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Nu vă trebuie mult pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii dumneavoastră. 
Un spaţiu suplimentar precum un balcon drăguţț, o terasă spaţioasă sau o loggie cu 
un aspect îngrijit poate face diferenţa. Reînnoițţi-vă vechile pardoseli exterioare şi înfru-
museţaţi suprafaţa cu mobilier de grădină; creaţi-vă un spaţiu suplimentar pentru a vă 
bucura de el. 

Sikafloor® 400 N Elastic
Soluţia de înfrumusețțțțţare Sika pentru terasa 
şi balconul Dumneavoastră 
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“Calitatea viețţii” este o expresie des întâlnită 
în zilele noastre şi este foarte strâns legată 
de atmosfera pe care ne-o creăm în cămi-
nele noastre. Camerele mari şi, cu siguranţță, 
materialele de construcţție de bună calitate, 
sunt tendințţe reale în arhitectura modernă şi, 
prin urmare, un „must have” pentru atinge-
rea unui standard ridicat al nivelului de trai. 
Împreună cu această tendințţă vine şi ideea 
de camere plane deschise care generează 
sentimentul de spaţțiu țşi libertate. Balcoane-
le, loggiile şți terasele completează această 
imagine armonioasă acţionțând ca o extinde-
re a camerei de zi prin sporirea sentimentului 
de relaxare. 

Din păcate, elementele exterioare ale clădirii 
trebuie să facă faţă tuturor condițiţilor atmo-
sferice şi astfel, de cele mai multe ori, par-
doselile suferă din cauza influenţei variațţiei 
de temperatură, a razelor UV, a vântului şi 
chiar a CO2. După o perioadă scurtă de timp, 
acestea se pot crăpa, se pot îngălbeni lăsând 
o impresie de pardoseală neîngrijită, chiar 
murdară. Astfel, balcoanele, terasele sau 
loggiile devin mai degrabă inestetice cu ris-
cul de a ieşți din uz.

Gresia este practică, durabilă şi uşțor de 
curăţțat, dar adesea poate fi uțşor rece şți res-
pingătoare la atingerea cu piciorul gol. Un alt 
dezavantaj îl reprezintă îmbinările care tre-
buie să fie corect cimentate de către un pro-
fesionist întrucât au tendințţa de a se depărta 
când nu sunt corect finisate. Un învelițş etanşț, 
pe de altă parte, este o soluţție simplă care 
conferă oricărei pardoseli un aspect modern 
şți o senzațţie minunată de căldură la atingere.  

După mulţți ani de experienţță în ceea ce 
priveşțte instalarea pardoselilor în cele mai 
mari locuri de muncă din lume, Sika pro-
movează prin produsul Sikafloor® 400 N 
Elastic o soluțţie foarte simplă de căptuțşire, 
care îmbunătăţeşte suprafaţța țşi proprietăţi-
le impermeabile ale pardoselilor de exterior. 
Produsul este un solvent slab, conțţinând o 
parte de răşțină poliuretanică care poate fi 
aplicat pe beton, mortar, gresie, învelițşuri 
vechi sau substraturi de şapă cementoasă. 
Formula, rezistentă la UV şi la apă, prote-

jează pardoseala de influențţele factorilor 
dăunători şți funcţționează ca o formulă de 
curăţare uțşoară a suprafețţelor acoperite de 
murdărie şi grăsime. Produsul protejează, 
de asemenea, pardoseala împotriva eroziu-
nii, fiind foarte elastic țşi având caracteristici 
de acoperire a crăpăturilor.

Sikafloor® 400 N Elastic este disponibil 
în culorile bej şți gri. Aceste culori se potri-
vesc cu multe combinațţii de culori pentru 
mobile şi accesorii şi sunt foarte potrivite 
pentru condițţiile atmosferice calde. Par-
doselile în culori deschise reflectă lumina 
solară, rămân răcoroase țşi sunt mult mai 
confortabile la atingerea cu piciorul gol. 
Pentru un aspect de unicat şi pentru a îm-
bunătăţi rezistențţa la alunecare a pardose-
lii, structura suprafețţei poate fi modificată 
cu nisip cuarțţos (dimensiune 0,3-0,8) sau 
prin împrățştierea de chips-uri colorate. 
Chips-urile colorate oferă un finisaj deco-
rativ extraordinar, obţținându-se un aspect 
vizual deosebit. 

Sikafloor® 400 N Elastic se usucă foarte 
repede, este uțşor de folosit şți poate fi apli-
cat fie cu ajutorul unui pulverizator, fie cu o 
perie sau rolă. Odată aplicat pe pardoseală, 
devine o soluțţie durabilă țşi economică în 
protejarea pardoselilor de exterior.

Profitaþți de Sikafloor® 400 N Elastic 
sporițndu-vă gradul de utilitate a bal-
conului, terasei sau a loggiei dumnea-
voastră. Bucurațþi-vă de spaþțiul dumnea-
voastră suplimentar; produsul vă poate 
îmbunătățþi calitatea vieþții!

Un avantaj real 

Sika®-Balcony Premium 
Structura tipică a sistemului:
Impermeabilizareț:
Amorsă: Sika® Bonding Primer
Primul strat: Sikafloor®-405
Membrană: Sika® Reemat Premium
Al doilea strat: Sikafloor®-405
Stratul de bază: Sikafloor®-405
Strat de etanşare: Sikafloor®-416
+ Sika® Anti Slip Agent
Grosimea totală a sistemului: 
aprox. 1,5 – 5 mm

Sika®-Balcony Standard 
Structura tipică a sistemului:
Amorsă: Sika® Sikafloor®-156/-161
Strat de uzură: Sikafloor®-400 N 
Elastic
Strat de sigilare: Sikafloor®-410
Grosimea totală a stratului: approx. 
1,0 – 1,5 mm
Grosimea totală a sistemului: 
approx. 
1 – 2 mm

Sika®-Balcony Fast Cure I 
Structura tipică a sistemului:
Amorsă: Sika® Concrete Primer
Primul strat: Sikafloor®-415
+ Sika® PU-Accelerator
Al doilea strat: Sikafloor®-415
+ Sika® PU-Accelerator
Strat de sigilare: Sikafloor®-415
+ Sika® PU-Accelerator
Grosimea totală a sistemului:
aprox. 1,5 – 2 mm

Sika®-Balcony Fast Cure II 
Structura tipică a sistemului:
Amorsă: Sikafloor®-10/-13 Pronto
Strat de bază: Sikafloor®-15 Pronto
Strat de sigilare: Sikafloor®-18 
Pronto
(Opţional: Sikafloor®-18 Pronto
Pigments)
Grosimea totală a stratului: 
aprox. 1,5 – 2 mm
Grosimea totală a sistemului:
aprox. 2 – 4 mm

Soluţii Sika® pentru pardoseli de balcoane, terase şi căi pietonale
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editorial Răzvan Dobre

Numărul de față al revistei Pardo-
seli Magazin este special, cel al 
„schimbării prefixului” – este o 

dovadă că gândurile cu care am plecat 
la drum cu 10 ediții în urmă au fost co-
recte și oportune, că piața pardoselilor 
avea nevoie de o publicație care să o 
reflecte și reprezinte. 

Este o ediție aparte și pentru că Par-
doseli Magazin va fi cel mai familiar re-
prezentant al mass-media din branșă în 
cadrul evenimentului cu totul deosebit 
pe care AMPR îl organizează anul acesta: 
Concursul European al Montatorilor 
de Pardoseli, la Romexpo – București, 
între 29 martie și 31 aprilie. Așa cum 
am menționat în ediția trecută, noutatea 
apare nu doar pentru branșa din Româ-
nia, ci și pentru comunitatea montato-
rilor europeni, deoarece, pentru prima 
oară, EUFA P + F a acceptat ca acest 
concurs să se desfășoare, la propunerea 
AMPR, atât pentru pardoseli din lemn, ca 
până acum, cât și pentru pardoseli elas-
tice – linoleum, mochetă și PVC. Con-
cursul a trezit interes pe întreaga piață 
a pardoselilor, montatori și producători 
de materiale, și suntem onorați de parti-
ciparea echipelor reprezentative din țări 
cu nume greu în domeniu: Germania, 
Austria, Italia, Cehia, Polonia, Bulgaria și, 
desigur, România. Cred că nu ne hazar-
dăm spunând că este pentru prima dată 
când o asociație profesională din Româ-
nia reușește să organizeze un concurs 
de acest nivel în domeniul pardoselilor. 
Specialiști sau nu, sunteți asteptați să 
vedeți la lucru cei mai buni montatori de 
pardoseli din Europa, „produse” ale unor 
școli de tradiție, de la  care încercăm și 
noi să învățăm, pas cu pas. 

Contactele numeroase pe care le 
avem cu aceste școli de meserii din 
Europa, urmărite cu interes de cei mai 
importanți producători și antreprenori 
din lumea întreagă, ne întăresc convin-

gerea că învățământul de specialitate 
este singura cale de a ajunge și noi la 
niște performanțe asemănătoare, repe-
tabile de câte ori este nevoie, bazate pe 
metode moderne de predare, adapta-
te materialelor noi din piață. Folosim și 
această ocazie pentru a vă trezi intere-
sul: câteva generații de montatori buni, 
scoliți serios, ar fi un câștig enorm nu 
doar pentru branșă, ci și pentru tot ceea 
ce înseamnă construcții, de la arhitect și 
antreprenor până la investitor, care se 
confruntă frecvent cu probleme legate 
de lipsa profesionalismului.

Ne bazăm în demersurile noastre le-
gate de circulația informației (prin semi-
narii, conferințe, ateliere) mai ales pe spri-
jinul arhitecților și designerilor, deținători 
ai celor mai importante informații des-
pre o lucrare și reprezentanți nemijlociți 
ai clientului; ei mizează în munca lor nu 
doar pe forme, culori și texturi, ci și pe 
rezistență, montaj corect, punctualitate 
în abordarea unui proiect. Trebuie să 
definim împreună noțiunile prin care 
ne întâlnim la aceeași lucrare și cum 
putem comunica mai bine. Suntem pe 
drumul cel bun – Concursul European 
al Montatorilor de Pardoseli se bucură 
de susținerea Universității de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu”.

Vă așteptăm la Romexpo, între 29 și 31 
martie. Veți avea ce vedea!

Cei mai buni montatori 
europeni vin la București

Răzvan Dobre  
Președintele Asociației Montatorilor  

de Pardoseli din România
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Arh. Emil ivănEscu – Vicepreședinte OAR București

Î n dulcea noastră arhitectură ro
mânească, suntem de multe 
ori obligați să utilizăm tot fe

lul de materiale prescrise în urma 
unor „rețete” apărute cine știe cum: 
fațadele locuințelor sunt pictate în 
bejuri și portocaliuri, transformând 
arhitectura în cozonaci la scară uma
nă. În același spirit, pardoselile celor 
mai banale construcții devin pom
pos acoperite cu marmură, gresii 
porțelanate și alte materiale a căror 
logică funcțională le impune în cu 
totul alte locuri. Iar în acele locuri, 
apar în mod rigid, aplicate extrem de 
previzibil. Acest previzibil duce în 
final la un anost spațial. Anostul pro
duce o proastă receptare a spațiului în 
care intri și pe care îl experimentezi. 
Astfel, în mod tra dițional, dacă avem 
dea face cu o clădire publică și cu tra
fic intens, primul gând este de a trata 
pardoseala cu un material cât mai 
rezistent din zona marmurei, grani
tului, uneori ceramicii, mozaicului și 
rășinilor, sinteticelor, rar a lemnului. 
Toate acestea au în comun o anumită 
„răceală” a texturii și a materialului și 
în consecință o neutralizare și banali
zare a interiorului.

Dar iată ce se întâmplă într-o 
construcție publică de largă utiliza-
re din Elveția. În localitatea Lausan
ne, la marginea celebrului complex 
universitar cu același nume, a fost 
construit centrul Rolex, subvenționat 

sfatul arhitectului

De ce unii iubesc 
mochetele

de firma omonimă, proiect conceput 
de la fel de celebrii arhitecți japonezi 
de la SANAA. 

Proiectul a fost realizat ca urmare 
a unei competiții de arhitectură și 
este astăzi una dintre cele mai sur
prinzătoare construcții ale secolului 
al XXIlea. Centrul este, de fapt, o 
mediatecă pentru studenții din cam
pus, conținând restaurant, bibliotecă, 
spații private de studiu, spații de întâl
nire. Este singura clădire din Laussa
ne deschisă până la ora 12 noaptea. 

