurile
fluviului, cât și pentru cei care vor să cunoască mai bine această
parte a Banatului. Conform conceptului, proprietarii pensiunii
și-au dorit să folosească doar produse și finisaje deosebite,
pentru a crea o amenajare premium, acordând atenție sporită
și celor mai mici detalii. Întrucât peisajul este cel care îi fascinează
pe turiști, determinându-i să petreacă mai mult timp în aer liber,
accentul s-a pus pe amenajarea spațiilor exterioare, generoase
și cu perspective largi asupra împrejurimilor.  

În acest scop, au fost folosite materiale furnizate de Elis
Pavaje. Cei aproximativ 1000 mp ai amenajării oferă un model
de armonie, în care s-a ținut cont de specificul locului, de
arhitectura construcțiilor proprietății și de integrarea în natură.
Rezultatul este unul spectaculos, după cum spun clienții
pensiunii, atrași vizual de ambient. Amenajarea exterioară este
cartea de vizită a oricărei locuințe permanente sau provizorii,
iar pensiunile cu o curte frumoasă au doar de câștigat în această
perioadă vitregită de restricțiile pandemiei.

MATERIALE fOLOSITE
Proiectul a fost realizat de arhitecta companiei Elis Pavaje,

iar modelele și culorile au fost selectate de către proprietarii
pensiunii. Pavelele Cortina D7, folosite în partea din spate a
pensiunii, încadreză perfect piscina, scoasă în evidență și de
podețul vopsit în alb. Combinația dintre forma regulată a plăcilor
de 30 x 60 cm și nuanța Dolomit, cu mixuri de maro, alb și negru,

atrage atenția turiștilor, care sunt impresionați de lucrare,
apreciindu-i naturalețea, frumusețea, dar și eleganța pe care o
etalează.

În curtea din față s-au folosit pavele Fantasia, în nuanța
Albastru patinat, cu un mix din 3 dimensiuni.

Elementele de treaptă Siena au fost utilizate pentru
demarcarea zonelor cu diferențe de nivel din interiorul
complexului, aderența și dimensiunile optime ale pieselor
oferind în același timp un trafic sigur. Elegante, într-o culoare
deschisă ce completează armonios pavajul, acestea oferă mai
multe avantaje: aspect estetic deosebit, ușurință în montaj,
rezistență la solicitări și la mediul umed din apropierea fluviului.
Acestea au fost, de fapt, argumentele pentru alegerea tuturor
materialelor pentru amenajările exterioare, Elis Pavaje venind
cu soluții care să corespundă tuturor exigențelor proiectului.

PENSIUNEA ELIS DIN CORONINI
INSPIRAȚIE - 

Amenajări exterioare
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În fiecare zi, o cantitate semnificativă de murdărie și microorganisme se acumulează
pe pardoseală - în zgârieturi, la îmbinările dintre lamele de parchet sau în zonele de
sudură, pentru acoperirile elastice. Eli minarea acestei acumulări cu metode
tradiționale este aproape imposibilă. Pardoselile din industria ospitalității sunt
supuse unui ritm mai intens de uzură, dar nu este obligatoriu ca acestea să fie
înlocuite imediat ce au dat semne de „oboseală”. Deși capătă în timp zgârieturi,
pete, diferențe cromatice cauzate de expunerea la soare, zone degradate prin
abraziune, durata de viață a pardoselilor din lemn și elastice (PVc, LVT, linoleum și
cauciuc) poate fi prelungită cu ajutorul Programului Bona care, astfel încât
suprafața este revigorată cu cheltuieli incomparabl mai mici decât în cazul unei
înlocuiri; și totul se execută extrem de rapid, nefiind nevoie să fie perturbată ori
întreruptă activitatea hotelului sau restaurantului. 

BonA CARe PRoGRAm – revitalizarea 
profesională a pardoselilor din lemn şi elastice

De ani de zile, Bona susține avantajele economisirii resurselor prin
mentenanța și renovarea pardoselilor. Recent, compania suedeză
a inițiat un proiect ambițios împreună cu Institutul Suedez de
Cercetare a Mediului IVL, pentru a afla care sunt avantajele reale
ale acestei practici. Rezultatele arată economii imense de energie
și reducerea amprentei de carbon atunci când se compară
refinisarea cu înlocuirea pardoselilor. Renovarea oferă nu numai
beneficii pe termen lung pentru mediu, ci și economii de cheltuieli,
la un nivel superior de calitate a igienei; suprafața refinisată perfect
va permite curățarea și întreținerea conform standardelor proprii
locației și normativelor în vigoare, prevenind acumularea
microorganismelor. 

În plus, soluțiile inovatoare Bona oferă libertatea de reproiectare
a aspectului pardoselii, făcând posibilă crearea unei noi expresii a
acesteia în urma renovării.

noi tehnologii

POSIBILITĂȚI DE PROIECTARE

ECONOMII DE CLIMAT & ENERGIE

ECONOMIE DE COST
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Conform studiului institutului suedez de cercetare, renovarea
pardoselii reduce cu până la 90% amprenta de carbon a
acesteia, comparativ cu montarea uneia noi. Dacă luăm în
calcul producția anuală de finisaje Bona și suprafața
pardoselilor pe care acestea le acoperă în întreaga lume, se
ajunge la cifra de 108.000 tone CO2, echivalentul a 9.600 de
zboruri de avion în jurul lumii. 

* Calcul pe baza raportului IVL 

Pentru o eficiență de lungă durată, proprietatea pardoselilor ar trebui privită
ca o investiție ce trebuie îngrijită și întreținută, ca toate celelalte elemente ale
unei clădiri. Este posibil și chiar de dorit să se asigure o utilizare eficientă și pe
termen lung.

Este prematur să considerați o
pardoseală uzată din lemn ca
ireparabilă. Aceasta poate fi
transformată pentru a arăta ca
nouă cu metodele potrivite,
precum și pentru a-i oferi o
speranță de viață care poate
ajunge la 60 de ani sau chiar mai

mult, dacă este întreținută corespunzător. În același timp, o
întreținere optimă extinde considerabil intervalul dintre
renovări, noul finisaj reducând mult efectele factorilor egresivi.

Nu în ultimul rând, re -
du cerea impactului
asu pra mediului și a cos -
tu rilor sunt beneficii pozitive pe care nu le puteți ignora.
Pentru a-i conferi un aspect nou, în concordanță cu designul
general al amenajării sau tendințele momentului, îi puteți
schimba culoarea și finisajul: o pardoseală lăcuită veche se
poate transforma într-una nouă uleiată de culoare abanos,
sau una tot lăcuită cu o cromatică albă; poate fi periată
pentru a căpăta o textură specială, tonifiată pentru tonuri și
contraste, i se poate conferi luciu, poate fi protejată

În același context, dacă vom renova pardoseala, economia de
energie va scădea cu 95%, ceea ce înseamnă că prin finisarea
cu produse Bona se economisesc în întreaga lume 1,8 miliarde
kWh, echivalentul consumului unui oraș suedez cu 9000 de
gospodării.  

RENOvAREA oFERă EFICIENță PE TERMEN luNG

9600 ZBORURI ÎN JURUL PĂMÂNTULUI

ENERGIE PENTRU 9000 CASE

PARDoSElI DIN LEMN
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Spa & Wellnessnoi tehnologii

Durabilitatea par -
doselilor elastice este
recunoscută, însă nici
acestea nu rezistă la
infinit. Odată cu
trecerea timpului,
suprafețele își pierd
culoarea, textura,

aderența, în special în zonele expuse traficului ridicat. Pentru
pardoselile de PVC, LVT, linoleum sau cauciuc, deteriorate sau
puternic uzate, înlocuirea este reacția obișnuită; cu toate acestea,
există o alternativă rapidă, eficientă și durabilă care le restabilește
frumusețea de la început, le menține sănătoase și le prelungește
viața. Refinisarea vă va oferi o pardoseală complet nouă, fără
dificultățile inerente unei renovări complete, precum și salvarea
mediului și a costurilor. Zonele expuse traficului intens se pot sigila
pentru o mai bună rezistență la uzură și la infestarea microbiană.
De la curățarea zilnică și până la restaurarea culorii și redarea
lustrului, pardoselile elastice se întrețin eficient și simplu cu ajutorul

PARDoSElI ELASTICE

BEnEFIcII DE MEDIU
TIMP REDUS DE ÎnTERUPERE
PARDOSELI SĂnĂTOASE

suplimentar pentru mai multă rezistență la uzură. Posibilitățile
sunt practic nenumărate.  Produsele abrazive Bona Diamond
pregătesc suprafața prin înlăturarea zgârieturilor și a uzurii.
Apoi suprafața perfect netedă, șlefuită, poate fi reacoperită
cu Bona Traffic HD, care dă pardoselii un nou strat de
protecție durabilă, cu aderență perfectă la stratul de
dedesubt.

BEnEFIcII DE MEDIU
TIMP REDUS DE ÎnTERUPERE
DURATĂ DE VIAŢĂ EXTInSĂ

programului de îngrijire Bona. Recreează pardoselile așa cum le-ai
visat! Tehnicile moderne permit nu numai restaurarea aspectului
lor original, dar pot fi, de asemenea, complet reproiectate în ceea
ce privește culoarea, textura, luciul și nivelul de protecție.
Posibilitățile sunt nelimitate.

