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	Spa - un complex de tratamente wellness folosind apa de mare, termal,  apă dulce, program de hidroterapie minerale sau ierburi și noroi medicinale, scopul căruia – aducerea armoniei trupului, sufletului și spiritului. De asemenea, SPA include programe...
	Industria spa este destul de tânără. Timp de aproape 20 de ani, ca orice altă industrie în curs de dezvoltare, a fost în continuă schimbată, adaptându-se la anumite condiții economice, apoi la noile ale clienților. Și uneori ea a dictat moda, prinzând...
	Dacă vă amintiți istoria spa, chiar la începutul acestor magice trei litere reprezintă numele locului în care facilitățile de wellness cu apă. Centrul de spa a avut o reputație de ceva incomprehensibil, nu ieftin și accesibil pentru toată lumea, dar f...
	O frontieră serioasă și un nou punct de plecare unic pentru industria spa sunt 2008-2009. Apoi, după ani de creștere constantă a numărului de clienți în spa, numărul lor a început să scadă rapid, iar multe întreprinderi au fost închise cu totul. A fos...
	Reprezentanții industriei spa sunt obligate să știe ce se întâmplă în acest sector, pentru a capta „vântul schimbării“, în scopul de a alege deciziile strategice și tactice corecte și timp pentru a trimite afacerea din nou pe drumul cel bun, pentru a ...
	Partea 1. Influenta elementelor componente
	Importanta placilor acustice in constructia peretilor de compartimentare
	Folosirea vatei de sticla la peretii de compartimentare
	Pasul 1 - Măsurarea cu ruleta
	Pasul 2 - Realizarea unui plan de ansamblu
	Pasul 3 - Aplicarea amorsei
	Pasul 4 - Măsurarea cu nivela
	Pasul 5 - Pregătirea adezivului
	Pasul 6 - Amestecarea adezivului

	Avantajele şi caracteristicile plăcilor ceramice
	Caracteristici distinctive importante ale plăcilor ceramice
	Canturile plăcilor ceramice
	Avantajele şi caracteristicile plăcilor ceramice
	Montarea gresiei
	Pasul 1 - Intinderea adezivului pe suprafata:
	Pasul 2 - Fixarea plãcilor
	Pasul 3 - Baterea cu un ciocan de cauciuc
	Pasul 4 - Montarea celei de-a doua plãci
	Pasul 5 - Verificati dacã placa s-a fixat
	Pasul 6 - Aæezarea distantierelor
	Pasul 7 - Masurarea cu ruleta
	Pasul 8 - Marcarea cu creionul
	Pasul 9 - Taierea placii
	Pasul 10 - Asezarea placii
	Pasul 11 - Asteptati sa se usuce materialul:

	Calitatea plăcilor ceramice
	2. Prevederi comune tuturor lucrarilor de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in constructii
	2.1. Incadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
	2.2. Instruirea personalului
	2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
	2.4. Organizarea locului de munca si a activitatilor