Designul centrului este surprin-

zător: dezvoltată doar pe parter, clă
direa își pliază în anumite locuri cor
pul, asemeni unor valuri, creând un 
joc impresionant de spații interioare 
și exterioare publice. Clădirea este un 
landscape – adică un peisaj atât in
terior cât și exterior la modul literal. 
Când intri înăuntru practic intri într
un peisaj realizat din forme de reli
ef asemeni unor dealuri interioare. 
Planșeul parterului nu este drept ci 
vălurit, o mică proporție din clădire 
fiind plată. Toată construcția este un 
uriaș câmp interior ondulat, pe care 
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studenții îl experimentează în diferite 
feluri. Mesele și scaunele sunt așezate 
pe platforme orizontale înfipte în 
ondulațiile plăcii din beton armat. În 
acest spațiu cu totul necon vențional 
și cu un mare flux de public, pardo-
seala este de fapt o mare mochetă 
de un gri deschis, foarte plăcută 
la călcat și foarte rezistentă. Inte
resant este tocmai acest fapt: întro 
clădire publică în care ar predomina 
unul din materialele enumerate mai 
înainte, aici găsim mochetă ca răs
puns pentru un spațiu cu mare flux, 

cu multă interactivitate. Neștirbind 
cu nimic din prestanța unui spațiu 
universitar, pliinduse foarte bine pe 
forma ondulată și îndeplinind anu
mite cerințe tehnice și funcționale, 
degajând o anume căldură estetică, 
mocheta a fost răspunsul japonezilor 
pentru un spațiu cu totul neașteptat, 
foarte expresiv și foarte plăcut. 

Albul este nota generală a întregii 
construcții precum și al interioru-
lui. Planșeul parterului și placa plafo
nului sunt în aceeași gamă cromatică 
în care predomină albul, aceasta fiind 

și una dintre trăsăturile particulare 
ale designului de interior contem
poran: pardoseala, peretele și plafo
nul devin toate un singur element ce 
conține spațiul. 

Acest tip de interior îi oferă omu
lui o experiență mult mai bogată: el 
imerge întrun mediu în care predo
mină atmosfera, senzația și mai puțin 
doar simpla înregistrare vizuală ge
nerată de un interior tradițional, în 
care delimitarea dintre pardoseală, 
perete și plafon se facea după legea 
perspectivală a ochiului. n
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Noutățile aduse de MAPEI la târgul Domotex 2012 privesc soluții pentru montarea pardoselilor 
elastice (PVC, linoleum, mochetă sau plută), din lemn (inclusiv sisteme fonoizolante sub parchet), sis-
teme de montaj a acoperirilor elastice la pereți și a pardoselilor pentru sport la exterior (gazon sinte-
tic, covor de cauciuc pentru piste de atletism, rășini poliuretanice pentru suprafețe sintetice). 

75 de ani de istorie MAPEI
Fondată în 12 februarie 1937 la Milano prin de-

terminarea lui Rodolfo Squinzi, compania MA-
PEI a sărbătorit anul acesta 75 de ani de existență. 
Inițial o mică afacere de familie, MAPEI a devenit 
cu eforturi susținute un lider mondial al produse-
lor chimice și adezivilor pentru construcții. 

Internaționalizarea brandului a început la Jo-
curile Olimpice de la Montreal, în 1976, când 
s-au utilizat adezivi MAPEI pentru realizarea pis-
tei olimpice. În 1984 s-a construit prima fabrică în SUA, în 
Phoenix, Arizona, urmată la începutul anilor ‘90 de cea din 
Singapore, expansiunea continuând treptat pe tot globul.

Azi, compania numără 59 de fabrici, 68 de filiale, 
o gamă de 1400 de produse și 7500 de angajați, 
înregistrând în 2011 o cifră de afaceri de 2,1 mi-
liarde de euro.  Anual, investițiile în cercetare re-
prezintă 5% din cifra de afaceri, în acest sector 
activand 12% dintre angajați. 70% din activitate 
este direcționată către dezvoltarea de produse 
eco-sustenabile în cele 18 laboratoare proprii. 

În România, MAPEI a sărbătorit anul trecut 
cinci ani de activitate, compania reușind să se poziționeze 
în topul firmelor de profil prin valorile care o definesc: fle-
xibilitate, inovație și diversitate.

Ultrabond Eco V4 SP Fiber: 
adeziv universal pe bază de po-
limeri sintetici, armat cu microfi-
bre speciale, ce măresc substanțial 
stabilitatea dimensională a covo-
rului PVC. Destinat unei game 
vaste de acoperiri elastice, adezi-
vul se aplică pe suprafețe verticale 
și orizontale, absorbante sau ne-
absorbante și pardoseli încălzite.

EN 1372 – menționează valoarea 
minimă de aderență, determinată 
prin încercarea la desprindere (Peel 
Test), cuprinsă între 1-2 N/mm2, în 
funcție de tipul de acoperire și 
destinația pardoselii.
EN 1373 – pe baza căruia, valoa-
rea minimă de aderență determi-
nată prin rezistența la forfecare 
(Shear strenght) trebuie să fie între 
0,3-0,5 N/mm2. 

MAPECEM PRONTO SL: șapă 
de egalizare, pe bază de ci-
ment, cu întărire și uscare ra-
pidă, pe n tru realizarea șapelor 
brute. Materialul se remarcă 
printr-o consistență fluidă, au-
tonivelantă, turnarea ameste-
cului fiind po sibilă la grosimi 
între 20 și 70 mm.

Ultrabond Eco 310: adeziv pe 
bază de polimeri sintetici, cu 
priză rapidă, pentru pardoseli 
încălzite, suprafețe absorbante 
sau neabsorbante, pereți pe care 
se montează acoperiri din plută 
sau plută multistrat. 

de toptehnologii

Adezivii respectă cele 
mai exigente norme EN 
în vigoare pentru 
acoperirile elastice:
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Biblioteca Națională 
a României

O bibliotecă peste standardele europene:

lucrarea ediției
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Săli de lectură specializate 14 (14.000 m2)
Spații de depozitare a cărților 35.000 m2

Birouri 9.000 m2

Săli de conferințe  6
Săli pentru audiții și proiecții 5
Locuri în aulă  400
Exemplare de carte  12.000.000
Cafenele 2 
Restaurant 1
Locuri de parcare și spații verzi 350
Investiție (reconversie/reabilitare) peste 100 mil. €

Beneficiar: Ministerul Culturii
Proiectant: Carpați Proiect, Arh. Eliodor Popa
Antreprenor: Aedificia Carpați
Furnizor materiale și montator: Top Wood
Producător parchet: Karelia 
Producător linoleum: Forbo Flooring Systems
Producător mochetă: ShawMark
Producător adezivi: Forbo Erfurt

La sfârșitul anului trecut a fost inaugu-
rat noul sediu al Bibliotecii Naționale, 
urmând ca din primăvara acestui an să 
poată intra primii cititori. Cei care pătrund 
în această clădire rămân impresionați de 
amploarea spațiilor, de calitatea finisajelor, 
înainte de a cere prima carte pentru lectură. 
Este o lucrare nouă, pe care suntem datori 
să v-o prezentăm, în virtutea atributelor ei.



12 Pardoseli magazin

Istoria unui proiect
Sediul actualei Biblioteci Naționale a început a fi 

construit în 1986, după un concept care acum este 
considerat depășit din punct de vedere tehnologic, al 
fluxurilor de trafic și din perspectiva destinației. 

Au fost discuții îndelungate legate și de estetica 
imobilului, așa cum s-a întâmplat cu majoritatea edi-
ficiilor care făceau parte din proiectul de sistemati-
zare a centrului Capitalei, concretizat în mare parte 
prin ansamblul urbanistic Victoria Socialismului, 
incluzând Casa Poporului, actualul hotel JW Mar-
riott, sediul Ministerului Apărării, ceva mai depar-
te Casa Radio. Clădirea respectivă, în stil clasic, era 

Biblioteca Naţională a României, ca instituție, își 
are originile într-una dintre cele mai vechi și reprezen-
tative biblioteci din România – Biblioteca Colegiului 
Sf. Sava din București. Aceasta și-a deschis colecţiile 
către publicul larg în anul 1838, atunci când au fost ca-
talogate aproximativ 1.000 de volume de carte franţu-
zească. După Unirea din 1859, aceasta a obţinut statu-
tul de bibliotecă naţională, primind alternativ denumi-
rea de Bibliotecă Naţională și Bibliotecă Centrală. 

În anul 1864, prin legea Reglementărilor publice, este 
numită Biblioteca Centrală a Statului, denumire și 
statut păstrate până în anul 1901, când este desfiinţată, 
iar colecţiile sale sunt transferate Bibliotecii Academiei 
Române care primește statutul de bibliotecă naţională. 

considerată alterată de volume, decorațiuni și simbo-
luri ale epocii socialiste. Ca urmare, dar și din cauza 
priorităților epocii, lucrările au fost abandonate în 
1989, apoi au fost reluate sporadic, după planurile 
inițiale, pentru ca în 2004 să se facă o revizie a pro-
iectului conform noii destinații hotărâte, de centru 
cultural și bibliotecă națională. 

Lucrările au fost reluate efectiv în 2009, astfel încât 
acum putem să ne mândrim cu una dintre cele mai 
spectaculoase și moderne biblioteci din Europa. Este 
vorba despre spații cu o suprafață de circa 112.000 mp, 
dintre care 9.000 mp sunt destinați amenajării de biro-
uri pentru Ministerul Culturii.

lucrarea ediției
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Reconversie arhitecturală
l Urmărind îndeaproape conforma-

rea volumetrică a clădirii existen-
te, a fost prevăzută o nouă fațadă 
de sticlă, o dedublare volumetrică 
gândită ca o a doua piele, care lasă 
să transpară deformat și deci cri-
tic, vechea fațadă a epocii de aur. 
Apar astfel suprapuse elemente 
de expresie ale epocii digitale, mai 
degrabă. 

l Atriumul este spațiul cel mai im-
presionant al construcției, cu o 
înălțime egală cu cea a întregii clă-

diri, potențată de un tavan de sti-
clă care amplifică senzațiile. 

l Un ascensor panoramic oferă vi-
zitatorilor posibilitatea de a vedea 
acest spațiu în toată splendoarea lui. 

l Trebuie spus că în procesul de re-
conversie au fost evitate demo-
lările, căutându-se totuși soluții 
conceptuale și arhitecturale ale 
timpului nostru. Se poate conside-
ra, așa cum arată și reprezentanții 
bibliotecii, că arhitectura noului 
se diu este un gest cultural.

Vechiul sediu al 
Bibliotecii Naționale 
a României, cea mai 

mare instituție de 
acest gen din țară, este 

amplasat în centrul 
vechi al Bucureștiului, 

în Palatul Bursei, 
în apropierea Pieții 

Universității. De anul 
acesta, sediul va fi 
în noua locație de 

pe Bulevardul Unirii, 
vizavi de Tribunalul 

București.

VEChEa fațadă Noua fațadă
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Pentru perioada aceasta doar o singură funcţie naţională 
poate fi considerată relevantă pentru bibliotecă, și anu-
me funcţia patrimonială. 

În anul 1955, fondul de carte revine noii biblioteci 
înfiinţate – Biblioteca Centrală de Stat, principala bi-
bliotecă publică din România. Este un moment impor-
tant, fiind pasul crearii unei institutii biblioteconomice 
moderne, având atribuţiile specifice unei biblioteci na-
ţionale, conform standardelor UNESCO. 

Imediat după prăbușirea comunismului, la începu-
tul lunii ianuarie 1990, Biblioteca Centrală de Stat a 
devenit Biblioteca Naţională a României, ca urmare 
a deciziei adoptate de noua putere, iar după intrarea 

României în Uniunea Europeană aceasta își dezvoltă 
funcţiile, implicându-se activ în numeroase proiecte 
naţionale și internaţionale.

Pardoseli 
Din perspectiva montatorilor de pardoseli, a tre-

buit avut în vedere caracterul public al spațiilor, 80% 
din activitatea instituției bazându-se pe gestionarea 
afluenței de cititori și specialiști care vor participa la 
evenimentele desfășurate aici (congrese, conferințe, 
lansări etc.). Prin urmare, au fost necesare pardoseli 
de cea mai bună calitate, de trafic intens, în foarte 
multe zone. 

În aulă, unde traficul este cel mai intens, s-a mizat 
pe piatră, chiar sticlă în care au fost încastrate litere 
volumetrice. 

lucrarea ediției
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Pentru celelalte spații, era nevoie însă de niște par-
doseli calde, care să creeze o atmosferă familiară, apro-
piată. Așadar, s-a mers pe parchet, mochetă și linole-
um, puse în operă de firma Top Wood din București.

Așa cum ne-a declarat domnul Raul Cârstea, Direc-
tor Comercial al firmei Top Wood, a fost o lucrare de 
mare responsabilitate, dar care a decurs perfect dato-
rită bunei colaborări cu antreprenorul general, Aedi-
ficia Carpați. 

Nu au fost înregistrate întârzieri sau probleme de 
altă natură, șapele au fost de foarte bună calitate, ca 
planeitate și rezistență. Astfel, echipa Top Wood a re-
alizat montajul tuturor pardoselilor încadrându-se în 
timpul acordat. 

În total, a fost vorba de 16.000 mp de parchet triplu 
stratificat de la firma Karelia (finisaj stejar), montat 
flotant, 20.000 mp de linoleum și 7.000 mp de moche-
tă, cu plintele aferente din furnir. Linoleumul a fost 
ales pentru caracterul lui ecologic, iar mocheta de tip 
rolă, importată din SUA, este considerată peste stan-
dardele europene. „Produsele contează destul de mult, 
dar eu consider că definitoriu este profesionalismul 
montatorilor și buna logistică a șantierului”, încheie re-
prezentantul Top Wood. n

lucrarea ediției
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Bona Traffic HD (High Durability)
Performanță extremă pentru trafic extrem

Bona Traffic HD dintr-o privire:
Excelentă rezistență la uzură, zgâriere, urme de 

încălțăminte și agenți chimici

Conține mai puțin de 4% VOC

Maturizare rapidă

Nu îngălbenește lemnul

Caracteristicile de performanță sunt vizibile rapid

Virtual fără miros

Certificat DiBT și Greenguard

de la producătorinoutăți

Bona Traffic HD va fi lacul viitorului, 
deoarece combină durabilitatea 

extremă cu reducerea VOC cu 40%.