Peste 100 de ani de inovație în tratarea pardoselilor

Bona Care Program este un un concept unic de
tratament pentru revitalizarea tuturor tipurilor de pardoseli. De
la refinisarea parchetului și până la repararea și recolorarea
suprafețelor elastice, revoluționarul program Bona de
mentenanță a pardoselilor conferă asistență și performanță
pentru îngrijirea pardoselilor. Sigur și sustenabil, cu un proces
rapid de execuție, noul program Bona Care vă oferă posibilitatea
de a curăța și revitaliza pardoselile în cel mai scurt timp și la o
calitate de excepție. 

Pardoselile presupun diferite tipuri de provocări. Fie că este
o suprafață elastică (linoleum, PVC, cauciuc) din sala de fittnes,
bucătărie ori spațiile tehnice, fie una de lemn din camerele de
hotel, lobby, restaurant sau bar, toate sunt supuse unui ritm
intens de trafic, pătare sau contact cu substanțe agresive,
rutinelor de întreținere personalizată. 

Sistemul Bona este dezvoltat de profesioniști pentru
profesioniști și oferă soluții simple și eficiente care mențin
aspectul original și prelungesc durata de viață a pardoselilor.
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Curăţare – O simplă rutină. Curățarea constantă
reprezintă cheia pentru a avea o suprafață bună și durabilă.
Tratamentul Bona funcționează eficient fără să deterioreze
pardoseala sau să afecteze mediul. Periodic, se poate apela la
curăţare profundă, pentru revitalizare și împrospătare.

Din cauza trecerii timpului și a solicitării intense, pe
pardoseala elastică se formează pete și acumulări reziduale
greu de îndepărtat. O aplicare cu efecte în profunzime de
Bona Power remove R, folosind mașina Bona Power
Scrubber, va revitaliza radical aspectul. Avantajul constă în
reîmprospătarea suprafeței fără a vă întrerupe activitatea pe
termen lung. 

Protecție și un nou lustru. Curățările profunde repetate
vor afecta aspectul și calitatea oricărui tip de podea. Un nou
strat de protecție va restaura însă lustrul original și va prelungi
viața pardoselii elastice. Sigur, complet și simplu, tratamentul
protectiv Bona restaurează podelele în cel mai scurt timp.
Pentru zonele expuse traficului intens, tratamentul protector
Bona este recomandat să fie folosit împreună cu cel de cu -
rățare profundă, după ce acesta din urmă a dat rezultatul dorit.

Refinisare – restaurare temeinică și rapidă. O numim
refinisare, dar la fel de bine am putea spune că obținem o
pardoseală nouă. Suprafețele deteriorate sau uzate se pot
reabilita prin tratamentul Bona, compatibil cu toate tipurile
de materiale elastice și presupune următoarele operațiuni:
șlefuire cu discuri abrazive Bona diamond, spălare profundă
cu Bona Power scrubber și apoi aplicarea lacului protector
Bona Pure. Prin refinisarea cu acest tratament deosebit în
varianta Bona Pure Colour, există posibilitatea de a crea un
design complet nou și vibrant. 

Înainte

După

Înainte După

Înainte După

Business Area, Stuttgart

Posibilitățile sunt practic nelimitate, deoarece se folosește
întreaga paletă de culori RAL și NCS, plus Bona Creative Chips.  

ECOnOMiE dE TiMP și BAni 
Pentru o suprafață de 300 mp, în locul metodei tradiționale

care înseamnă eliminarea suprafeței vechi, șlefuirea stratului
suport, amorsare, nivelare și ...în sfârșit instalarea și sudarea
pardoselii (ceea ce presupune efortul a 3 profesioniști timp de
6 zile), metoda Bona de refinisare necesită doar 3 zile de lucru.

INFO
Bona România SRL

Str. G`rii nr.11  l  SRH Logistic Park  l
Mogo[oaia, Ilfov   l  Tel.-Fax: 021 3170222 
bona.romania@bona.com l  www.bona.com



În peisajul balnear generos al României, stațiunea Băile
Olănești reprezintă un nume de referință, iar celor care
doresc să beneficieze de un sejur deosebit în această
zonă, inclusiv pe segmentul premium, le recomandăm
unitățile de cazare, alimentație publică și relaxare din
cadrul grupului Tisa, care a reușit să integreze în mod
fericit experiența mai multor generații de profesioniști
în ospitalitate. Astfel se acoperă o plajă largă de servicii
cu ajutorul mai multor locații dedicate turiștilor cu
diverse vâste, bugete și timp disponibil: Hotel Tisa***,
complexul Tisa Spa Resort, Hotel Aurora – Tisa***
(deschis recent), Vila Tisa și Casa Tisa, aceasta din urmă
amplasată în afara stațiunii, într-un peisaj mirific. Per
total, este vorba de peste 200 de locuri de cazare, un
centru de tratament balnear, un centru Spa autonom
de dimensiuni generoase (peste 4.000 mp), restaurante,
baruri și zone de relaxare. Unele facilități oferite au fost
dezvoltate sau optimizate în ultima perioadă, în plină
pandemie, când operatorii au răspuns provocărilor prin
eforturi de adaptare, de valorizare a avantajelor
competitive și prin creativitate.  

Cu decenii în urmă, stațiunea Băile Olănești era aleasă
ca loc de relaxare și tratament preponderent de către
seniori și de persoane cu afecțiuni care puteau fi tratate
folosind apele minerale locale. Acești vizitatori pot fi văzuți
în continuare, dar trendul este de diversificare a turismului
de aici, către generații tot mai tinere, cu venituri medii și
ridicate. Datorită creării unor facilități moderne, precum
cele ale locațiilor din grupul Tisa, s-a realizat acea legătură,
atât de căutată în întreaga lume, dintre balnear și wellness,
dintre sănătatea oferită de factorii terapeutici naturali locali
și proceduri Spa aduse la un nivel superior al
rafinamentului. La Olănești vin și oameni interesați de
medicina alternativă, holistică, care au grijă de starea lor de

Diversitatea sub un singur brand:
Tisa – Băile Olănești

✯
REcOMAnDAT

✯
REcOMAnDAT

spa
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sănătate și apelează la curele profilactice, vin și familii tinere
ce caută o relaxare mai dinamică, într-un centru Spa care, prin
dimensiuni și dotări, poate fi considerat un mic aqua park, cu
condiții optime de confort și siguranță. 

Spații de cazare pentru orice buzunar 
O vacanță reușită poate începe cu o rezervare la Hotelul

TISA, care dispune de 71 de camere (circa 150 de locuri de
cazare), având toate facilitățile unui resort modern: restaurant,
sală de conferințe, bar cu terasă deschisă, un centru wellness

integrat, cu piscină, saună și baie de aburi, respectiv o bază
de tratament care valorifică proprietățile vindecătoare ale
apelor minerale locale, aerul curat și abilitățile terapeuților
de aici. Baza de tratament modernă, cu medic balneolog
propriu, poate asigura consultații medicale specializate,
magnetoterapie (MDF), ultrasonoterapie (ultrasunete),
pneumoterapie (ultrasonoaerosoli), termoterapie (solux și
infraroșu, unde scurte, împachetări cu silicon), electroterapie
(curenți interferențiali, diadinamici, ionizări), electro-
hidroterapie (băi galvanice), crenoterapie (cură de ape),
aerosoli și injecții cu apă de izvor, masaj terapeutic,
hidrokinetoterapie, kinetoterapie. Conceptul a păstrat în
atenție resursele tradiționale, baza de tratament amenajată
aici folosind cu succes crenoterapia ce are la bază apele
sulfuroase, iodurate, calcice, clorurate etc., pentru diverse
tipuri de afecțiuni: digestive, renale sau urinare, hepto-biliare,
afecțiuni respiratorii, metabolice și de nutriție, dermatologice,
alergice, cardiovasculare, endocrine sau reumatismale. Echipa
medicală este fomată din profesioniști: medic specialist,
asistenți medicali și asistenți BFKT, kinetoterapeuți. Hotelul,
aflat în centrul stațiunii, dar înconjurat de pădure, dispune de
asemenea de grădină, terase, foișor cu grătar, plajă cu nisip și
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o platfomă multi-sport pentru oaspeții săi veniți la tratament
sau relaxare. 
Ca alternative de cazare, pot fi accesate ca merele de la
Hotel Aurora***, din apropierea complexului Tisa Spa
Resort, sau celelalte locații ale grupului, cu diverse niveluri
de preț, dar cu condiții standard care să asigure confortul. 

Un alt nivel în wellness
TISA Spa Resort, inaugurat în 2016, este dintre cele mai

mari complexe de gen din Oltenia și are cel mai mare centru
wellness din această regiune. Dar ceea ce îl individualizează
este ideea de variantă eclectică a wellness-ului apelând la
dotări de ultimă oră, concepte și produse specifice
românești și internaționale. Cei peste 4.000 mp ai
construcției sunt împărțiți judicios pentru a oferi atât
relaxare, cât și o dispoziție tonică, bazată pe socializare,

împreună cu familia sau prietenii, ținta fiind starea de bine
pentru oaspeți de toate vârstele.