Începând cu anul 1998, Bona Traffic a depășit orice alt produs similar, demonstrând o du-
rabilitate excepțională pe suprafețele de parchet expuse traficului ridicat și care solicitau o 
protejare pe măsură. Împingând limitele dincolo de imaginabil, noua generație de lacuri 
este prezentă astăzi prin Bona Traffic HD. Pelicula se maturizează rapid, după numai 24 de 
ore de la aplicare având deja o rezistență semnificativă la zgâriere, urme de încălțăminte 
sau la agresiunea agenților chimici.
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Durabilitate extinsă
Acest lac bicomponent deosebit combină durabilita-

tea extremă și frumusețea de lungă durată a parchetu-
lui prin caracteristicile sale excepționale de rezistență 
la zgâriere, uzură și la acțiunea agenților chimici. Nu 
are efect de îngălbenire a lemnului și păstrează aspec-
tul natural al acestuia, astfel încât pardoseala din lemn 
își va menține frumusețea pentru un timp îndelungat.

VOC extrem de reduse
Având mai puțin de 4% VOC și fiind virtual fără mi-

ros, Bona Traffic HD este un lac cu performanțe de 
top ce asigură un mediu sănătos, atât pentru monta-
tori, cât și pentru cei care vor utiliza spațiile respective. 
Bona Traffic HD este certificat DiBT și GREENGU-
ARD Children&School.

Maturizare rapidă
Bona Traffic HD reclamă un timp foarte scurt pen-

tru maturizare, ceea ce înseamnă că el conferă mult 

mai rapid protecție pardoselii din lemn fără a face ni-
ciun compromis în privința rezultatului final. Iată și 
motivul pentru care reprezintă o soluție ideală pentru 
cei întreprinzători, precum proprietarii spațiilor co-
merciale: ei au acum la îndemână o soluție mai rapidă, 
ce salvează timp prețios de lucru, dar care oferă toto-
dată și rezultate îmbunătățite calitativ.

Bona – soluția pentru orice 
tip de parchet

Cu Bona aveți o soluție pentru orice necesitate. 
l Pentru pardoselile din lemn instalate în spații publi-

ce, precum aeroporturi, mall-uri, hoteluri sau galerii 
comerciale, Bona Traffic HD reprezintă soluția cea 
mai potrivită. 

l Pentru protejarea pardoselilor din lemn expuse uzu-
rii zilnice, puteți alege o altă soluție premium prin 
Bona Mega. 

l Pentru suprafețele expuse unei uzuri reduse, precum 
cele din segmentul rezidențial, Bona a stabilit stan-
dardele de frumusețe și sustenabilitate prin soluțiile 
Bona Novia și Resident Plus. n
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P ână nu demult, o ambianță modernă era punc-
tată de obiecte de mobilier sau accesorii retro – 
unele autentice (a fost momentul de boom al 

magazinelor de antichități, în această categorie fiind 
incluse chiar și produse ale epocii industriale), alte-
le cu accente etnice, care încorporau anumite tradiții 
(artă/sculptură africană, textile orientale, ceramică de 
inspirație chinezească, mobilier colonial etc.) sau, pe 
calea cea mai scurtă, obiecte perfect actuale „ambala-
te” în forme retro – corpuri de iluminat, șeminee sau 
radiatoare, aparate radio cu aspect interbelic. 

La începutul acestui secol aveam deja pe piață mobi-
lier din lemn nou cu aspect patinat, neuniform, semn 
evident al unor căutări, atât ale designerilor, cât și 
ale beneficiarilor obosiți de perfecțiunea suprafețelor 
obținute tehnologic. 

În plus, s-a pus accent pe cantitatea mai mare de 
muncă manuală depusă și pe utilizarea unor substanțe 
chimice cu grad redus de toxicitate. Nu poate fi exclusă 
din această tendință influența rusticului, care a părut 
totdeauna mai credibil atunci când a fost marcat de 
patina timpului. 

Se poate vorbi pe bună dreptate despre o apetență a arhitecților și designerilor  
din ultimele decenii pentru vechi, antichizat, patină, printre altele și din dorința  
de a da o identitate culturală spațiilor respective.

LemnuL 
    antichizat

trenduri
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Influențe ecologiste 
Curentul ecologic a avut și el un cuvânt greu de spus 

în tot acest proces. Preocuparea pentru reciclare, pen-
tru reutilizarea vechilor materiale, în contextul pro-
testelor împotriva distrugerii mediului și a exploa-
tărilor forestiere excesive, au făcut ca vechile clădiri 
demolate să devină un fel de magazine „second hand” 
pentru materiale de construcții, în special pentru 
lemn. Astfel, stâlpii, grinzile, scândurile vechi au fost 
transportate pe șantiere care vizau nu doar renovări 
cu materiale sugestive pentru epoca în care a fost con-
struită inițial clădirea respectivă (iar patina era cumva 
obligatorie), dar și pentru construcții noi. Fabricile și 
atelierele profilate pe mobilier antichizat au devenit și 
ele clienții acestor furnizori de materiale reciclate.

Într-o fază ulterioară, specifică și perioadei prin care 
trecem, apetența pentru antichizare s-a îndreptat că-
tre finisaje. Orientarea către calcio vecchio, tapet și alte 
finisaje cu tentă arhaică era doar un simptom. 

În prezent, mulți designeri mizează pe finisaje com-
plet arhaizate, lăsând mobilierul și aparatura electronică 
(obligatorie într-o casă contemporană) să aducă accente-
le moderne. Parchetul antichizat, nou sau din materia-
le reciclate, face acum furori în showroom-urile celor 
mai exclusiviste firme de parchet, ba chiar s-au con-
stituit colecții speciale, individualizate, ale producă-
torilor de mare volum. Aceștia din urmă au tehnologia 
necesară obținerii diferitelor tipuri de patină, cu aceiași 
parametri estetici, pentru parchet dublu sau triplustrati-
ficat, în cantități industriale. Bineînțeles, în cazul lor se 
lucrează cu lemn învechit artificial.   n

Tratamente fizice, chimice, 
mecanice
Aspectul învechit al lemnului, cauzat de lumină, aer, 
umiditate, chiar dăunători, se traduce prin modifică-
rile de culoare, luciu și neuniformitățile de suprafață 
(tușeu). Patina artificială încearcă să reproducă toate 
aceste modificări pe care lemnul le suferă în timp, 
prin metode de natură fizico-chimică sau mecanică. 
Este adevărat că fiecare producător de lemn anti-
chizat are propria rețetă, dar în principiu este vorba 
despre câteva metode de tratare în general cunos-
cute printre specialiști (bineînțeles că antichizarea se 
poate face și după filosofia Do It Yourself, dar astfel 
nu pot fi obținute rezultate spectaculoase decât de 
către cineva cu experiență).
l Așadar, patinarea artificială a suprafețelor noi se 

bazează pe efectul coloristic și cel de accentuare 
și evidențiere a texturii, mizând pe reliefarea zo-
nelor cu pori, a diferențelor dintre lemnul timpuriu 
și cel târziu din compoziția bucății de lemn. Uneori 
sunt folosiți coloranți solubili în apă sau alcool care 
acționează cromatic direct asupra lemnului, alteori 
sunt aplicați reactanți (acizi diluați, săruri de fier, var 
stins) care acționează asupra compușilor chimici ai 
lemnului, imitând efectul luminii în timp.

l În unele cazuri se practică arderea cu flacără de 
benzină sau gaz, ori fumigarea cu spirt de amoniac. 
Aspectul final este completat de cele mai multe ori 
prin folosirea ca finisaj a unor ceruri sau uleiuri care 
pătrund în lemn. 

l Tratamentul mecanic are și el un aport major, con-
stând în zgârieri, loviri, imitații de cari, teșirea 
muchiilor, șlefuiri cu hârtii abrazive de diferite 
granulații. Zgârierea poate fi făcută cu intenția de 
a reproduce crăparea naturală a lemnului prin dez-
hidratare. 

l Patina este obținută nu doar prin acțiune asupra 
culorii lemnului, ci și prin imitarea unui lemn vopsit, 
ros în urma utilizării, ori a unor dușumele prelucrate 
grosier, după posibilitățile evului mediu – important 
este ca stratul final să nu rănească sau să provoace 
accidente.
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de la producătorinoutăți

Nou distribuitor 
STÖCKL în România: 
Glamour Floors

Î
ntreprinderea de familie STÖCKL 
Ges.m.b.H. cu sediul în Kematen/
Ybbs a fost fondată în 1977 de 

domnul Anton STÖCKL ca gater pen-
tru foioase. Strădania de a folosi cât 
mai bine materia primă de calitate, 
realizând produse inteligente și dura-
bile, reprezintă de ani buni obiectivul 
principal al firmei.

Sortimentul de produse 
Paleta de produse STÖCKL se îm-

parte în esență între parchetul ma-

STÖCKL Ges.m.b.H. a găsit în firma 
Glamour Floors partenerul ideal 
pentru a pătrunde adecvat pe 
piețele emergente ale Europei de 
Est. Cu șase reprezentanți externi, 

Glamour Floors deservește cu precădere designerii de 
interior și montatorii de parchet. Prin acest parteneriat, 
și piața românească va beneficia direct și profesional 
de paleta de produse calitative STÖCKL. 

 Stejar Compact
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siv și parchetul dublustrat comerci-
alizat sub brandul propriu ACTUS.

ACTUS – un produs 
Allround 

ACTUS e foarte indicat la utiliza-
rea în sisteme de pardoseli încălzi-
te. În combinație cu lipirea pe toa-
tă suprafața oferă un coeficient de 
transfer termic optim și crește sem-
nificativ eficiența energetică, asigu-
rând astfel o economie a costurilor 
energetice.

Parchet masiv –  
atmosferă prietenoasă 
și caldă pentru căminul 
dumneavoastră

Realizate din lemn masiv și  prevă-
zute cu îmbinare tip nut – feder pe 
toate 4 laturile, lamelele de parchet 
sunt perfecte pentru montajul în nu-
meroase modele creative și individu-
ale – în special în combinație cu un 
friz perimetral. Datorită stratului de 
uzură în grosime de cca 10 mm, par-
chetul masiv este renovabil în repe-
tate rânduri, asigurând o pardoseală 
ideală pentru mai multe generații 
chiar și în încăperi cu trafic intens. n

Indiferent de modul de tratare a 
suprafeței, sigilată cu lac ori uleiată 
oxidativ, clienții vor simți că au de-a 
face cu un parchet deosebit. 

Parchetul dublustrat ACTUS e dis-
ponibil în cele mai diferite execuții și 
sortimente. 

Astfel, parchetul, ca obiectul con-
structiv cu cea mai mare suprafață din 
încăpere, va impune atmosfera dorită 
– de la un aspect liniștit și elegant până 
la unul rustic și plin de vigoare.

n ACTUS EMOCION
Aici se manifestă deplin dra-

gostea pentru lemn. Acest par-
chet potențează tendința luxu-
lui. Aspectul său antichizat  mar-
chează spațiul, nenumăratele 
variante disponibile lăsând liber-
tate completă la alegerea tipului 
de amenajare dorit. Calitativ, lu-
xos, valoros – acesta este ACTUS 
Emocion. 
n ACTUS ELEMENTS

Aici sunt în elementul lor fanii 
frumosului parchet clasic. Ori de 
câte ori doriți – ori vă trebuie - un 
parchet rezistent la uzură și de-
finit de eleganță atemporală – 
ACTUS Elements reprezintă ale-
gerea corectă. Ca alternativă la 
parchetul industrial clasic, acest 
parchet dublustrat este în plus 
mult mai indicat pentru monta-
jul peste sisteme de încălzire prin 
pardoseală.

Produse noi

Stejar Emocion  

ACTUS XL Laguna Stejar Design

Stoeckl în România prin
Glamour Floors
Splaiul Unirii nr 191, etaj 1, Bucuresti
Tel : +40.215.280.246
www.mocheta.com
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Domul din Köln și Catedrala Notre-Dame de 
Paris sunt două dintre marile edificii gotice 
ale Catolicismului, capodopere ale acestui stil 
admirat într-atât încât anual vin milioane de 
turiști să le viziteze: circa 6 milioane la prima 
și 13 milioane la cea de-a doua. Pardoselile pe 
care calcă aceștia atrag atenția prin coloraturi 
spectaculoase sau prin urme ale timpului – 
crăpături, uzuri și patine inimitabile.   

     Capodopere ale    stilului gotiC

pardoseli istorice
l Cu o înălțime de 157,38 m, Domul 

din Köln a fost cea mai înaltă clă-
dire din lume între 1880-1884. 

l Este situat foarte aproape de Rin, 
granița nordică a lumii romane, și 
a fost construit timp de 632 de ani: 
dacă la 15 august 1248, arhiepisco-
pul Konrad von Hochstaden pu-
nea piatra de temelie a catedralei,  
încheierea lucrărilor în 1880 dădea 
prilejul unei celebrări naționale. 

l În  prezent încă se mai lucrează la 
repararea daunelor pricinuite în 
cursul celui de-al Doilea Război 
Mondial, când Kölnul a fost ras la 
propriu de pe suprafața pămân-
tului – una dintre singurele clădiri 
scăpate ca prin minune de bom-
bardamente fiind chiar Domul. 

Gigantica fațadă de vest a 
Domului din Köln, flancată 
de cele două turnuri, ocupă o 
suprafață de peste 7.100 m2.  
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Fațada principală a catedralei 
Notre-Dame, cu cele două 
turnuri neterminate, a fost 
mereu simbolul Parisului. 

„Victoria va merge în pas 
de atac, vulturul cu culorile 

imperiale va zbura din 
clopotniță în clopotniță, până 

la turlele catedralei Notre-
Dame.” – spunea Napoleon 
înaintea celor 100 de zile...

     Capodopere ale    stilului gotiC

l Notre Dame de Paris se află 
pe locul primei biserici creștine 
din Paris, Basilica Saint Etienne, 
demolată în 1160 de episcopul 
Maurice de Sully pentru a ridica 
actuala catedrală. Construcția a 
început în 1163 în timpul domniei 
lui Ludovic al VII-lea, fiind finali-
zată în jurul anului 1345. 

l Pe pavajul din piața din fața ca-
tedralei se remarcă o serie de 
dreptunghiuri din piatră de altă 
culoare, ce marchează casele care 
au coexistat mult timp în proxi-
mitatea edificiului. 

l De aici, din jurul catedralei situată 
pe Île de la Cité, insula naturală 
mărginită de brațele Senei, a luat 
ființă Parisul modern.
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E xegeții creștini au rapor-
tat micile biserici ortodoxe 
la apropierea credinciosu-

lui de o divinitate familiară – tem-
plele gotice marchează spațiul prin 
măreție și sublimarea detaliului. 

Duse la perfecțiune într-un ev 
(pe nedrept numit) întunecat, ele 
se remarcă prin continua căutare a 
valențelor luminii. Ne oprim la cele 
enunțate aici pentru că le conside-

 Domul din Köln:
Influențe romane  
și bizantine

În cazul Domului din KÖln, exis-
tă mai multe tipuri de pardoseli, 
evident executate în etape diferite. 
În zona centrală, avem piatră în va-
riante de alb, negru și cărămiziu, de 
origine recentă. Altarul principal 
se distinge prin cromatica aprinsă 
a unui parchet din lemn de cireș. 

Ceea ce este specific acestei cate-
drale este însă ansamblul de moza-
icuri realizat în secolele al XIX-lea 
și al XX-lea împrejurul altarului 
principal, mozaicuri de influență 
bizantină și romană, reprezentând 
episcopi și ctitori într-o ambianță 
plastică încărcată de simboluri și 
motive crestine: pești, viță-de-
vie, flori de crin. Opțiunea nu 
este cu totul întâmplătoare, bazân-
du-se pe istoria acestui vechi oraș 
înființat de romani, cel mai mare 
oraș al Germaniei în Evul Mediu. 
Modele au fost vestigiile arheolo-
gice descoperite în ultimele două 
secole, culminând cu vila roma-
nă scoasă la iveală în 1941, chiar 
lângă Domul din KÖln, din care 
s-a păstrat în condiții foarte bune 
mozaicul sălii de banchet. Acesta 
a fost încorporat în Muzeul Roma-
no-Germanic. 

răm emblematice pentru geneza și 
sublimarea unui stil fără de care 
Europa ar fi mai săracă. 

Primele catedrale gotice au apă-
rut în Franța: Saint-Denis, Notre-
Dame de Paris, Chartres Amiens, 
Reims. Dealtfel, vechiul nume al 
arhitecturii Gotice a fost acela de 
Arhitectură Franceză. 

În Germania, acest stil pătrun-
de mai târziu, în a doua jumătate a 

secolului XIII, cele mai cunoscute 
edificii fiind domurile din KÖln, 
Nurnberg și Bamberg.   

Modalitățile în care au fost abor-
date pardoselile celor două edificii 
au fost diferite, dar trebuie ținut 
cont și de momentul în care au 
fost realizate, de contextele în care 
au fost înlocuite sau de stadiul în 
care au fost propuse pentru con-
servare.

pardoseli istorice
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 Notre-Dame de Paris:

Simplitatea ca reper
Notre-Dame de Paris și-a păs-

trat piatra multiseculară așezată 
în diferitele etape de consolidare 
și extindere, cu unele completări 
ulterioare, din cauza deteriorarilor. 
Să nu uităm că această catedrală, 
în fața căreia este marcat Punctul 
Zero al Franței, a fost ținta vanda-
lismelor hughenote, sau din tim-
pul Revoluției Franceze, când au 
fost dărâmate toate statuile mari 
din portaluri, inclusiv galeria cu 
28 de statui ale regilor din interior, 
singura rămasă întreagă fiind cea a 
Fecioarei Maria.

În cadrul unui proiect de restau-
rare de la 1843, întocmit de Jean-
Baptiste-Antoine Lassus și Eugène 
Viollet-le-Duc, se menționează 
fap  tul că pavajul din cor, naos și 
nave fusese înlocuit în 1769 - 1775. 
Prin aceasta, se ridicase nivelul 
pardoselii, în același timp fiind îm-
brăcate în marmură de Languedoc 
și bazele coloanelor. Dar în 1699 
deja erau două straturi de pardo-
seală, din care unul format din oc-
togoane din marmură. 

Fiind amplasat practic pe o in-
sulă, Île de la Cité, a existat per-
manent grija mișcărilor de teren 
și a scufundării edificiului. Iată că 

• Bucharest-Peles-Bran-Brasov tour / 12 hours / 95 eur
• Bucharest one day tour / 8 hours / 65 eur
• Bucharest half day tour / 4 hours / 45 eur
• Saxon fortified churches tour (Transylvania) / 2-4 days (up to the agreed programme) 

* All tours include: private premium car / guide / driver / traditional Romanian lunch / dinner
  ** Pick-up and arrival in front of your hotel. 

www.draculatour.netTel.: +4 0723.641.488

Leisure and business trips in romania



aici s-au succedat o multitudine de 
acoperiri cu dale din rocă, ultima 
dintre ele, cea de acum, fiind în 
formă de tablă de șah. Completă-
rile recente au păstrat acest model 
și probabil nimeni nu-și propune 
să-l mai schimbe, preferând aceste 
forme simple și discrete, în ideea că 
spectaculozitatea începe de la nive-
lul pereților. Totuși, acest lucru nu 
i-a împiedicat pe mulți fabricanți 
de dale ceramice să-si denumească 
unele colecții „Notre Dame”, mai 
ales acelea care reproduc caroiajul 
din faimoasa catedrală pariziană.  n
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Între 1859 și 1867, Pierre François Marie 
Boulanger, unul dintre marii artiști ai 
feroneriei franceze, a refăcut o parte 

din feroneria catedralei, sub comanda 
arhitectului Eugene Viollet-le-Duc. O serie 

de balamale ale ușilor sunt păstrate la loc de 
cinste în Muzeul de Arte Decorative din Paris.

În 2013, Catedrala Notre Dame va sărbători 
850 de ani de existență, de când a fost 
așezată piatra de temelie. Festivitățile vor 
începe deja din decembrie anul acesta 
și sume de multe milioane de euro sunt 
investite continuu pentru ca edificul să fie 
celebrat într-o stare cat mai bună – lucrări 
de renovare a orgilor, a clopotelor, altare-
lor. Recent, piatra fațadelor a fost tratată 
pentru a face față poluării care are un efect 
deosebit de agresiv, proces care a început 
încă din secolul al XIXlea. Cu toate acestea, 
restaurarea nu vizează și zona pardoselilor, 
care sunt păstrate așa cum sunt, doar 
curățate și acoperite cu un strat protector. 
Prin simplitatea lor, ele fac parte din istoria 
Parisului – pe aceste dale s-au produs 
reconversii spectaculoase, care le-au încăr-
cat cu o aură mistică: poetul Paul Claudel, 
în ziua de Craciun a anului 1886, este cel 
mai cunoscut exemplu.
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Orice proiect de pardoseli ați avea
Noi avem o soluție! 
Cu o cotă de piaţă de peste 65%, 
Forbo e lider mondial în producţia 
de linoleum, material 100% natural ce 
dă naştere unei pardoseli ecologice, 
funcţionale şi estetice. 

 linoleum
Linoleumul e răspunsul per-

fect la dezideratele ecologice 
contemporane: un material 
realizat din materii prime na-
turale și regenerabile. În plus, 
acest material îndeplinește 
cerințele cele mai pretențioase 
ale designerilor.

l Marmoleum® reproduce structura clasică a marmurii 
într-o textură mai accentuală sau mai pală.

l Gama Walton® are la bază culori clare, fiind creată în 
special pentru interioare cu aspect simplu și marcant. 

l Artoleum® e o colecţie unică ce se remarcă prin cu-
loare, textură, exuberanţă, contraste și combinaţii 
neașteptate, disponibile într-o gamă bogată de culori 
și modele.  

Pardoseli proiectate pe criterii estetice 
şi funcţionale caracteristice clădirilor 
publice şi comerciale.

Din sala de operaţii în salon, oferim 
soluţii complete pentru domeniul 
medical: gama de pardoseli elastice 
e o alegere optimă prin rezistenţă, 
durabilitate şi calităţi igienice.

Creşe, grădiniţe, academii, universităţi: 
toate reclamă pardoseli atractive, 
rezistente la uzură şi uşor de întreţinut, 
din linoleum, mochetă dale, Flotex ori 
covoare PVC.

Birouri Spitale și clinici Instituții educaționale

de toptehnologii

 PvC
Pardoselile din PVC sunt produse prin cele mai 

avansate tehnici actuale și se remarcă prin aspectul și 
funcționalitatea lor deosebite. Ele permit exprimarea 
oricăror deziderate estetice și funcționale, respectând 
inclusiv cele mai stricte reglementări în domeniul 
sănătății și siguranței.

Avem soluții pentru pardoseli cu cerințe obișnuite dar 
și antiderapante, acustice, antistatice, pardoseli design și 
soluții pentru spațiile umede: Eternal, Allura, Colorex, 
Concept, Flex SL, Aqualon, Onyx.

 Flotex
Nu e PVC, dar are rezis-

tenţa, durabilitatea și facili-
tatea de curăţare a PVC-ului. 
Nu e nici o mochetă clasică, 
dar arată la fel de bine, exce-
lând prin căldură și confort. 

Suprafața densă formată din fibrele de nailon crează o 
barieră acustică ideală, protejată cu tratamentul anti-
microbian Sanitized®.
Flotex poate fi folosită împreună cu orice alt tip 

de pardoseală, pentru a crea combinații originale de 
culori, texturi și materiale, fiind ideală pentru orice 
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aplicație, de la locuințe până la educație, sănătate, bi-
rouri, cămine de bătrâni, retail și hoteluri.

 mochetă dale 
Dezvoltată inițial pentru 

destinații rezidențiale, mo-
cheta în dale reprezintă astăzi 
o pardoseală preferată pentru 
toate interioarele comerciale, 
fiind utilizată intens în secto-

rul public: școli, colegii, universități, clădiri adminis-
trative și alte facilități de divertisment ori acomodare. 

Mocheta în dale Tessera și Westbond e recunoscută 
pentru aspectul estetic și performanțele excepționale 
la trafic intens, clienții beneficiind și de garanția livră-
rii în 5 zile lucrătoare.

 Rezidențial
Dincolo de soluțiile de clasă mondială oferite pentru 

interioarele din sectorul comercial, Forbo Flooring 
Systems este și un producător de materiale pentru par-
doselile rezidențiale. 

Brandurile Marmoleum, Marmoleum Click, Flotex 
Classic, Flotex HD, Nairn Cushionflor și Novilon 
oferă pardoselilor dumneavoastră de acasă aceeași ca-

litate și durabilitate recunoscute soluțiilor Forbo din 
mediul comercial. 

 Bariere de praf
Nevoia blocării murdăriei 

la intrarea în clădiri e recu-
noscută de secole, un model 
primitiv fiind împrăștierea 
de nisip ori rumeguș la in-
trare. Azi, rolul barierelor de 

praf e același, dar la considerentele practice se adaugă 
regle mentările de siguranță și nediscriminăre a celor cu 
dizabilități. Soluțiile Forbo în domeniu, comercializate 
sub brandurile Nuway și Coral, sunt aplicabile în orice 
situație, indiferent de nivelul de trafic sau gradul de uzu-
ră estimat: centre comerciale, aeroporturi, terminale de 
transport. În plus, barierele de praf se pot personaliza la 
cerere cu logoul clientului. n

Colecţiile de PVC şi linoleum pentru 
trafic intens, disponibile în dale şi rolă, se 
adresează oricăror formule de retail ori 
spaţii de divertisment.