Zona Aqua este un spațiu interior și exterior cu 4
tobogane de apă, piscină pentru înot, piscină pentru
agrement cu 3 bazine ludice (cu jeturi de apă, cascade, lazy
river, fotolii de hidromasaj), 3 piscine și loc de joacă pentru
copii, terase pentru plajă, Spa boutique, terasă panoramică
cu 4 jacuzzi-uri, cabine de cuplu cu duș Vichy și hidro -
terapie.

În zona  Thermarium, sunt la dispoziția oaspeților
saune (cu infraroșu, finlandeză, aroma-sauna), salină, dușuri
emoționale, frigidarium, baie Kneipp, tepidarium, fotolii
termale, ciubăr, hammam turcesc, hammam marocan, dar și
Parenie Venik - de inspirație rusească; oaspeții pot beneficia
inclusiv de o cameră VIP cu jacuzzi, unde designul și
serviciile sunt plasate în zona high-end. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționate cabinetele
pentru proceduri, sala de fitness și sala de jocuri de
agrement. Pe terasa de la ultimul etaj a centrului Spa se
poate face yoga, la același nivel existând și o sală interioară,
potrivită pentru evenimente sau yoga/aerobic. Spațiile largi
permit desfășurarea unor activități diverse, în concordanță
cu noile reguli de distanțare.

Complexul capătă o individualitate aparte datorită
conceptului Spa, vernacular și fusion în același timp, destinat
turiștilor români, dar și străini. Tratamentele Spa aduc în
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prim-plan fitoterapia, o știință străveche adusă în moder -
nitate, ce întrebuințează tratamentul cu plante în regenerarea
țesuturilor, îmbunătățirea funcțiilor diverselor organe, deto -
xifiere sau optimizarea imunității organismului. Plantele de
origine controlată sunt considerate sursa primară a terapiilor,
TISA Spa Resort punând accent pe respectarea și valo -
rificarea naturii și a culturii locale. Procedurile, aplicate de
terapeuți bine pregătiți, sunt dedicate tuturor vârstelor, dar
mai ales celor cu o viață activă și uneori stresantă, care doresc
redobândirea echilibrului emoțional și al sănătății fizice. 

În orice anotimp, stațiunea poate deveni o destinație de
vacanță datorită faptului că hotelurile și centrul wellness din
grupul Tisa sunt deschise și funcționale, turismul balnear
având acest mare avantaj, că nu depinde de sezonalitate. 

Despre Băile Olănești
Băile Olănești reprezintă un brand autentic în peisajul

balnear românesc, istoria acestui loc fiind legată de „izvoarele
de aur” - izvoarele tămăduitoare care coboară din munții și
dealurile dimprejur către valea râului cu același nume.
Începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, au început să
sosească aici, pe moșia clucerului Toma Olănescu, tot mai mulți
oameni încrezători în binefacerile apelor minerale (Tudor
Vladimirescu și prietenii lui fideli sunt exemple demne de
amintire) și până în perioada de glorie a turismului balnear
românesc din cea de-a doua parte a secolului trecut.
Poziționată într-o depresiune subcarpatică, în nord-estul
Olteniei, cu veri răcoroase și ierni blânde, stațiunea Băile
Olănești și-a dobândit renumele de-a lungul deceniilor
datorită izvoarelor cu proprietăți curative miraculoase, care se
găsesc numai în acest loc privilegiat. Aici există 30 de „Izvoare
tămăduitoare”, datorită cărora locul ocupă poziții fruntașe
printre stațiunile din România în privința abundeței de surse
de apă, concentrației substanțelor benefice din ape și varietății
elementelor din compoziție. Apele minerale au primit medalia
de aur la Expoziția Internațională de la Viena în 1873, plasând
această stațiune, prin capacitățile curative recunoscute ale
izvoarelor, alături de stațiuni balneare renumite precum Evian,
Thonon, Karlsbad, Vittel, Baden, Aix-les-Bains.

Hotel Tisa
Str. Libertății nr. 2A, Băile Olănești, 
Jud. Vâlcea
Tel:  004 0754 888 093
E-mail: contact@tisa.ro
Web: www.tisa.ro

Grupul hotelier TISA re -
prezintă încu nu narea
efor turilor a trei ge ne -
rații de ante pre nori și
este totodată opera sutelor de angajați care ne-au fost
sau ne sunt încă alături. Chipurile fericite al oaspeților
tăi, care revin an de an la tine, îți oferă inspirația de a
începe o nouă zi cu zâmbetul pe buze. Turismul este o
vocație, care solicită totodată multă muncă și sacrificii,
dar la finalul zilei poți spune că merită toate eforturile.
Ioana Rebenciuc, Manager General TISA Hotels & Spa
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Materiale de top

Pandemia COVID-19 a produs mutații de fond în modul de raportare al clienților la condițiile
de igienă din unitatățile Horeca; indiferent dacă autoritățile impun anumite reguli sau nu, clienții
cer mai multă siguranță, limitarea contactelor directe cu angajații sau cu ceilalți oaspeți, spații
largi, fluxuri separate pentru diversele activități. Exigențele cresc nu doar pe zona de alimentație
publică, ci și în cele wellness, balnear, dușuri, vestiare, pe căi de tranzit și chiar în spații anexe,

precum parcări sau spații tehnice; siguranța angajaților este și ea importantă, de sănătatea lor depinzând buna
funcționare a afacerii. Iată motivele pentru care amenajările interioare în spațiile menționate, finisajele acestora
(în special pardoselile) trebuie să reprezinte o preocupare de bază, astfel încât operațiunile de igienizare și
restructurarea activităților să aibă efectele dorite. Pardoselile poliuretanice și epoxidice premium, inclusiv cele
decorative care pot fi aplicate în zone de lobby sau de recepție, sunt suprafețe continue, fără rosturi, nepermițând
acumularea germenilor patogeni. În plus, acestea au demonstrat o rezistență deosebită la agresiuni fizice și
chimice, reprezentând în acest moment cele mai potrivite soluții pentru funcțiunile cu grad ridicat de uzură.

De ce se orientează tot mai mulți
beneficiari spre pardoseli lichide

1. Rezistența la curățenie intensă și repetată
Poate că una dintre cele mai importante și (tot ce este posibil)

mai durabile schimbări în comportamentul oamenilor este

atenția sporită acordată curățeniei – uneori exagerată; multe

persoane au devenit mai mult sau mai puțin misofobe (sau

germofobe), adică se tem de murdărie, de germeni. Rutinele

de curățare au devenit mult mai riguroase în special în spațiile

publice, unde oamenii vin și pleacă. Uneori, se exagerează cu
concentrațiile detergenților, se apelează la soluții care conțin
amoniac, clor în exces, substanțe acide care în timp produc
pardoselilor microfisuri, loc de proliferare a micro organismelor
și risc de degradare iremediabilă a materialului. În consecință,
sunt căutate pardoselile care pot fi curățate temeinic și în mod
repetat, impermeabile și dificil de zgâriat, astfel încât să poată
rezista la metode de curățare la care alte pardoseli cedează în
timp. Este cazul pardoselilor pe bază de rășini poliuretanice sau
epoxidice, aplicate in situ.

TENDINȚE îN INDUSTRIA 
PARDOSELILOR PENTRU HORECA



33

2. Evitarea problemelor legate de umiditate
Faptul că o pardoseală lichidă se lipește monolitic de stratul
suport, o face potrivită pentru aplicații supuse frecvent
umezelii. Alte tipuri de pardoseli pot ceda din cauza faptului că
sub stratul final pătrunde umiditatea, favorizând dezvoltarea
microbilor. Aceasta cu atât mai mult cu cât pardoselile turnate
nu au rosturi sau suduri care pot ceda în timp.

3. Nevoia de orientare și distanțare
Pardoseala, prin grafică și cromatică, devine cea mai uzuală
metodă de orientare și semnalizare a traficului, făcând mai
simplă păstrarea distanțării sociale. Această nouă utilizare i-a
determinat pe designeri să se orienteze spre materiale care
permit o punere în operă rapidă și, după o perioadă în care au
fost aplicate semne provizorii, către lucrări permanente,
rezistente în timp. Acestea pot fi realizate la o calitate foarte
ridicată cu ajutorul pardoselilor aplicate prin turnare.

4. Mai mult spațiu, în general
Pandemia ne-a schimbat atitudinea și cu privire la utilizarea
spațiului, fiind nevoie uneori de suprafețe suplimentare pentru
a face loc tuturor fluxurilor. Și clienții își doresc mai mult spațiu,
iar zidurile nu sunt totdeauna o soluție, din motive diverse,
inclusiv legate de structura clădirii. O pardoseală turnată este
deosebit de versatilă, putând lua orice formă a încăperii, iar
greutatea ei este foarte mică, cu efecte structurale minime.

Elite Surface Systems:
nTimp de execuție foarte scurt – lucrări executate în pe rioa -
de scurte, inclusiv în timpul nopții, când activitatea este oprită;
nPerioadă 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);
n Plăți la termene de până la 90 zile, în perioada de
pandemie.

Elite Surface Systems asigură
următoarele tipuri de lucrări,
executate integral, inclusiv
cu pregătirea stratului suport:
l Pardoseli epoxidice
l Pardoseli poliuretanice
l Pardoseli decorative
l Pardoseli antistatice / electrostatice
l Sisteme de pardoseli cu întărire rapidă
l Șape autonivelante – cimentoase
l Șape poliuretanice – cimentoase
l Injecții cu rășini
l Refacere rosturi
l Marcaje și pictograme
l Vopsitorii speciale pentru pereți
l Hidroizolații cu membrane lichide
l Impermeabilizări
l Pardoseli din beton

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

Unitățile Horeca se confruntă în prezent cu o
provocare ce va trebui rezolvată, pentru a-și
asigura succesul și, în unele cazuri, chiar
supraviețuirea ca afacere, iar aceasta nu doar
pe termen scurt: este vorba de utilizarea cât mai
eficientă a spațiului util. Reorganizarea fluxurilor
și asigurarea distanțării sociale cer o nouă
viziune. Fiind condiționați de un spațiu limitat,
operatorii pot da dovadă de creativitate apelând
la zonele exterioare, în speță terasele peste
spații construite, care sunt rareori valorificate la
adevăratul lor potențial. Iar pentru aceasta este
nevoie de sistemul de acoperiș terasă potrivit, la
calitatea cerută de standardele moderne de
siguranță și confort. În acest domeniu, pe piața
europeană și, în speță, românească, avem un
producător de referință: Bauder. 

O serie de reguli de alocare a spațiului pentru mesele
de restaurant, terase, evenimente etc. existau și înainte de
pandemie; erau reguli bazate pe experiență, uneori
matematice, de care se ținea cont mai mult sau mai puțin.
Aceste reguli se stabileau în funcție de spațiul disponibil,

de tipul activității, de gradul de confort urmărit, de
anumite norme ale administrației locale sau de
siguranță (cum este siguranța la incendiu). De exemplu,
pentru a avea un confort optim, la un cocktail party o
persoană care stătea în picioare nu avea nevoie de mai mult
de 0,6 mp, în medie; dacă se mai stătea și pe scaun, puteam
aloca 0,8 mp. În restaurante, servirea unui client însemna să îi
aloci între 0,9 mp (servire rapidă) și 1,7 mp (fine dining). Cele
mai mari consumatoare de spațiu (până la 3,7 mp pentru
fiecare participant!) erau considerate conferințele tip ”masă
rotundă”, din motive geometrice lesne de bănuit. Aceste cifre
au depins și de particularitățile culturale ale țării sau regiunii
respective, unii preferând să stea mai distanțați (nordicii), alții
din contră. Problema este că vorbim despre aceste cifre la
timpul trecut, ele tinzând să se schimbe fără ca autoritățile să
impună neapărat distanțarea socială; oamenii au tendința să
caute mai mult aer, o zonă de siguranță mai mare. Același
lucru se întâmplă și când se stă într-un lobby de hotel sau pe
o terasă de piscină. 

O altă tendință în industria ospitalității este ca
interacțiunea dintre clienți și angajați să fie minimă,
tendință ajutată de noile tehnologii informatice: totul se
poate promova și comanda on-line, iar produsele și serviciile
sunt furnizate de angajați pe fluxuri separate, fără ca cei doi
să se întâlnească. 

Terase circulabile

Terasele Bauder: mai mult spațiu 
pentru oaspeții dumneavoastră
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Consecința aspectelor arătate mai sus este că avem nevoie
de spațiu amenajat suplimentar, ceea ce poate fi o
problemă, mai ales în hotelurile de business din orașe, dar și în
resorturile de la munte sau la mare, unde prețul terenului sau
topografia locului nu permit o dezvoltare pe orizontală. Din
fericire, dezvoltarea sistemelor hidro-termoizolante performante
Bauder permite transformarea acoperișurilor orizontale în
frumoase și utile terase circulabile, inclusiv în variante de acoperiș
verde intensiv sau extensiv, adevărate oaze de verdeață
suspendate deasupra ultimelor etaje. Practic, se poate obține
încă un etaj, care poate fi amenajat și dotat cu tot ceea ce
presupune un spațiu Horeca: mobilier de servire specific, mese
și scaune, copertine și chiar pergole, atunci când structura
construcției o permite iar sistemul de terasă este cel cores -
punzător. Panoramele asupra împre jurimilor sunt spec ta culoase,
aici se pot amenaja zone de luat masa, evenimente, spații de
relaxare sau entertainment. Acoperișul tip terasă se poate adopta
atât în faza de proiectare inițială, cât și pentru o construcție
existentă, care are nevoie de o modernizare. 

Fiind vorba de sisteme com plete, care implică mem brane și
panouri termoizolante, timpul de execuție este scurt. 

Nu este nevoie ca activitatea locației să fie întreruptă timp
îndelungat; uneori, lucrările se execută fără ca hotelul să fie închis,
deoarece se lucrează doar pe exterior, deasupra - oaspeții nici
nu își dau seama că undeva, sus, se lucrează. 

Calitatea materialelor trebuie să fie ireproșabilă,
deoarece acoperișul trebuie să ofere maximum de siguranță
la infiltrații și o termoizolare optimă, care să eficientizeze
consumul de energie al clădirii, conform standardului nZEB.
Pe piața materialelor de construcții există mulți producători
de sisteme termo-hidroizolante pentru acoperiș, dar puține
sunt concepute pentru trafic sau condiții meteo deosebite,
precum Bauder. 

În varianta de acoperiș verde, sistemele Bauder contri -
buie la ecologizarea orașelor, prevenind formarea insulelor
de căldură în sezonul cald, creând mici ecosisteme naturale
în plin peisaj urban. Terasele verzi pot deveni adevărate
puncte de atracție pentru oaspeți, care vor folosi aceste
spații pentru relaxare, socializare sau chiar pentru lucru. Dacă
până nu demult un acoperiș verde era o curiozitate, întâlnită
mai degrabă la concursurile de arhitectură sau în creațiile
avangardiste, în prezent se poate vorbi de un trend bine
definit, cu rezultate spectaculoase. De la câțiva metri pătrați
ai acoperișului unei marchize, sau ai unui garaj, până la
parcări acoperite de mii de metri pătrați, oriunde se poate
realiza un acoperiș verde extensiv, cu plante perene;
orice terasă peste ultimul etaj poate deveni o mică grădină
cu flori, arbuști și chiar arbori instalând un acoperiș verde
intensiv. Interesant este faptul că acoperișurile verzi sunt
dorite nu doar în orașele aglomerate, ci și în mijlocul naturii,
ca metodă de integrare în peisaj. Nu în ultimul rând, un
acoperiș terasă rezistent poate deveni suport pentru
echipamente de climatizare sau pentru panouri solare,
contribuind la utilizarea eficientă a spațiului unui resort.
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Terase circulabile

Bauder, companie cu o experiență de 150 de ani în
domeniu, oferă soluții performante de hidro-termoizolare
pentru orice tip de acoperiș: acoperiș terasă, acoperiș
înclinat (termoizolație peste astereală), acoperiș verde,
fiind unul dintre marii producători europeni de membrane
bitu minoase, membrane sintetice, membrane de protecție
și drenaj, materiale termoizolante din gama PIR și sisteme
lichide. Gamele BauderECO și BauderKARAT Air+,
lansate recent, confirmă interesul major al acestui
producător pentru sustenabilitate, care se traduce prin
materiale performante, ecologice, dar și o locuire
sănătoasă. Panourile termoizolante BauderECO sunt lipsite
de substanțe volatile sau particule care se desprind,
menținându-și calitățile termoizolante și fonoizolante de
excepție. Membrana bitu mi noasă BauderKARAT Air+
dispune de o acoperire spe cială de substanțe active
pentru neutralizarea poluanților prin procesul de
fotocataliză, contribuind la reducerea oxizilor de azot din
atmosfera urbană și nu numai.  

7 – Pavaj
6 - Pat de pavaj (pietriș)
5 - Strat de filtrare Bauder

Filtervlies FV 125
4 - Pietriș de drenaj Bauder

Mineraldrän
3 - Strat de dren și reținere

Bauder DSE 60
2 - Strat de protecție FSM

600
1 - Strat de separație

4  - Pavaj
3 - Pat de pavaj (pietriș)
2 - Strat de dren și reținere

Bauder DSE 20
1 - Strat de protecție 

Bauder FSM 600

7 – Pavaj (dale beton sau
plăci de piatră)

6 - Pat de pavaj (pietriș)
5 - Strat de egalizare (beton

armat)
3 - Strat de dren și reținere

DSE 60
2 - Strat de protecție 

Bauder FSM 600
1 - Strat de separație Bauder

Trennfolie PE 02

6 - Pavaj
5 - Pat de pavaj (pietriș)
4 - Strat portant 

(Mineralbeton - 10 cm)
3 - Strat de dren și reținere

DSE 60
2 - Strat de protecție 

Bauder FSM 600
1 - Strat de separație Bauder

Trennfolie PE 02

4 - Pavaj 
(plăci pentru terasă)

3 - Pat de pavaj (pietriș)
2 - Strat de dren 

Bauder NF 10
1 - Strat de protecție 

Bauder FSM 600

exemple de stratificații pentru terase cu pavaj
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De peste 15 de ani în România... 
... peste 20 milioane de m2 de hidroizolaƫii

Cluj-Napoca, Piaţa 1 Mai nr. 4-5
Tel.: 0264 206 638, Fax: 0264 206 639
Cluj-Napoca 0748 227 767
Bucureşti 0799 007 181
Timişoara 0744 393 113
Moldova 0744 790 987
E-mail: info@bauder.ro, www.bauder.ro
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Welness - Spaţii umede

Centre Spa și băi 
personalizate în sistem 
o amenajare interioară va avea succes în funcție de personalizare, de utilizarea creativă a spațiului, iar în
zonele Spa această inițiativă are efecte spec taculoase. Același lucru se poate obține însă și în băile unui
hotel, unde nu este obligatoriu să apelăm la obiecte sanitare sau accesorii standard; un concept integrat, cu
un aspect original, poate fi imaginat de designeri și pus în operă fără con diționările obișnuite folosind panouri
și elemente de construcție prefabricate sau modulare Wedi. obținute din polistiren extrudat dur, acestea
sunt ușoare, robuste, termoizolante, hidroizolante și inerte la umiditate sub formă lichidă sau de vapori,
simplu de prelucrat pentru a da amenajărilor forme și linii greu de obținut cu materiale convenționale. 