Furnizăm sisteme de acces, pardoseli 
antiderapante şi acoperiri pentru pereţi 
din linoleum şi PVC de trafic intens.

Renumiţi pentru pardoselile comerciale 
de interior, ne adresăm utilizatorilor 
casnici, aceştia beneficiind de calitatea, 
durabilitatea şi stilul care ne-au 
consacrat.

Divertisment și retail Industrie și transport Acasă

Forbo Flooring Systems Romania
Sandra Stoian
   Tel.: +40 728 929 652
   Email: sandra stoian@forbo.com
   www.forbo.com

Dispunem de o gamă completă de PVC pentru uz comercial cu bune ca-
lităţi acustice, conductive şi antiderapante, respectiv de mochetă pentru 
trafic intens, preferată în birouri, hoteluri, centre divertisment şi clădiri 
publice. Sistemele de bariere de praf ce ne întregesc portofoliul au ca 
destinaţie clădiri, aeroporturi, supermarketuri şi centre comerciale.
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Vă prezentăm în continuare o lucrare  
relativ amplă, de înalt rafinament, reali-
zată pentru un hotel în care este evidentă 
preocuparea pentru confort și aspect.  
Metoda de montaj este și ea deosebită:  
cu ajutorul așa-numitelor „grippere”,  
care îi conferă pardoselii elasticitate,  
lipsa cutelor și multe alte avantaje. 

Î ntr-un hotel, ca în orice alt spațiu public de trafic 
intens și poate chiar mai mult decât în acestea, par-
doselile sunt supuse unui grad mult mai mare de 

uzură în comparație cu cel existent în locuințe. Aici se 
ia în calcul și grija fiecăruia pentru propria casă, ceea 
ce la hotel se întâmplă destul de rar. Dar cauza uzurii 
nu este doar traficul efectiv, ci mai ales procesele repe-
tate de curățare și igienizare, care trebuie repetate la 
un anumit număr de zile și după fiecare client/sejur, 
conform normelor și standardului de clasificare al ho-
telului respectiv.

Uzura de hotel
În curățarea mochetei se folosesc diverse metode, 

de la simpla aspirare la spălare cu spumă uscată sau 
prin injectie-extracție, ori cu o mașină monodisc pen-

lucrări de referință

Mocheta de hotel:        Montaj special
tru îndepărtarea petelor. Oricum ar fi, în timp firele 
se deformează, se smulg sau se rup, indiferent de de-
tergent. Mai luam în calcul și frecvența operațiunilor. 
O comparație foarte bună ar fi spălatul prosoapelor: 
acasă spălăm un prosop (s-a constatat statistic) la 
10 – 14 zile, pe când un hotel își spală prosoapele la 
maximum 4 zile. În cazul mochetei, uzura se obser-
vă clar după o perioadă, astfel încât înlocuirea este 
o operațiune destul de frecventă, mai ales în spațiile 
de cazare care vor să-și păstreze o anumită imagine. 
De asemenea, uzura se produce diferențiat - se poate 
observa cu ușurință într-o cameră de hotel diferența 
de textură dintre zona patului (pierderi de material), 
unde se circulă cel mai mult, și colțurile camerei, unde 
arată mult mai bine. Oricum ar fi, periodic mocheta 
trebuie înlocuită; reparațiile sunt greu de făcut, sin-
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gura metodă viabilă fiind înlocuirea porțiunilor dete-
riorate cu bucăți de mochetă nouă, ceea ce totuși nu 
se recomandă, pentru că apar inevitabil diferențe de 
nuanță (cea veche este decolorată sub acțiunea soare-
lui, a apei și detergenților). Și, pe lângă toate acestea, 
cine mai păstrează în stoc un sortiment de mochetă 
atâta amar de vreme?

Așadar, la un număr de ani se face o renovare, care 
include nu doar înlocuirea mochetei, ci și a mobilieru-
lui, finisajelor pereților sau decorațiunilor textile, care 
sunt asortate conform unui concept de design. Practic, 
în ziua de azi niciun hotelier nu mai intervine asupra 
interioarelor fără ajutorul designerului. 

Am făcut această introducere pentru a arăta că în-
locurirea mochetei în hotel (camere, holuri, scări, lob-
by, săli de conferințe) este un fapt obișnuit, care ține 

Mocheta de hotel:        Montaj special

mai mult de natura materialului decât de calitatea lui. 
Așadar, oricât de bună ar fi mocheta respectivă, la un 
moment dat va trebui îndepărtată, iar acest proces nu 
este deloc simplu. Faptul că la început am fost foarte 
încântați de calitatea adezivului pentru montaj nu ne 

V-am prezentat lucrarea de față, realizată de 8 oa-
meni într-o perioadă de circa 60 de zile (8.600 mp de 
mochetă), pentru ca acest tip de montaj este reco-
mandat hotelurilor, datorită unor avantaje majore:
n Fiind montată fără adeziv, mocheta se poate înlocui, 

la nevoie, rapid si ușor;
n Suprafața rezultată, întinsă și aproape elastică, este 

foarte confortabilă la pășire;
n Curățarea și aspirarea sunt mult mai eficiente, pen-

tru că mocheta nu mai este rigidă.
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lucrări de referință

mai convine când trebuie să îndepărtam resturile ră-
mase după dezlipirea mochetei. De cele mai multe ori 
este necesară o curățare manuală și chimică – de pildă 
decapanții pentru adezivii acrilici. Pentru situații de 
acest gen a fost creat sistemul de montaj cu gripper, 
care permite aplicarea și îndepărtarea mochetei cu 
minimum de efort și de cheltuială. Într-o locuință în 
care înlocuim mocheta odată la 10 de ani, poate că nu 
este cazul să îl utilizăm, dar în hoteluri, spații de biro-
uri unde se poate schimba frecvent chiriașul, sistemul 
merită toată atenția.

Scopul: individualizare   
Obiectivul prezentat aici este un hotel de 4 stele din 

Piatra Neamț; nivelul locației este bine reflectat de 
numărul de stele, calitatea finisajelor și mobilierului 
fiind deosebite. În ultimul timp clădirea a beneficiat 
de o renovare amplă, atât la exterior, cât și la interi-
or, fiind adusă la standardele scrise și nescrise (dar 
aducătoare de oaspeți) ale hotelăriei moderne: fațade 
cortină, placări cu panouri compozite, noi funcțiuni 
și facilități obținute prin remodelarea structurii unui 
hotel cu tradiție, dar devenit desuet. Diferitele tipuri 
de spații pentru cazare (camere duble și apartamente 
cu spații generoase pentru birou și meeting) au fost 
abordate diferențiat la nivelul pardoselilor, fiind fo-
losite mai multe variante de mochetă (culoare și mo-

  Metoda cu grippere
Se practică 3 metode importante de montare a mo-
chetei în rolă: lipirea cu adeziv (pe toată suprafața sau 
parțial), cu bandă dublu adezivă (ideală când se dorește 
demontarea rapidă a mochetei și refolosirea ei in alt 
amplasament – o variantă avantajoasă, dar ineficientă 
pentru trafic intens) și cea cu grippere. În cazul de față, 
s-a optat pentru ultima variantă, pe grippere, așadar 
fără adeziv. 

1 Principiul este destul de simplu: la început se 
aplică perimetral o serie de șipci speciale 

(grippere), debitate în funcție de forma camerei și 
fixate în holzșuruburi sau cuie (eventual cuișoare de 
beton, dacă este cazul). Aceste șipci sunt dotate cu 
ținte orientate oblic spre perete, pentru ca ulterior 
mocheta să se ancoreze în ele. Se amplasează la 
mică distanță de perete (cam 1 cm, cât să intre vârful 
degetului), pentru ca marginile mochetei să nu se 
sprijine în perete, ci să se orienteze ușor în jos. 

2 Ulterior suprafața se aduce la nivel cu ajutorul 
stratului de underlay, cu rol de preluare a micilor 

denivelări, izolare fonică și barieră de umiditate. Un-
derlay-ul se lipește de șapă cu un adeziv fixator. 

3Apoi se așează mocheta nedebitată la locul 
destinat și se fixează în grippere lovindu-se 

cu un ciocan special în marginea mochetei. Această 
ultimă operațiune este de fapt cea mai importantă, 
pentru că, executată de un profesionist, fixează 
mocheta și în același timp o tensionează. Îmbinarea 
între ștraifurile de mochetă se realizează prin termo-
sudare, pardoseala textilă fiind aplicată astfel flotant, 
fără racordare la suport.
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x-Factor
233 decoruri si mai mult, pentru

ideile Dumneavoastra

Va asteptam sa ne vizitati la Concursul European 
al Montatorilor de Pardoseli, in perioada

29 martie - 01 Aprilie 2012 in pavilionul C3, din 
cadrul Romexpo, Bucuresti 

del) în funcție de dimensiunile spațiului, ilumina-
re și amenajarea generală (minimalist sau cu tentă 
clasică). În fond, intenția a fost cea de a asigura o 
ambianță caldă, familiară și unitară, ceea ce se vede 
și în cazul mochetei.

Interesant este ca unele intarsii sunt realizate din 
montaj, nefiind vorba de un model fabricat. În plus, 
mocheta folosită la lucrare este unicat, fiind fabricată 
în culori speciale alese de biroul de arhitectură, pe 
modelul (desenul) clasic al producătorului. n

Obiectiv: Central Plaza Hotel  – Piatra Neamț
Designer: Ardesign
Constructor:  Proinstal
Montaj mochetă:  Karina R
Suprafața acoperită:  circa 8.600 mp
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S unt situații în care logistica de 
șantier, starea suportului, ter-
menul de predare, instalațiile 

existente (țevi, cabluri, încălzire prin 
pardoseală) nu sunt avantajate de 
folosirea unor șape umede. De ase-
menea, arhitecții au nevoie de soluții 
care să reprezinte drumul cel mai 
scurt și mai sigur către un rezultat pre-
vizibil, de materiale care să le permită 
să se „joace” cu spațiile și suprafețele 
neconstrânși de dificultăți tehnice și 
beneficiind de avantajele prefabrică-
rii. Pentru acest gen de situații, dar și 

Pentru un șantier fără dificultăți – 
pardoselile uscate Knauf Vidifloor

tehnologii de top

fi utile în situații cât mai diverse, pro-
ducătorul german Knauf a proiectat 
aceste sisteme de plăci în mai multe 
variante, cu sau fără termoizolație in-
clusă (polistiren expandat sau vată 
minerală) dispunând de grunduri, 
adezivi și mase de șpaclu, șuruburi și 
agrafe speciale, folii, materiale de um-
plutură uscată și multe alte accesorii. 
Practic, acestea pot fi folosite în orice 
tip de lucrare în scopul obținerii unui 
strat suport optim pentru montarea 
parchetului, mochetei, PVC-ului, lino-
leumului, gresiei și a altor straturi de 

în împrejurări curente, specialiștii pot 
apela la sistemele de pardoseli uscate 
Knauf Vidifloor. Se pot folosi pentru 
lucrări noi, la pardoseli moderne cu 
încălzire, la renovări ale unor clădiri cu 
planșee ale căror grinzi reprezintă de 
obicei o provocare pentru montatori. 
Greutatea redusă a panourilor permi-
te acest lucru.

Sistemele de pardoseli Knauf Vi-
difloor se bazează pe rezistența me-
canică și planeitatea plăcilor de ipsos 
armat cu fibre celulozice care pot fi 
montate direct pe șantier. Pentru a 

Un șantier fără umiditate excesivă în pardoseli, fără așteptări de zile și săptămâni până la 
montarea stratului de uzură, este visul oricărui aplicator. Constructorii și montatorii de 
pardoseli au nevoie zi de zi de soluții eficiente, ingenioase, pentru a le ușura munca de 
șantier, pentru a preda beneficiarului o lucrare rapidă, rezistentă, adaptată nevoilor lui. 

Sfaturi pentru montaj

l În cazul planşeelor cu grinzi 
din lemn şi scânduri sau plăci 
din material lemnos, plăcile/
elementele Vidifloor nu se vor 
monta direct pe grinzile de 
lemn sau pe dușumeaua oarbă; 
în cazul planșeelor cu grinzi de 
lemn, se va utiliza cartonul on-
dulat, neridicat pe pereţi.

l La planşeele din beton armat 
se va monta folie PE cu grosime 
de 0,2 mm, cu suprapuneri de 
minimum 20 cm la îmbinări; 
aceasta se va ridica pe pereţi pe 
înălţimea constructivă.

l La racordul cu peretele se va 
mon ta bandă de margine din va-
tă minerală de 10 mm grosime. 
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uzură, respectând destinația pardo-
selii prin prisma umidității existente 
în incintă și a greutății suportate: la o 
amprentă de 4 x 4 cm, 1kN pe strat de 
umplutură sau vată minerală și 1,5 kN 
pe strat de polistiren expandat EPS 20. 