S oluțiile oferite de producătorul german Wedi, companie
cu o experiență de peste 35 de ani în domeniu, sunt
gândite în spiritul versatilității, dar și pentru a simplifica și

reduce timpul alocat amenajării. Panourile și elementele
predefinite au un miez din spumă rigidă de polistiren extrudat
ecologic, extrem de dens (32 kg/mc), acoperit pe ambele părți
cu un strat impermeabil la vapori, din rășină și ciment.
Împreună cu accesoriile, prin simpla decupare și fixare cu sau
fără structură de lemn ori metal, formează sisteme complete
de montare și finisare, baza unor proiecte cu forme uzuale sau
inedite, cu linii drepte sau curbe: pereți, compartimentări, nișe,
mobilier personalizat (inclusiv căzi, lavoare, măști pentru
toalete), paravane, șezlonguri Spa, banchete, dușuri, bazine etc

n Stabilitate și rezistență la variații de temperatură
(temperaturi cuprinse între – 50 și + 75 ºC); pot fi
integrate și sisteme de încălzire, în șezlongurile pentru
Spa, pardoseală sau pereți.

n Materiale fonoizolante, care opresc propagarea
sunetelor nedorite.

n Suporturi ideale pentru orice tip de acoperire – placare
ceramică, tapet, glet, tencuială etc.

n Pot fi aplicate pe orice tip de substrat.
n Permit trasarea fără probleme a instalațiilor și integrarea

lor estetică.
n Pot fi furnizate în sistem complet, cu adezivi speciali și

sisteme de fixare.
n Rezistă foarte bine la lovituri și rămân funcționale chiar

și după o eventuală deteriorare. 
n Se pot monta cu unelte obișnuite, rapid, fără timpi de

așteptare între etape. 
n Pot fi obținute forme dintre cele mai diverse, inclusiv

elemente de mobilier originale, dar se pot furniza și
elemente prefabricate, modulare.

Avantajele sistemelor Wedi
Câteva exemple despre ceea ce 
se poate realiza cu Wedi

Cabinele de duș se pot realiza integral, având la dispoziție
prefabricate pentru zona de pardoseală, cu scurgeri punctuale
sau lineare, iar apoi panouri Wedi cu conformația optimă,
inclusiv curbă, din care se pot face pereții; astfel se suplinește
procesul costisitor de construcție sau montarea unor cabine de
duș dificil de integrat în proiectul unei băi. 

Structură Wedi Forma finală

Structură Wedi Forma finală
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Ulterior, se poate alege finisajul dorit, dar gama Wedi Top
Line include mai multe tipuri prestabilite de finisaj, în culori și
texturi elegante. Cabinele pot avea forme diferite: rectangulare,
circulare, sfert de disc sau în formă de spirală (Nautilus).

Lavoare: acestea pot avea la bază fie elemente pre fa -
bricate, cu aceeași structură a materialului și cu forme
predefinite, după un design modern, fie pot fi realizate
personalizat, cu forma dorită; de asemenea, din panouri Wedi pot fi construite doar blaturile în care se integrează lavoarul

dorit din porțelan, compozit, metal etc.

Bazinul de apă al toaletei și instalațiile aferente pot fi
mascate foarte simplu cu ajutorul plăcilor Wedi, decupate
pentru a integra sistemul de acționare și țevile. Există de
asemenea un panou special în acest sens, armat suplimentar
prin fabricație, care poate susține greutăți mari.

Cada de baie poate fi furnizată ca prefabricat, pentru a fi
placată și utilată cu elementele de instalații, dar plăcile Wedi
pot fi folosite și pentru a realiza doar masca; astfel, după placare,
se păstrează unitatea stilistică și cromatică a băii. În orice baie
pot fi realizați la fel de bine pereți, compartimentări, nișe, măști
și mobilier unicat.
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Amenajări Spa cu design original
Sistemele Wedi pot fi utilizate și pentru

realizarea de centre Spa - de la com par ti men -
tări și zone de igienă la amenajări specifice
precum dușuri emoționale, șezlonguri încălzite,
banchete, hammamuri, minipiscine și multe
altele prin simpla decupare și montare a
plăcilor Wedi, cu sau fără structură, ori prin
utilizerea elementelor predefinite. Există, de
asemenea, elemente prefabricate cu care se
pot realiza nișe, rafturi, măști pentru instalații. Cu
panourile Wedi Top Wall, se pot obține elemente de
compartimentare și pereți gata finisați, cu aspect de piatră sau
antracit (gri și negru). Pe structuri metalice sau din lemn
adecvate, panourile Wedi pot fi montate și ca tavane, mascând
diferențele de nivel, vechile finisaje nedorite sau instalațiile din
această zonă. Oportunitățile oferite de aceste sisteme pot fi
nebănuite, dar imaginația unui arhitect le va scoate la lumină.

Wedi – România
Tel.: +40752 147 013
E-mail: liviu.predut@wedi.ro
Persoană de contact: Liviu Preduț
www.wedi.de

Welness - Spaţii umede
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Spa & Wellness

Masa și bucătăria sunt locuri unde contextul este poate mai
important decât actul hrănirii efective, unde se definesc
fundamentele modelelor noastre sociale începând cu învățarea
gesturilor, regulile și codurile nescrise niciodată, dar totuși
transmise din generație în generație pentru a construi o
identitate. 

Cum devine eco-responsabil 
un restaurant? 
Gesturi simple în sprijinul mediului

1. Strategii de comunicare
În fața unui adevărat val de scandaluri alimentare și sanitare, din

ultimii ani, sectorul agroalimentar este în centrul dez ba terilor
sociale. Sistemul alimentar industrializat este criticat tot mai des
pentru inadecvarea sa la provocările de mediu. El singur contribuie
cu o treime la emisiile de gaze cu efect de seră pe teritoriul țării.
Efectele supraproducției, utilizarea pesticidelor, condițiile agricole
sunt factori invocați deseori pentru a denunța schimbările climatice
sau deteriorarea sănătății publice. A adopta o alimentație durabilă
înseamnă să alegi binele pentru planetă, dar și binele pentru sine,
ținând cont de originea produselor (locală), condițiile de producție
agricolă sau de creșterea animalelor (DOP – denumire de origine
protejată, etichete Bio, MSC – eticheta pentru pescuit durabil
Marine Stewardship Council etc.), formele de distribuție (ambalaje
biodegradabile) și transformarea sau nu a alimentelor (prezența
aditivilor) propuse vânzării. 

consultanță

Articol de Patrick Pettenuzzo, 
jurnalist culinar și fondator Sărbătoarea Gustului în România

Așa cum am promis, vom vedea în aceast
articol care sunt adevăratele etichete
pentru restaurația durabilă, un
argument solid în a restabili încrederea
clienților dumneavoastră locali și mai
ales internaționali, care se vor întoarce în
restaurantele românești în curând.
Pentru clienții străini, miza va apărea
mai degrabă în 2023 - 2024, lăsându-vă
timp suficient pentru a vă forma echipele
în spiritul noilor norme.

Etichetele restaurației durabile 
care ar putea transforma România 
în „grădina verde a Europei”

Foto: ELEVATE - Pexels
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Circuitul scurt al produselor este un beneficiu real pentru
planeta noastră, limitează amprenta de carbon generată de
importul de alimente și evită pescuitul intensiv al speciilor deja
pe cale de dispariție. Este, de asemenea, modalitatea de a
promova economia locală și de a influența oferta care devine
mai accesibilă, pentru cât mai mulți oameni.

4. Resturile alimentare
Știind că o treime din producția mondială de alimente este

aruncată, minimizarea risipei este o acțiune simplă și ieftină care
aduce beneficii atât mediului, cât și oaspeților dumneavoastră.
Educați-vă echipa despre risipa de alimente. Creșterea gradului
de conștientizare și educarea întregii echipe a unui restaurant
despre efectele deșeurilor și practicile care trebuie adoptate
pentru a reduce deșeurile cât mai mult posibil este un prim pas
simplu în favoarea unei abordări durabile. Multe restaurante
servesc porții mari, proporționale cu apetitul unora dintre clienții
lor. Totuși pentru a preveni returnarea la bucătărie a porțiilor
neterminate, restauratorii pot oferi farfurii de diferite dimensiuni,
stabilite înainte de servire, în funcție de apetitul fiecărui client. 

5. O politică a reducerii deșeurilor
Se poate încuraja utilizarea de ambalaje returnabile,

biodegradabile sau din materiale bio. Astăzi, vânzarea la pachet
și livrarea la domiciliu sunt în expansiune pe piața restaurației
comerciale și rapide. Ambalajul și activitatea de transport sunt
surse de deșeuri, de aceea unele restaurante au început să
utilizeze recipiente returnabile pentru vânzarea la pachet. 

Dar industria restaurantelor? Ar trebui restauratorii să
comunice despre acțiunile lor referitoare la mediu? Mișcarea
nu este chiar recentă. Inițiativa italiană Slow Food inițiată la
sfârșitul anilor '80 și-a propus să atragă atenția asupra
impactului economic și de mediu al opțiunilor alimentare.
Astăzi, restauratorii devin tot mai conștienți de influența socială
pe care o pot avea.

2. Produsele naturale, o garanție a
calității în ochii consumatorilor

Dar dincolo de protejarea mediului, sănătatea oamenilor
este principala motivație pentru un consum responsabil.
Prezența ingredientelor sănătoase și naturale este unul dintre
criteriile de calitate cele mai apreciate de consumatori.
Prepararea „în casă” este, de asemenea, o modalitate excelentă
de a valorifica gustul și autenticitatea rețetelor. De la junk food
la mâncare sănătoasă, toată alimentația publică este preocupată
de acest subiect. Inclusiv fast-food-ul folosește produse de
calitate pentru a face „foodporn” (Bio burger).

3. Produsele locale, martore ale
trasabilității alimentelor

89% dintre europeni au o părere pozitivă despre
produsele locale și le identifică drept calitative. Trasabilitatea
originii produselor este  de natură a-i liniști pe clienți, care o
văd ca pe o modalitate de a înțelege compoziția a ceea ce
ingerează și ceea ce este bun pentru sănătatea lor și pentru
mediu.

Foto: Anna Shvets - Pexels Foto: Cottonbro - Pexels Foto: Sarah Chai - Pexels
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consultanță

De asemenea, o politică bună de gestionare a deșeurilor
din restaurante este esențială atunci când este necesară
utilizarea anumitor materiale poluante (plastic, carton, hârtie).
Adoptarea și sensibilizarea angajaților cu privire la bunele
practici de sortare selectivă sunt acțiuni simplu de implementat
în favoarea reciclării. Valorificarea deșeurilor poate fi realizată
de asemenea de către terți – pot fi găsite inclusiv societăți care
colectează uleiul folosit, sau agricultori din proximitate care
utilizează resturile alimentare din restaurante pentru compost
sau pentru producerea de energie Bio. 

6. Transparență pentru angajamentele
restaurantului

Ce etichetă să alegem pentru restaurant? Putem avea
încredere? Va ajuta acest lucru ca restaurantele să iasă în
evidență? Să aruncăm o privire la inițiativele care există astăzi
în Europa pentru a ghida atât restauratorii, cât și consumatorii
în alegerile lor. Este un punct esențial, desigur, faptul că
etichetele sunt mai presus de toate o chestiune de încredere
între jucătorii din industrie și consumatori. Pentru a determina
această încredere, trebuie să luăm în calcul vizibilitatea în ochii
consumatorilor.

n Ecotable: s-a creat o rețea de furnizori de servicii
angajați în acest trend, rețea împărțită cu diverși membri
(agricultori sau asociații de recuperarea produselor rămase
nevândute); insigne care arată specificul restaurantului - vegan,
carne obținută în mod durabil, locavore (alimente cultivate sau
produse doar local) etc. O asociere conexă creează o
comunitate în care se multiplică schimburile, campaniile de con -
știentizare a unor probleme ale societății. (https://ecotable.fr)

n fIG: este un proiect și o metodă de comunicare cu
adevărat facilă, realizat printr-un parteneriat cu platformele The
Forke și TripAdvisor, serviciu gratuit. Este practic un pre-audit
online oferit, care angajează restauratorul, și destul de rapid (5
zile pentru a primi bilanțul auditului). Nu sunt detalii clare

asupra criteriilor de eligibilitate pentru etichetă (cel puțin
pentru consumator). Se menționează că restauratorilor li se pot
solicita facturi pentru verificare, dar acest lucru nu pare a fi
obligatoriu. (www.fig.eco/fr).

n Green food lab: mizează pe ecologie și etică. Aceasta
implică consumul de produse organice care respectă mai mult
mediul și sunt mai bune pentru sănătate, deoarece nu conțin
pesticide. Sau achiziționarea de produse locale, care permite
economiei să rămână stabilă și astfel se promovează crearea de
locuri de muncă. Nu există informații despre preț, metoda de
verificare (facturi etc.) sau despre reînnoirea etichetei.
(www.greenfood-label.com)

n Asociația franceză a maeștrilor restauratori:
principala misiune a organizației Association Française des
Maîtres Restaurateurs este de a promova această titulatură
publicului larg. În acest sens, echipa dezvoltă tot mai multe
instrumente și servicii, lucrând zilnic pentru a aduce
recunoaștere acestor restauratori angajați să păstreze valorile
gastronomiei franceze. (https://www.maitresrestaurateurs.fr)

n Bon pour le climat: pentru a promova alimentația și
hotelurile cu emisii reduse de carbon, eticheta aceasta
mobilizează bucătari și unități de alimentație publică pentru a
oferi mese care sunt optime pentru climă. Este disponibil un
eco-calculator (bazat pe cifrele ADEME – L'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), astfel încât să se
poată calcula cantitatea dioxid de carbon a meselor servite, pe
care o vor ajusta dacă este necesar și promovează acest lucru
în rândul clienților lor. În definitiv, fiecare dintre noi având un
rol de jucat zilnic, acțiunea îi implică atât pe bucătari, cât și pe
cei care activează în școli hoteliere, pe producători și
consumatori, să se angajeze în aceste noi provocări.
(https://www.bonpourleclimat.org)

n Slow-food: activează o lume în care toți oamenii au
acces și se pot bucura de mâncare bună pentru ei înșiși, pentru
cei care o produc și pentru planetă, prin combaterea
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standardizării gustului și a culturilor, precum și a puterii
incontrolabile a multinaționalelor în industria alimentară. Sunt
menționate trei principii interconectate: bun, curat și corect.
„Bun” înseamnă alimente proaspete, savuroase și de sezon, în
măsură să ne satisfacă simțurile, în acord cu tradițiile noastre
culturale și identitatea noastră locală. „Curat” reprezintă o
producție și un consum alimentar care nu dăunează mediului,
bunăstării animalelor sau sănătății omului. „Corect” înseamnă
prețuri accesibile pentru consumatori, o remunerație și condiții
de muncă juste pentru producători. Nu găsim informații despre
prețuri și nici despre reînnoirea adeziunii. Pentru a susține
mișcarea aceasta în România, pentru un cuplu, costă 110 euro.
(https://www.slowfood.com/fr)

n framheim este un start-up al economiei sociale și
solidare al cărui obiectiv este să ajute inițiativele care luptă
împotriva risipei. La origine, este vorba despre risipa alimentară,
dar acțiunea s-a extins apoi la toate formele de risipă. Problema
pe care dorește să o rezolve este însă găsirea soluțiilor în
amonte: să evităm să umplem pubelele înainte de a căuta
metode să le golim, deoarece „cel mai bun deșeu este cel pe
care nu l-ai produs încă”. Este o comunitate remarcabilă, cu
aproape 300 de restaurante. (https://www.framheim.fr)

n Macaron vert - de la Michelin: ghidul Michelin a
integrat în 2020 o nouă pictogramă verde, care vizează
promovarea restaurantelor „durabile”. Aceasta este o distincție,
un „premiu” care se acordă independent de intenția res tau -
rantului de a fi etichetat. Steaua Verde Michelin promovează
unități special dedicate unei abordări durabile a gastronomiei:
respect pentru pământ, anotimpuri, animale, angajament pentru
o nutriție mai bună.
(https://guide.michelin.com/fr/fr/article/news-and-views/les-
nouvelles-etoiles-vertes-2021)

n Collège Culinaire de france: singurul colectiv militant
independent care a reunit în aceste zile mai bine de 2000 de
restaurante de calitate și mai mult de 1000 de producători
artizanali de calitate. Colegiul și-a stabilit vocația de a întruchipa
și pune în valoare moștenirea și viitorul patrimoniului culinar
tradițional. În fața industrializării și standardizării alimentare, le
Collège Culinaire de France dorește să creeze un nou
ecosistem bazat pe măiestrie și diversitate culinară. Un „caiet
de inspirație” sintetizează toate ideile împărtășite de membri;
organizat în 4 capitole, întocmește o listă neexhaustivă de
sugestii practice, dintre care multe au fost încercate și care își
propun să trezească, să sensibilizeze și să inspire producătorii,
meșteșugarii și restauratorii. (https://college-culinaire-de-
france.fr)

n Plastic free Certification: startup inovator care sprijină
anumite întreprinderi să reducă plasticul de unică folosință,
până la eliminarea completă. Plastic Free Certification a elaborat

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

o normă de acreditare re vo -
luționară, „Plastic Free
Stan dard”, fiind unicul pro prie -
tar și or ganism de certificare
după această normă. Eticheta ajută întreprinderile în procesul
de eliminare a plasticului de unică folosință prin implicarea
treptată a întregului lanț de producție. Cel mai bun restaurant
din lume în 2019, Le Mirazur din Menton, este primul
stabiliment cu 3 stele Michelin care are certificarea Plastic Free. 
(https://www.plasticfreecertification.org)