Elemente Vidifloor F131 – sunt 
alcătuite din două plăci de ipsos ar-
mat cu fibre celulozice, cu grosimea 
de 10 mm sau 12,5 mm, suprapuse, 
lipite din fabrică, decalate una faţă de 
cealaltă cu 5 cm (formând astfel un 
falţ foarte potrivit îmbinărilor). Astfel, 
grosimea totală a panourilor ajunge 

Reducerea denive lă
rilor – soluții concrete

l Pentru denivelări de 0–15 mm 
se poate utiliza șapa de egaliza-
re Knauf Nivellierspachtel 415 
(cca. 1,8 kg/m² pe mm grosime). 

l În cazul denivelărilor medii, 
stratul de umplutură poate fi 
dintr-un amestec de ciment și 
nisip umed în raport 1:5, care se 
lasă să se usuce înainte de apli-
carea elementelor.

l În cazul straturilor de nivelare 
cu înălţime constantă sau în 
cazul ţevilor pentru instalaţii 
dispuse pe planșeu, se va utiliza 
polistiren expandat cu densitate 
20 kg/m³; ţevile se vor căptuși 
cu vată minerală, iar plăcile de 
polistiren se vor decupa cores-
punzător.

l Umplutura uscată Knauf 
Trockenschüttung, cu granu-
lozitate 1–6 mm, greutate 
circa 5,15 kg/m²/cm grosime și 
umiditate reziduală 1%, poate 
fi aplicată în strat de 20 mm. La 
grosimi de 50 mm se va com-
pacta, iar la grosimi de100 mm, 
respectiv sub straturile izola-
toare din fibre minerale se va 
acoperi suplimentar cu plăci de 
gips-carton sau plăci Vidifloor. 

la 20 mm sau 25 mm, având dimeni-
uni standard: 0,50 x 1,50 m. La pune-
rea în operă, elementele se lipesc în 
zona falţului cu adeziv Falzkleber, 
după care se fixează cu șuruburi spe-
ciale Vidifloor. Este un sistem potrivit 
montarii peste încălzirea în pardosea-
lă, având o conductivitate termică R = 
0,29 W/(mK).

Elemente mixte Vidifloor F132 – 
plăcile sistemului anterior, cu grosimea 
de 20 mm sau 25 mm, sunt cașerate la 
partea inferioară cu un strat izolator 
din polistiren de 20, respectiv 30 mm 

(Vidifloor EPS) sau vata minerală de 
10 mm grosime (Vidifloor VM). 

Placi Vidifloor  F135 sunt plăci in-
dividuale de 10 mm sau 12,5 mm gro-
sime, montate în șantier în 2 straturi 
succesive, cu rosturi decalate. Al doilea 
strat se lipește de primul cu adeziv 
Knauf Aqualine, Knauf Systemkle-
ber sau Knauf Uniflott, după care se 
fixează pe întreaga suprafaţă cu șuru-
buri speciale Vidifloor, după o meto-
dă de poziționare a acestor șuruburi 
care să asigure o fixare perfectă. Și 
acest sistem este potrivit montării pes-
te sistemele de încălzire în pardoseală 
(R = 0,29 W/(mK). n

VAriAntA Grosime (mm) Greutate (kg)

Vidifloor F131 20 (2 x 10) 24

Vidifloor F131 25 (2 x 12,5) 30

Vidifloor F132 30 (2 x 10 + 10 mm vată minerală) circa 25

Vidifloor F132 35 (2 x 12,5 + 10 mm vată minerală) circa 31

Vidifloor F132 40 (2 x 10 + 20 mm EPS) circa 25

Vidifloor F132 50 (2 x 10 + 30 mm EPS) circa 25

Vidifloor F135 20 (2 straturi de 10) 24

Vidifloor F135 25 (2 straturi de 12,5) 30
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N u mai este o noutate că la acest târg vin o 
mulțime de vizitatori români (arhitecți, monta-

tori, distribuitori și parteneri ai marilor companii). 
Au și de ce, pentru că an de an, la Domotex se văd 
trendurile în designul pardoselilor și noile materia-
le apărute (unele prezentate în premieră), dar este și 
o ocazie pentru specialiști să se întâlnească, să pună 
bazele unor noi colaborari.

Potrivit organizatorilor, anul 2012 va fi marcat pe 
piața pardoselilor de modele noi, cu design inova-
tiv, personalizat, având în același timp atribute ale 
unei întrețineri cât mai simple și practice. Pardo-
selile au devenit uneori adevărate obiecte de artă, o 
„declarație” a identității locuinței și a celor care le fo-
losesc. Pe această linie a mers și decizia organizatori-
lor de a inaugura o nouă temă a expoziției, intitulată 
„Customised Living” și destinată personalizării stilu-
lui de a trăi. Desigur, nu au fost neglijate nici mani-
festările deja consacrate, precum forumul arhitecților 
contractworld, seminarul privind siguranţa la locul 
de muncă sau concursul de covoare lucrate manual. 
De asemenea, anul acesta s-a desfășurat prima ediție 
a „Summitului Pardoselilor din Lemn”, manifestare 
care, așa cum a declarat reprezentantul organizatori-
lor, Dr. Andreas Gruchow, „a depășit orice așteptare, 
aici venind să-și expună noutățile pentru 2012 toți li-
derii industriei”.

În plus, standurile marilor companii au fost ani-
mate permanent de prezentări și demonstrații, unele 
dintre ele fiind menționate în continuare.

Trebuie să notăm totodată că, începând cu acest an, 
târgul Domotex se organizează și în Rusia, pe lângă 
China și Orientul Mijlociu (la Istambul în 2012). 

Domotex 2012
„Ora exactă” a pieţei pardoselilor s-a dat și anul acesta la DOMOTEX HANNOVER, 
eveniment desfășurat între 14 și 17 ianuarie. Pentru a se pune la curent cu noută-
ţile branșei, expuse de 1.371 firme din întreaga lume, au trecut pragul târgului nu 
mai puţin de 45.000 vizitatori.

Standarde maxime
În cadrul standului Mapei, s-au prezentat soluții 

inovative pentru montarea îmbracăminților elastice 
de pardoseli, soluții privind instalarea pardoselilor 
din lemn și sisteme de izolare fonică sub parchet, dar 
și sisteme de montare a pardoselilor sportive la ex-
terior. Să notăm și prezentarea unor adezivi noi, ce 
corespund celor mai exigente norme în domeniul 
adezivilor pentru acoperi elastice: Ultrabond Eco V4 
SP Fiber și Ultrabond Eco 310.  Pe toată durata târgu-
lui, echipa Mapei a realizat demonstrații tehnice de 
punere în operă a materialelor, însoțite de explicații 
și răspunsuri la întrebările adresate de public.

eveniment
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Vintage modern
Prin colecția Vintage Edition, producătorul 

elvețian de parchet Bauwerk a marcat un nou 
trend, care credem că se va impune în scurt timp 
pe piața pardoselilor din lemn. 

Am remarcat un curent nostalgic și original în 
același timp, reprezentat de culori puternice, mo-
dele orientale sau grafice (imprimeuri de ziare, de 
exemplu). 

Tendința vintage, ajunsă în prim-plan în acest 
moment, a fost abordată dintr-o perspectivă nouă, 
modernă, prin care patina nu arată doar trecerea 
timpului, ci spune în același timp o poveste. 
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eveniment

VoC redus
Pe măsura spiritului sau inovativ, compania 

Bona a promovat la Domotex trei noi lacuri eco-
logice (Bona Resident Plus, Bona Traffic HD și Bona 
Wave), un sistem original de șlefuire a parchetului 
și un nou sistem profesional de curățare a acestuia – 
Bona Deep Clean. Resident Plus este un lac mono-
component destinat tratării pardoselilor din lemn 
în segmentul rezidențial, Bona Wave este un lac 
bicomponent destinat tratării pardoselilor din lemn 
suspuse zilnic agresiunii (VOC < 4 %, virtual fără 
miros), iar Traffic HD se adresează pardoselilor din 
lemn supuse uzurii foarte intense.

Game complete
Cu 90 de ani de experiență în sisteme de finisa-

re, întreținere și curățare a pardoselilor din lemn, la 
care se adaugă varietatea produselor aflate sub bran-
dul Wakol, compania germană Loba a ținut să ac-
centueze la Domotex ținuta Eco a produselor sale, 
în special a celor pe bază de apă din gama inovativă 
Aqua. Este vorba despre două tipuri de soluții pen-
tru întreținerea parchetului finisat, cu ulei sau ceară: 
Aqua OilCare și Aqua WaxCare. 

Demonstrații continue
Standul Forbo a fost unul dintre cele mai animate 

datorită demonstrațiilor continue care au avut loc 
aici. Au fost prezentate soluții complete de lipire și 
finisare (dupa caz) a pardoselilor din lemn, moche-
tă sau PVC, dar și metode inovative de reparare a 
unor pardoseli compromise. 

Permanent, specialiștii au răspuns întrebărilor de 
natură tehnică sau comercială puse de vizitatori. 
Prezența domnului Rüdiger Beez, Director General 
al Forbo Erfurt, a asigurat reprezentarea la cel mai 
înalt nivel, fiind o oportunitate pentru colaboratori 
de a demara noi parteneriate. n
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Standul Forbo Bonding Systems din cadrul expoziției Domotex 
Hannovra a suscitat atenția vizitatorilor (specialiști și nu numai) da-
torită demonstrațiilor continue care au fost organizate aici, pe de o 
parte pentru a arăta calitatea deosebită a produselor Forbo, iar pe de 
alta pentru a propune celor interesați soluții ingenioase de rezolvare 
a unor probleme curente, cu importante economii de resurse. Zeci și 
zeci de vizitatori au urmărit cu atenție demonstrațiile și au verificat 
rezultatele, dar nu pentru foarte mult timp, pentru că aceste produse 
pentru montajul și finisarea pardoselilor au un efect rapid si perma-
nent. Am fost și noi acolo pentru a vă prezenta câteva dintre “vedete-
le” acestor adevărate show-uri.

BONDING SYSTEMS

Rapid, ingenios, 
de calitate

Eurostar Rapid 
din gama Eurocol
Este un adeziv pentru dale sau 
role de PVC, pe bază de acrilat și 
armat cu fibre. Timpul de lucru 
este de circa 20 de minute, iar 
suprafața devine utilizabilă în 48 
de ore. În cadrul demonstrației, a 
fost aplicat simplu, cu o spatulă, și 
presat cu rola. Acest produs este 
eficient și pentru lipirea mochetei. 

de toptehnologii



Pardoseli magazin 45

Aqua Lack M 
Protect 858
După utilizarea unui chit de rosturi 
care s-a uscat rapid, a fost aplicat 
cu trafaletul Aqua Lack M Protect 
858, un lac monocomponent de 
trafic intens, extrem de rezistent 
la zgâriere și chimicale. Practic, 
este amorsă și finisaj într-un singur 
produs, contribuind de asemenea 
la aspectul parchetului – se poate 
observa dife rența din fotografie. 
Timpul de uscare a fost de aproxi-
mativ 20 de minute.

Soluții pentru repararea suprafețelor 
deja acoperite cu parchet și linoleum
Uneori parchetul sau linoleumul nu sunt lipite uniform, din cauza lip-
sei de adeziv suficient, a folosirii unui adeziv slab, a denivelării șapei 
sau pur și simplu a trecerii timpului sau utilizării intense. La aceste 
demonstrații am putut vedea cum se pot remedia problemele respecti-
ve, cu Eurocol Parkett Doctor și Eurocol Linoleum Doctor.

1 În cazul parchetului, specialis-
tul Forbo a realizat câteva mici 

găuri (de 2-3 mm, pentru a putea fi 
acoperite ulterior cu chit) în zona 
afectată. Apoi a injectat cu o seringă 
câțiva ml de soluție Parkett Doctor 
sub parchet, umplând astfel golul și 
realizând priza dorită. O metodă in-
genioasă și deosebit de eficientă.

2 Forbo dispune și de o variantă 
pentru remedierea golului de 

sub linoleum: injectarea soluției 
Linoleum Doctor cu o seringă – cu 
ac de data aceasta, printr-o gaură 
practic nesemnificativă. Se introdu-
ce lichidul de jur împrejurul găurii, 
se presează zona cu o muchie 
liniară și dură până când se elimină 
surplusul de adeziv, se șterge cu o 
cârpă iar suprafața este salvată!
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Î
n ultimul timp, termenul de „pardoseli industriale” a în-
ceput să definească, la modul general, toate acele par-
doseli destinate traficului intens, căci de fapt întâlnim 

pardoseli cu caracteristici asemănătoare nu doar în spații 
de producție, ci și în mall-uri și zone comerciale, aeropor-
turi, gări, parcări sau depozite, acestea din urmă având 
desigur caracter civil. Mai există o prejudecată, că aici sunt 
vizate doar straturile finale (care sunt importante, e adevă-
rat), când de fapt aceste suprafețe sunt structuri complexe, 
adaptate strict fiecărei destinații. 

 Ce norme avem 
Decizia pentru realizarea unei pardoseli corespunzătoare 

spațiului respectiv aparține în bună măsură beneficiarului, 
la recomandarea proiectantului și cu aportul definitoriu al 
executantului, deoarece normativele nu sunt foarte restric-
tive. Practic, în acest domeniu avem Ghidul privind pro-
iectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la 
construcţii în care se desfăşoară activităţi industriale (in-
dicativ GP-013/1996) și Normativul privind proiectarea şi 

Betonul și pardoselile  
industriale
Ca strat final al pardoselilor industriale, putem întâlni cam toate materialele (parchet, 
ceramică, beton, metal, rășini, cauciuc, piatră), mai puțin textile. Ne vom opri în cele ce 
urmează asupra betonului ca strat final, dar care constituie în sine un sistem.