În concluzie
Știm că problema etichetelor este esențială pentru a facilita

și a garanta încrederea consumatorilor. Cu toate acestea, când
etichetele încep să se înmulțească, putem vedea clar, ca și în
cazul etichetelor agroalimentare, că putem bascula rapid în
confuzie și neîncredere. Să fim vigilenți, dar totuși să dorim
binele tuturor acestor proiecte care, în general, ne oferă garanții
satisfăcătoare și schimbă în ansamblu o piață care are nevoie de
proiecte. Dacă stabilirea unei politici responsabile în cadrul unei
instituții reprezintă un efort financiar pentru managerul unității,
trebuie remarcat faptul că consumatorii sunt acum înclinați să
plătească prețul pentru mâncăruri de calitate care respectă
mediul înconjurător, dar și sănătatea lor. Acțiunile în favoarea
unei abordări durabile pot fi foarte simplu de implementat și
sunt foarte populare în rândul oaspeților. Așadar, se dovedesc
a aduce o rentabilitate excelentă a investițiilor. Cheia este să se
evidențieze în mod corespunzător aceste inițiative în co -
municare (pe rețelele sociale, în relațiile cu presa și cu clienții).
Elemente exterioare, obiective, precum etichetele, pot fi relee
de calitate către clientela potențială.

Ca urmare, autoritățile române (inclusiv, de exemplu,
Secretariatul pentru Dezvoltare Durabilă, Ministerul Turismului
etc., instituțiile regionale și județene) ar putea investi în
parteneriate publice / private, luând în considerare dezvoltarea
unei etichete adaptate pieței românești, demonstrând voința
pieței Horeca din România de a se plasa într-un proces de
progres și calitate certificată. Ar fi o acțiune aprofundată pentru
o imagine reînnoită în Europa, de exemplu printr-o rețea ca
ANTREC, pentru a începe și a regla standardele în evoluție cu
o „etichetă verde” națională, viitoare rampă de acces la
etichetele europene. 

Mauro Colagreco, chef al
restaurantului  Mirazur
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Trenduri

familia și copiii în prim-plan
Speranțele se bazează și pe un

argument pragmatic: perioada de
pandemie a însemnat pentru multe
familii și o acumulare de resurse care, în
mod normal, ar fi fost îndreptate către
turism, dar plecările au fost amânate;
acești bani se vor regăsi în viitoarele
vacanțe (în limbajul de specialitate se
folosește sintagma „revenge spending”),
deci este bine ca hotelurile să fie
pregătite pentru un eventual boom, cu
locații împrospătate și strategii de
marketing bine gândite, nuanțate spre
avantajele competitive definitorii.

Tendințele industriei hoteliere
în 2021 – 2022

Particularitățile perioadei pe care o parcurgem ne condiționează să fim
foarte atenți la tendințele industriei hoteliere, pentru a ști ce schimbări
trebuie implementate, fiind vorba de însăși supraviețuirea unității de
cazare. la fluctuațiile obișnuite ale turismului care țin de sezonalitate
sau mediul economic, se adaugă factorul medical și... politic. Efectele
pandemiei CoVID-19 încă nu s-au stins, iar consecințele nu au întârziat
să se facă văzute, inclusiv la nivel de restructurare și reinventare a
locației. Practic, majoritatea specialiștilor în Horeca sunt de părere că
lucrurile nu se vor întoarce acolo unde ne aflam la începutul pandemiei,
”normalul” de acum un an și jumătate, ci vor evolua către un alt nivel
de înțelegere și funcționare. Cu toate aceste elemente ce par obstacole,
piața hotelieră  va supraviețui și se va consolida, pentru că, spre
deosebire de alte forme de cazare gen închiriere pe platforme online,
hotelurile sunt supuse unui control riguros din partea autorităților și
oferă mai multă siguranță din perspectiva igienei, a unor condiții de
primire previzibile.
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Decizia familiilor de a angaja o călătorie
sau o vacanță se face după următoarele
criterii (facilități), în ordinea importanței:

n activități atractive pentru întreaga
familie;

n locuri preferate de copii, în care
să se simtă bine;

n locuri în care copiii sunt în
siguranță;

n experiențe interesante/unice;
n locuri pe care copiii țin să le

viziteze. 
După cum se observă, turismul se

orientează tot mai nișat către familie și
copii, ceea ce spune multe despre
valorile momentului.

Pe plan local
Unul dintre termenii des folosiți

acum în comunicarea de specialitate
este cel de „staycation”, o combinație
între cuvintele „stay” și „vacation”, care
semnifică petrecerea vacanței fie în
episoade scurte, de o zi, la mică
depărtare de locuință, fie pe termen
mai lung fără a părăsi zona/țara de
origine. Cuvântul a fost inventat în 2003
și a fost folosit deseori în contextul crizei
din 2008, pentru ca în timpul pandemiei
să devină emblematic. Numărul celor
care s-au aventurat în călătorii de
vacanță la mari distanțe a fost redus în
2021 și se prevede că și în 2022 acest
fenomen va continua să existe, chiar
dacă într-o măsură mai mică. Se
estimează că mai mult de jumătate
dintre turiști vor ține cont în pro -
gramarea vacanțelor de situația
pandemică. Aceștia sunt încă reticenți în
a risca blocaje pe aeroporturi, caran -
tinări sau alte evenimente imprevizibile.
Acest comportament este o veste bună
pentru zonele turistice consacrate din
țările dezvoltate și nu neapărat favo -
rabilă destinațiilor exotice, care nu au o
masă critică de clienți locali. Cu toate
consecințele crizei sanitare, cele mai
populare destinații vor rămâne cele

Ca elemente de atracție pentru
pachetele turistice, pot fi menționate
cele tradiționale, cu variații din
perspectiva ponderii: turismul sportiv,
cel de sănătate, de aventură, de
agrement, cultural, religios, sau turism de
plăcere (orice ar însemna aceasta, de la
gastronomie la sex sau consum de
substanțe cu statut... nedefinit). 

Camere inteligente
Anii aceștia sunt ani de investiții

consistente în reconfigurarea hotelurilor
din perspectiva siguranței, designului și,
mai ales, digitalizării. Tehnologizarea
camerelor de hotel și a proprietăților în
ansamblu evoluează și trece și ea la un
nivel superior, urmând conceptul de
clădiri inteligente, cu consecințe nu doar
asupra eficientizării energetice, ci și
asupra serviciilor asigurate. Dacă până
nu demult o cameră de hotel de nivel
mediu însemna „un pat și o baie”, acum
serviciile trebuie să se adapteze dorinței
clienților de a avea în cameră toate
facilitățile locuinței proprii, inclusiv (și
mai ales) o serie de dispozitive
inteligente și conectarea la ele asigurată
(la smartphone-urile personale, Fire
Stick etc.). Mai mult decât atât, o
experiență devine memorabilă când
oaspetele întâlnește gadget-uri mai

europene, ca și înainte de pandemie.
Secretul momentului, pentru a nu da

clienților senzația de captivitate sau de
superficialitate constă în identificarea,
dezvoltarea și promovarea atracțiilor
locale. În România, am putut vedea
aglomerația din stațiunile de pe litoral,
cu prețurile de rigoare și comentariile
aferente despre calitatea serviciilor...
Întrucât pierderile de anul trecut au fost
importante, argumentul recuperării
acestora este, totuși, plauzibil.

O altă tendință este de a fi valorizate
locațiile izolate, în natură, cu contacte
umane reduse la minimum sau limitate
la membrii unei comunități sigure -
cabanele îndepărtate, aparthotelurile
fără recepție, reședințele rurale aerisite.
Toate acestea sunt incluse din ce în ce
mai des în circuite de tip „sharing
economy” (economie colaborativă, într-
o traducere autohtonă) prin care
resurse precum proprietăți, angajați,
hrană sunt schimbate în interiorul unei
comunități relativ închise. În epoca
digitalizării, conceptul este ceva mai
complex și mai larg, iar legislația este
rămasă cumva în urmă. Viitorul ne va
spune cât de sigure sunt aceste
schimburi între persoane care fac parte
din aceeași comunitate online, cu
limitele sale inerente.
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atrăgătoare și mai performante, dorind
să le aibă și acasă. Automatizarea opt -
imizării ambientului (temperatură,
lumină), comanda vocală pentru re -
glarea acestora, opțiunile de
entertainment, uși fără chei, eficiența
ener getică trebuie să funcționeze fără
reproș, de preferat evitând inte -
racțiunea cu personalul locației; clientul
nu trebuie să sune la recepție pentru a
regla aerul condiționat, sau să se apuce
să citească prospecte de funcționare!
Room-service-ul, un masaj, programul
restaurantului, harta interactivă a
împrejurimilor hotelului sau orice alt
serviciu ori informație se pot solicita cu
ajutorul unor aplicații. Noile tehnologii
vizuale sunt prezente inclusiv în zona de
marketing, unde realitatea virtuală este
tot mai cerută. Căștile VR de înaltă
performanță permit vizualizarea unei
locații înainte de a face rezervarea, sau
explorarea împre jurimilor înainte de a
programa o vizită în afara resortului.

Pe plan mondial, mai mult de o
treime dintre rezervări se fac de pe
telefonul mobil, iar „copilul” pandemiei

notă și fac schimbări pentru a-și reduce
propria amprentă de carbon. Aceasta
se face la diverse niveluri: reducerea
consumului de plastic (se iau în calcul în
special obiectele de unică folosință
pentru evenimente și ambalajele pentru
cosmetice de hotel), posibilitatea
oaspeților de a renunța la curățarea
zilnică a camerei și spălatul zilnic al
prosoapelor, consumul redus de
energie pentru climatizare, conservarea
și prepararea alimentelor. Veganismul
crește, de asemenea, în popularitate,
atât în   scopuri de sănătate, cât și de
mediu; un meniu cu mai multe feluri de
mâncare pe bază de plante ajută la
reducerea impactului pe care îl are
asupra mediului industria cărnii. Nu în
ultimul rând, se iau măsuri tot mai țintite
de reducere a risipei de alimente și apă,
care în acest domeniu atinge cote
considerabile – circa 12% din risipa
totală de alimente. În paranteză fie spus,
România are o legislație în acest sens,
dar nu are o statistică clară a risipei și nici
consecințe concrete în aplicarea
reglementărilor respective. 

este automatizarea check-in-ului, astfel
încât interacțiunea clientului cu recepția
să fie minimă. Majoritatea etapelor se
petrec on-line, iar această practică pare
că va deveni curentă, fiind și în avantajul
managerilor de hoteluri, care astfel își
pot optimiza resursele umane și
activitatea în ansamblu, cu ajustările
necesare.

Hotelurile și amprenta de
carbon

Activiștii din domeniul economisirii
energiei, ecologizării și combaterii
schimbărilor climatice au o influență tot
mai mare, ceea ce are efecte în
mentalitățile clienților și, în consecință,
asupra operatorilor de hoteluri, care iau
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Industria hotelieră globală este
responsabilă de circa 1% din emisiile de
carbon globale iar turismul în ansamblu cu
până la 5%. Prin organizațiile repre -
zentative, ospitalitatea s-a angajat să
reducă aceste emisii cu 66% până în 2030
și cu 90% până în 2050, conform acordului
de la Paris privind schimbările climatice.

Dincolo de facilități materiale
Atât pentru turismul de leisure, cât și

pentru cel de business, oaspeții își
doresc experiențe interesante, poate
mai mult decât facilitățile materiale
directe. Evenimente culturale, site-uri
istorice și de arhitectură, retrageri
pentru ședințe de yoga, sărbători în
familie, vizite scurte la diverse obiective
turistice, experiențe precum o călătorie
cu barca sau vizitarea unei peșteri...
fiecare hotelier își poate evalua
potențialul din acest punct de vedere.
Foarte importante sunt recomandările,
discounturile și ofertele personalizate:
peste 90% dintre turiști sunt sensibili la
acest tip de promovare.

Mai mult verde
Intervențiile asupra designului și

remodelării spațiului sunt absolut
necesare în această perioadă. Este vorba
nu doar de o updatare cerută în urma
„oboselii” care intervine cu timpul, ci și
de reproiectarea fluxurilor. Metodele
tot mai des folosite, cu efecte
spectaculoase, sunt utilizarea tot mai
eficientă a spațiilor exterioare, care sunt
integrate în fluxurile activității hotelului,

activități legate de job, vor avea nevoie
de pachete cu alimente, ceaiuri și cafele,
internet de mare viteză, spații liniștite în
care să se poată concentra, alternarea cu
diverse activități relaxante, fitness, tenis
etc. Ofertele de pachete care includ și
week-end-urile vor căpăta mai multă
atractivitate, îmbinând afacerile cu
timpul personal petrecut în mod plăcut.
Este posibil ca diferențele dintre un
hotel de business și unul de leisure pur
să se estompeze. Munca la distanță este
pe trend clar pozitiv, iar aceasta va avea
efecte de boom asupra ospitalității care
își asigură venituri din cazare, alimentație
publică și leisure.

Agenții de turism – o nouă
generație

În ultimii ani, agenții de turism au
simțit uneori că pierd controlul activității
lor din cauza dezvoltării rezervărilor
online, așa că au fost nevoiți să se
adapteze. Dacă odinioară erau res pon -
sabili în mare doar cu rezervarea
camerelor și biletelor de avion, azi au
din ce în ce mai multe atribuții, ușurând
astfel și munca hotelierilor care își pot

dar și transformarea spațiilor interioare
(spații comune și camere) în spiritul
naturii, al transparenței și respirației
libere. Terase și pereți verzi, jardiniere
cu plante care produc oxigen, zone
vitrate, eliminarea obstacolelor fizice și
vizuale – toate acestea îmbunătățesc
starea de bine mental și optimismul,
contrar tendinței naturale de claustrare,
de evitare a spațiilor deschise pe care o
stârnește frica de viruși.

Între job și timpul liber
Chiar dacă birourile se redeschid

treptat, o tendință a mediului de afaceri
în general este ca timpul alocat
servicului să fie petrecut parțial, în
continuare, la domiciliu. Deja se practică
algoritmul cu trei zile la birou și două zile
lucrul de acasă – angajatorii și angajații
au descoperit aici fiecare o serie de
avantaje, rămâne de văzut care vor fi
efectele din perspectiva sănătății,
confortului psihic și eficienței eco no -
mice. Hotelierii vor putea prelua acest
sistem: clienții vor folosi camera de hotel
și spațiile comune pentru a lucra în afara
orelor în care au întâlniri sau alte
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concentra energia către ceea ce trebuie
să facă efectiv: să se ocupe de oaspeți,
nu cu campanii de marketing inter -
minabile. Astfel prin agenție se pot
programa (online) vizite în cadrul se -
jurului, livrarea meselor, rezervări
diverse, detaliile unor evenimente (de
exem plu o nuntă sau o conferință),
modi ficările de program. 

Personalizarea serviciilor
continuă

Personalizarea serviciilor rămâne una
dintre tendințele acestor ani; generațiile
mileniale, care sunt acum cele mai active,
au preferințe bine definite în activitățile
desfășurate și vor să le regăsească în
contextul unei vacanțe sau călătorii de
afaceri. Conform unor sondaje, circa
87% dintre turiști se orientează către
brandurile care oferă servicii per -
sonalizate, iar operatorii hotelieri au un
instrument foarte bun de a afla care sunt
dorințele clienților: consultarea rețelelor
de socializare, unde milenialii sunt
deosebit de activi. 

Astfel, hotelierii au oportunitatea de
a crea baze de date care să cuprindă
profilul clientului și preferințele acestuia;
industria ospitalității devine, astfel,
posesoarea unor baze de date
impresionante. Realitatea este că fără
aceste informații și programele care să
le prelucreze/analizeze, hotelurile ar fi
într-o mare dificultate de a-și crea un
plan de afaceri și a putea înțelege ce vor
clienții, deoarece lucrurile evoluează
extrem de rapid. Generația Z, care îi
succede pe mileniali, vine puternic din
urmă din perspectiva capacității de
consum și este interesată cu precădere
de călătorii în care să experimenteze
locuri și culturi noi. Deși este o generație
atrasă de platforme de sharing pe
platforme online, aproape 60% preferă
totuși unitățile de cazare clasice, tip
hotel. Ceea ce nu este rău, dar necesită
investiții serioase, altfel noii clienți care
vin spre Horeca ar considera că intră în
niște spații arhaice, neadaptate, și le-ar
părăsi imediat. Situația devine tot mai
evidentă, dacă ne gândim cum arăta un
hotel acum două decenii și cum arată
acum, în plină eră a digitalizării.

Relația cu autoritățile
Colaborarea dintre industria

hotelieră și autorități a fost și rămâne
necesară în această perioadă – în țările

cu organizații profesionale puternice,
acest lucru a avut efecte pozitive, deși
unii actori ai acestui tandem au fost luați
prin surprindere, acționând cu oarecare
întârziere (ceea ce a și dus la anumite
disfuncționalități). 

Astfel, au apărut strategii și
programe de acțiune care au rolul de a
acționa nu doar acum, ci și la eventuale
alte amenințări din viitor, care nu sunt
deloc improbabile. 

Călătorii au primit informații
punctuale despre situația sanitară de
interes atât din zona guver namentală
sau a autorităților locale, cât și din
direcția operatorilor economici din
ospitalitate, iar comunicarea între
acestea a fost îmbunătățită. 

Este o reacție firească, deoarece
turismul, care angrenează în călătorii un
număr în creștere de persoane (se
estimează că în 2030 se va ajunge la 1,8
miliarde anual), este un agent principal
de extindere a epidemiilor. Multe
inițiative au apărut din partea mediului
de afaceri, înainte ca autoritățile să le
solicite, sau măcar să se gândească la ele,
neavând expertiza necesară pe anumite
nișe. În România, lucrurile s-au mișcat
ceva mai greu, comunicarea având
destul de multe dificultăți, dar evoluția
lumii în care trăim ne condiționează să
urmăm acest trend.
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l Bariere de praf Coral Logo
l Dale de mochetă cu săgeți de direcționare
l Săgeți în pardoselile elastice
l Cercuri Allura

l PVC printat digital
l Marmoleum Aquajet
l Flotex Vision digital print
l Fast Flooring

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