Extras din normativul NP-030/1998
Materialele din care sunt alcătuite pardoselile tre-
buie să îndeplinească, în funcţie de soluţia adopta-
tă, următoarele condiţii:
l să preia și să transmită patului sarcinile statice și dina-

mice; 
l să preia diferenţele de solicitări din contracţii dintre 

stratul suport și îmbrăcăminte;
l să permită menţinerea calităţii stratului de uzură pe 

toată perioada de viaţă a acestuia;
l să permită menţinerea curăţeniei și să împiedice 

dezvoltarea microorganismelor, insectelor sau roză-
toarelor;

l să acopere toate denivelările planșeului;
l să acopere eventualele conducte existente la suprafa-

ţa stratului suport de rezistenţă;
l să asigure izolarea fonică și termică suplimentară, 

atunci când condiţiile o impun;
l să asigure ruperea capilarităţii și împiedicarea pătrun-

derii apelor freatice, în cazul în care pardoseala se 
execută direct peste pământ.

SiStemeLe de roSturi
În timpul procesului de uscare, beto-
nul se contractă, drept urmare este 
necesară prevenirea formării fisurilor 
prin folosirea rosturilor cu o anumită 
amplasare și frecvență. Aceste rosturi 
se vor degrada la utilizare și trafic, 
dacă nu sunt protejate, eventual prin 
folosirea unui sistem dedicat de ros-
turi, care va prelungi durata de viață 
a pardoselii și va minimiza timpul, 
respectiv costurile alocate întreținerii 
acesteia.

spații industriale & comerciale
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asigurarea calităţii pardoselilor la construcţiile civile (in-
dicativ NP-030/1998), împreună cu efectele tuturor regle-
mentărilor din domeniul construcțiilor. Cei care proiectează 
și realizează pardoseli industriale sau civile de trafic intens 
țin cont de acestea, dar trebuie spus că noile sisteme impor-
tate corespund unor standarde ridicate, care nu fac decât să 
vină în sprijinul beneficiarului sau administratorului clădirii. 
Acesta trebuie să înțeleagă că nu este vorba doar de pardo-
seala din beton sau doar de finisaj, și că doar optând pentru 

un sistem corect va reduce cheltuielile ulterioare pentru 
întreținere, care în general sunt destul de mari. Testele care 
se fac în timpul execuției și după sunt foarte importante, fi-
ind etape obligatorii.

 Alternative 
Pardoselile industriale din beton sunt cele mai întâlnite 

pardoseli de tip industrial, ele conținând inclusiv stratul fi-
nal, în urma finisării mecanice (elicopterizării) și a colorării. 
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Straturi principale în proiectarea șapelor, conform normelor

În cazul producătorilor specializați, este vorba despre par-
doseli din beton armat de cea mai bună calitate, armate 
cu fibre de oțel sau plasă sudată, vibrate în profunzime 
și nivelate. Rezistența la uzură este îmbunătățită uneori 
cu agregate de quartz, agregate metalice sau sintetice 
(polipropilenă), în funcție de încărcările specifice fiecărei 
pardoseli în parte, dar și de finisarea mecanizată și prote-
jarea suplimentară cu sigilanți propuse. Astfel, se creează o 
suprafață rezistentă, continuă, ușor de întreținut.

Betonul elicopterizat, pe bază de ciment de înaltă 
rezistență, cu aditivi speciali și pigmenți, se aplică direct 
peste betonul proaspăt, formând un corp monolitic cu 
acesta. Este ideal pentru realizarea oricăror suprafețe care 

trebuie acoperite cu un strat foarte dur, rezistent la acțiunea 
factorilor mecanici, chimici sau climaterici: hale industriale, 
parcări, supermarketuri, mall-uri, silozuri, benzinării, spălă-
torii de mașini, depozite etc.

Pardoselile din beton pot fi așadar cu strat dur de uzură 
sau fără (cu rezistența dată de calitatea betonului folosit). 
În ambele cazuri, este indicat a se folosi beton de calitate 
superioară (cel puțin B300). 

Betonul amprentat sau decorativ este o variantă de 
pardoseală din beton realizată prin colorarea diferențiată 
(sau nu) și imprimarea cu o matriță a unui strat crud de be-
ton special, ce conține fibre elastice care protejează betonul 
de apariția fisurilor și aditivi care măresc rezistența la cicluri-
le îngheț-dezgheț. Astfel, betonul poate lua aspectul pietrei 
sau cărămizii, chiar în variante personalizate, fiind folosit în-
deosebi pentru exterioare. 

Principala problemă a betonului lustruit (sclivisit) cla-
sic este lipsa de rezistență la schimbările climatice și fap-
tul că suprafața devine în timp prăfoasă și poroasă. Aceste 
neajunsuri pot fi evitate și cu cheltuieli mai mici dacă în mo-
mentul finisării suprafeței de beton este împrăștiat unul din 
întăritoarele de suprafață, sub formă de pulbere, colorant, 
gata preparat.

Mai trebuie spus că o șapă mecanizată nu este neapă-
rat un sistem de pardoseală din beton. Există diferențe de 
compoziție, chiar dacă ambele se execută cu ajutorul utila-
jelor (se toarnă cu pompa). Șapa mecanizată poate fi aco-
perită ulterior cu un beton aditivat și elicopterizat, sau cu 
alt tip de strat final. Totul depinde, așa cum am mai spus, de 
destinația lucrării: trafic, compresiune, temperaturi, agenți 
de agresiune chimică. n

Strat de uzură

Strat suport

Eventuale straturi 
intermediare

Pat cu suprafață 
continuă sau 
discontinuă

spații industriale & comerciale
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Exclusiv despre șape
 Episodul 3

șapa de la A la Z

P regătirea suportului presupune în mod obligato-
riu proceduri de îndepărtare a eventualelor stra-
turi vechi de finisaj sau a altor suprafețe separa-

toare, precum și stabilizarea zonelor labile (praf, nisip, 
murdărie etc.). 

Aspirarea în orice etapă
În orice etapă, mai ales după orice tratament mecanic 

al suprafeței, când se lasă în urmă praf, este necesară as-
pirarea acestuia. Se folosește în acest scop un aspirator in-
dustrial, din gama profesională, și în niciun caz unul de uz 
casnic. Atunci când există praf grosier, nisip ori murdărie, 
anterior aspirării se poate folosi o mătură. În urmă nu tre-
buie să mai rămână decât praf foarte fin, care să poată fi 
legat prin grunduirea suprafeţei. Murdăria care nu dispare 
prin măturare se poate îndepărta frecând manual supra-
faţa respectivă cu peria, sau dacă este necesar utilizând 
mașini cu una sau mai multe perii, fără a considera însă că 
perierea ţine loc de șlefuire.

Am arătat în ediția trecută ce înseamnă un suport pregătit corespunzător, înaintea 
montării parchetului sau a altui tip de strat final. Vom continua acest subiect detaliind 
asupra metodelor aplicate în general, pentru a obține un suport adecvat.

Șlefuire, frezare, sablare
Suporturile pe bază minerală (șape de ciment, sulfat 

de calciu ori magneziu) trebuie șlefuite înaintea aplicării 
amorsei și înainte de lucrările de montaj propriu-zis. Ast-
fel, murdăria lipită de suprafaţă ori alte materiale conta-
minante ce au aderat pe aceasta se îndepărtează com-
plet. În această etapă se vor îndepărta și materialele din 
zonele labile ori separatoare, precum resturile vechi de 
adeziv sau vopsea. În general, la șlefuire se folosesc ma-
șini dedicate cu granulaţie grosieră (chiar începând cu 16, 
dacă este nevoie).

Uneori, se poate dovedi necesară șlefuirea suporturilor 
ceramice ori a altor tipuri de suport neabsorbante, pentru 
a se obţine o rugozitate suficientă a acestora. Mai trebuie 
spus că o șlefuire prea fină nu este recomandată, de-
oarece suprafața rezultată nu mai are capacitatea de 
absorbție necesară aplicării adezivului.

Dacă se impune îndepărtarea unor straturi mai groase, 
de cele mai multe ori e oportună frezarea suprafeţei și 
nu o simplă șlefuire. Pentru frezare, profesioniștii fo-
losesc mașini mono sau multidisc, freze cu acţionare 
orizontală sau rotativa cu acțiune verticală – cea din 
urmă permite reglarea adâncimii de frezare a suportului 
și se dovedește foarte eficientă pentru suporturile mine-
rale și pentru șape; totuși, utilizarea ei pe șape flotante 
prezintă riscul apariţiei fisurilor. În urma operaţiunii de 
frezare, va rezulta un suport mult mai absorbant și ru-
gos, ce poate fi tratat în continuare prin aspirare, grun-
duire și șpăcluire. 

Ca alternativă a frezării, se poate practica sablarea 
suportului folosind o mașină cu jet de bile de oțel. 
Aceasta, dotată cu o turbină cu pale, aruncă cu viteză 
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foarte mare bilele pe suportul în cauză, îndepărtând ast-
fel straturile de suprafaţă labile. Există și în acest caz posi-
bilitatea reglării adâncimii de acţiune, iar în urma proce-
durii rezultă un suport rugos. 

Diverse tratamente
Fisurile din suport trebuie indiscutabil reparate. În acest 

scop, fisura se lărgește (aveţi grijă la eventualele sisteme de 
încălzire prin pardoseală, la prezența eventualelor cleme de 
prindere!). Adâncimea şantului rezultat în urma lărgirii fisurii 
nu trebuie să depăşească 1/2 - 2/3 din adâncimea totală a şa-
pei. După aspirarea suprafeţei și (eventual) fixarea clemelor 
de prindere a încălzirii în pardoseală, fisurile se vor umple 
cu o soluţie dedicată (în funcţie de producător, pe bază de 
poliester, metilmetacrilat, poliuretan sau rășini epoxidice). 
În cazul crăpăturilor de dimensiuni mai mari, rășinile se vor 
amesteca cu nisip, dând naștere unui mortar epoxidic.

În continuare, suporturile pe bază de ciment, prea ume-
de pentru o aplicare directă a pardoselii, dar a căror umi-
ditate nu depășește 5,0 %  CM (aveţi în vedere indicaţiile 
producătorului) și deţin totodată o rezistenţă suficientă 
(timp de maturare peste 28 de zile), pot fi aduse în starea 
proprie montării pardoselii prin efectuarea operaţiunilor 

Suporturile pe bAză minerAlă (șape de ciment, 
sulfat de calciu ori magneziu) trebuie amorsate și grun-
duite înaintea montării pardoselilor ori parchetului.

AmorSele/ grunDurile ServeSc lA:
n reducerea absorbţiei;
n legarea prafului remanent;
n protejarea suportului de umiditatea conţinută în adezivi;
n punte de legătură aderentă;
n rigidizarea zonei superioare a șapei, în anumite situații.

AlegereA AmorSei ori grunDului se face în 
funcţie de tipul suportului, adezivului și, după caz, a 
masei de șpaclu. În acest sens, indicaţiile producătoru-
lui sunt necesare.

de grunduire (ce îndeplinesc totodată și rolul de barieră 
de vapori). 

Astfel, pe suportul verificat și pregătit adecvat va fi apli-
cată o grunduire reactivă în minimum 2 straturi, aplicate 
în sens perpendicular unul pe celălalt, respectând indica-
ţiile producătorului în dozarea corectă a cantităţilor. De 
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regulă, după ultimul strat se impune aplicarea de nisip 
cuarţ cu granulaţia de 0,3-0,8 (circa 2 kg/m2). După întări-
rea rășinii grundului, nisipul excedentar poate fi măturat 
ori aspirat. Bariera de vapori astfel construită va asigura 
ulterior o montare sigură a pardoselii.  

 ŞpăClUirEA
Șpăcluirea suporturilor poate fi necesară în anumite 

condiții:
l pentru obţinerea gradului necesar de absorbţie, în 

vederea folosirii adezivilor în dispersie pe suporturi etan-
șe, de exemplu suporturi vechi, șape de asfalt turnat etc.;

l pentru obţinerea unui strat tampon etanș la apă în ve-
derea folosirii adezivilor în dispersie pe suporturi sensibile 
la umiditate, precum șapele pe bază de sulfat de calciu;

l pentru obţinerea planeităţii necesare a suportului.
Faptul că șpăcluirea este sau nu adecvată trebuie verifi-

cat împreună cu producătorul materialelor aplicate. Stra-
turile de masă de șpaclu pe bază de ciment existente sub 
parchet trebuie să aibe o grosime de minimum 2 mm.

În cazul pardoselilor electroconductive, se 
folosește un adeziv dedicat, cu proprietăţi electro-
conductive. De asemenea, trebuie montate peste 
suport benzi de cupru cu rol electroconductiv sau 
aplicată o grunduire / masă de șpaclu electrocon-
ductivă. proiectarea prevede procedurile și meto-
dele de măsurare ce vor fi folosite.

Arzătoarele pe gaz ori petrol nu sunt permise în 
încăpere pe durata operaţiunilor de uscare.

 USCArEA 
În cazul șapelor umede ori a unui climat în care predo-

mină umezeala, se recomandă folosirea echipamentelor 
de uscare artificială sau forţată. Uscarea șapelor umede se 
realizează prin uscarea prealabilă a aerului umed din încă-
pere, urmată de măsuri precum găurirea discretă a șapei 
sau suflarea de aer cald.

pentru uscarea aerului din încăpere se pot folosi ur-
mătoarele aparate:

l uscător în condensare (eliminarea umidităţii prin 
inducerea răcirii sub temperatura punctului de rouă);

l uscător prin absorbţie (absorbția umidităţii din aer);
l uscător prin suflare (uscare prin suflarea unei mari 

cantităţi de aer cald în găuri debitate prealabil în supra-
faţa șapei). n

șapa de la A la Z
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Bauwerk –  
ofensivă pe piața românească
Joi, 9 februarie 2012, dl Friedrich Schiefer-
meier, directorul pentru Europa Centrală 
și de Est al firmei Bauwerk, împreună cu 
d-na Ciprian Poinariu, director de vânzări pe 
România, au susținut un seminar în cadrul 
căruia au fost prezentate elementele de bază 
ale strategiei de dezvoltare a companiei 
până în 2015. 

E venimentul, desfășurat în centrul de conferințe al 
hotelului Novotel din Capitală, s-a bucurat de inte-

resul multor dealeri și distribuitori importanți ai pro-
duselor Bauwerk în România, montatori și arhitecți 
care au putut vedea cu această ocazie noile colecții 
lansate și modalități de prezentare care să eficientizeze 
comunicarea cu publicul țintă. 

Așa cum a aratat domnul Schiefermeier, strategia 
de dezvoltare a companiei în România include, în 
primul rând, optimizarea procesului de furnizare 
prin ritmicitatea transporturilor, obținerea unui preț 
mai bun pentru clientul final prin buna cunoaștere 
a legislației fiscale europene, precum și concentrarea 
distribuției pe proiecte concrete, în afară de activita-
tea de până acum bazată pe showroom-urile distribu-
itorilor. Astfel, conducerea Bauwerk țintește până în 
2015 o cotă de piață europeană de 10-12%, în paralel 
cu dezvoltarea unor piețe precum Turcia, Ucraina, 
țările din fosta Iugoslavie și, desigur, România. 

Ca trenduri, a fost remarcată creșterea cererii de 
parchet dublustratificat, designul orientându-se către 
combinația dintre „old fashion” și foarte modern. În 
ceea ce privește noile colecții Bauwerk prezentate, cu 
accent pe Vintage Edition și Silverline Edition, Friedri-
ch Schiefermeier a declarat: „Venim pe piață cu pro-
duse care este impropriu spus că sunt în trend, pentru 
că practic noi creăm trendul. Este greu de presupus că 
vom avea foarte curând concurență ca design, cu aceste 
noi colecții. În plus, am conceput noi cataloage, seturi 
de mostre care să arate mai fidel posibilitățile pe care le 
oferă parchetul produs de noi”. 

Pentru a pune în valoare oferta, dar și pentru o mai 
bună colaborare cu arhitecții, montatorii și dezvoltato rii, 
a fost conceput și un nou homepage al site-ului firmei, 
cu informații tehnice, inclusiv în ceea ce priveste mon-
tajul, în mai multe limbi de circulație internațională, 
dar și în română. De asemenea, Bauwerk a planificat 
demararea unei campanii de promovare prin seminarii, 
prezentări și alte evenimente care să pună în evidență 
calitatea și avantajele parchetului dublustratificat.  n

eveniment
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Capitala lumii pardoselilor este Bucureștiul anul acesta: între 29 martie și 2 aprile, la Romexpo, 
AMPR organizează Concursul European de montaj parchet și pardoseli. A fi gazda unui atare 
eveniment e o onoare și o provocare deopotrivă. Invităm de aceea pe toți cei interesați să 
participe și să-i vadă efectiv la lucru pe cei mai buni specialiști europeni ai domeniului.

România – gazda Concursului 
European de Montaj Parchet  
și Pardoseli

eveniment

P entru o pardoseală reuşită sunt necesare materiale 
calitative şi montatori profesionişti. Prima com-

ponentă se poate rezolva alocând un buget corespun-
zător lucrării, a doua reprezintă un proces continuu de 
formare şi adaptare la cele mai noi standarde, respon-
sabilitatea revenind preponderent asociaţiei profesi-
onale. Iată motivația principală a AMPR în privința 
organizării concursurilor montatorilor de pardoseli, 
prilej pentru profesioniştii domeniului să-şi arate mă-
iestria şi să se pună la curent cu ultimele evoluţii ale 
pieţei materialelor şi tehnologiilor de profil. În esență, 
la aceste competiții, arbitrii punctează capacitatea de 
organizare, viteza de lucru, creativitatea, utilizarea 
echipamentelor şi a instrumentelor, manipularea ma-
terialelor (tăierea, lipirea etc), calitatea montajului, 
execuția îmbinărilor, respectarea termenelor, modul 
de abordare al lucrărilor (respectarea etapelor de exe-
cuţie şi organizarea), curăţenia la locul de muncă, im-
presia estetică.

l Susţinerea concretă și promovarea intereselor 
generale și specifice ale montatorilor de pardoseli 
din România 

l Crearea unui mediu de cooperare și comunicare 
între montatorii de pardoseli din România

l Creșterea standardelor profesionale și îmbunătăţi-
rea continuă a serviciilor oferite de către montato-
rii români

l Colaborarea cu organizaţiile internaţionale în atin-
gerea acestor obiective

Obiective fundamentale ale AMPR

l participarea la toate evenimentele organizate de 
Asociaţie 

l posibilitatea de a  vă exprima opiniile în comitete-
le tehnice și deontologice ale  Asociaţiei 

l prioritate în a deveni sponsor, sponsor special ori 
principal al tuturor evenimentelor  organizate de 
Asociaţie  

l prioritate în a organiza seminarii tematice sub 
egida Asociaţiei

l dreptul de a participa la Congresul Național și de 
a susţine cu acest prilej o prezentare 

Avantaje pentru membrii 
susţinători ai Asociației



Cristina are 32 de ani și a fost diagnos-
ticată la începutul anului cu LEUCEMIE 
ACUTĂ MIELOBLASTICĂ. A fost inter-
nată de urgență la Spitalul Colțea unde i 
s-au administrat deja două serii de citos-
tatice. Din păcate, boala nu a intrat deloc 
în remisie: după ultimele analize, pentru 
a avea șanse de supraviețuire, medicii 
i-au pus în vedere să mergă în străină-
tate pentru efectuarea unui tratament 
inovator cu celule stem. Aici intervine ce 
de-a doua dramă a Cristinei: lipsa ba-
nilor. Se pare că acest tip de tratament 
este costisitor, aprox 120.000 - 150.000 
Euro iar Cristina și sotul ei sunt bugetari 
și ambii provin din familii modeste. Nu au 
ce să vândă, locuiesc cu părinții, dețin 
doar o mașină cumpărată pe credit la 
care mai au de platit 3 ani. Astfel, va ru-
găm să donați pentru Cristina oricât vă 
este la îndemână, orice bănuț contează 
și i-ar fi de mare ajutor. 

Puteți dona în următoarele conturi des-
chise la BCR - Sucursala Obregia pe nu-
mele NECULA CRISTINA VIORELA:
RON: RO18 RNCB 0083 1206 9088 0001 
sau 
EURO: RO61 RNCB 0083 1206 9088 0003. 

Conform art. 57 (4) – (6) și art. 84 (2)-(4) 
din Codul Fiscal, persoanele fizice au po-
sibilitatea să direcționeze doi la sută (2%) 
din impozitul pe veniturile obținute în anul 
anterior, de aceea AMPR dă posibilita-
tea doritorilor de a direcționa contribuția 
în contul RO79 DARO 0017 0006 1967 
RO02, deschis la Banca C.R. Firenze su-
cursala Băneasa de către A.M.P.R., CIF: 
24513690

A.M.P.R. vă solicită sprijinul 
într-o campanie umanitară: 

A.M.P.R. 
SUSȚINE LUPTA 

ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI

Mai multe detalii puteți găsi  
pe pagina de Facebook

O-sansa-pentru-Cristina

ConCuRsuRi de Montaj paRdoseli 
oRganizate de aMpR
data locația tematica de montaj

4–6 septembrie 2008 Constanţa mochetă velur cu aplicaţii, 
mochetă compactă 
împâslită, linoleum natural, 
PVC

27 -29 august 2009 Oradea parchet lemn masiv cu 
design impus

4-7 noiembrie 2009 Cluj Napoca mochetă velur cu intarsii, 
linoleum cu ridicare 
şi bordură, PVC rolă, 
pardoseală laminată, tapet 
PVC.  

8-12 septembrie 2010 București, 
Romexpo 

parchet și pardoseli elastice 

31 august – 4 
septembrie 2011 

București, 
Romexpo

parchet și pardoseli elastice  

pRezenţe RoMâneşti  
la CoMpetiţiile euRopene
Competiția Țări participante tematica

Concursul European 
al Montatorilor de 
Pardoseli Hanovra 2009

Austria, Germania, 
Italia, Olanda, Elvetia, 
Marea Britanie, 
Romania

mochetă rolă 
cu bordură, 
mochetă dale cu 
intarsii, linoleum 
cu ridicare şi 
bordură, PVC dale 
şi parchet laminat

Concursul European al 
Montatorilor de Parchet 
Made Expo Milano (04-
07 Februarie 2009)

Italia, Germania, 
Polonia şi România
Selecţionata ţării noastre 
(Andrei Ciprian Iacob, 
Ştefan Ghiuţă, Costel 
Turtoi şi arbitrul/antrenor 
Constantin Cadar) a 
câștigat locul I, prima ţară 
est-europeană clasată pe o 
atare poziție la un concurs 
internaţional de montaj de 
parchet şi pardoseli.

montaj parchet 
lemn

Ediţia a VIII-a a 
Concursului European 
de Montaj Parchet, 
Poznan, Polonia, 26-27 
mai 2010

Austria, Italia, 
Germania, Polonia, 
Cehia, Olanda şi 
Romania

montaj parchet 
lemn



58 Pardoseli magazin

Betonul amprentat sau decorativ, folosit 
pentru amenajări exterioare sau interioare 
(pardoseli, alei, drumuri, terase, socluri de 
clădiri), a căpătat aspectul cunoscut astăzi 
dezvoltându-se radical în anii 1970, când 
constructorii au avut posibilitatea să ofere 
beneficiarilor un material de o calitate sa-
tisfăcătoare, încadrându-se într-un buget 
de nivel mediu. Astfel, au putut fi realizate 
suprafețe cu aspect de piatră, cărămi-
dă, chiar lemn, folosind materiale mult 
mai ieftine, simplu de pus în operă și cu un 
comportament previzibil la factorii agresivi.

T
ehnologia de producere a betonului ampren
tat sa dezvoltat practic în ultimii 50 de ani 
în Europa și mai ales în Statele Unite ale 
Americii – dar utilizarea sa este mult mai ve

che, mergând în paralel cu metodele de îmbunătățire 
prin aditivare a betonului. 

Bineînțeles, inițial erau mult mai puține variante 
de colorare și amprentare. 

Astăzi, oferta este deosebit de generoasă, pe măsu
ra modernizării acestui segment al construcțiilor. 

O istorie 
americană

materiale polivalente

Inițiativa arhitecților
Colorarea în masă a betonului a început în perioa-

da 1890 – 1920, când o serie de companii americane 
colorau betonul pentru decorarea fațadelor unor clă-
diri de referință, conferindu-le spectaculozitate. Unii 
pigmentau betonul în timpul turnării, alții îl colorau 
dinainte. Probabil primul care a utilizat betonul colo-
rat pentru pardoseli a fost arhitectul Gilbert Stanley 
Underwood, care pentru proiectul său Yosemite Val-
ley Awhanee Hotel din 1927, a cerut unui producător 

Hotelul Yosemite Valley – Awhanee, SUA
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Betonul 
amprentat

anumite substanțe chimice, pe care le-a amestecat cu 
apă și le-a aplicat pentru toate pardoselile din hotel. 
Lucrarea a fost un adevărat succes, iar pardoselile sunt 
în stare perfectă și astăzi. 

Lucrurile au evoluat și în 1915, Lynn Mason Scofield 
a început o afacere în Chicago, prima companie dedi-
cată fabricării de coloranți speciali pentru beton și în-
tăritori care erau aplicați deasupra betonului proaspăt 
pentru a-l face mai rezistent la trafic, agenți chimici și 
factori meteorologici.

Charlie Chaplin, Groucho Marx (unul dintre faimoșii frați Marx), 
Mary Pickford (actrița de Oscar) și alte celebrități ale timpului 

și-au construit casele apelând la această tehnologie nouă, 
atunci când Scofield și-a mutat afacerea la Los Angeles. 
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Complexul Epcot – Orlando, SUA

O contribuție capitală a avut englezul Armstrong 
Cork, care în 1938 a brevetat mixtura de ciment Port-
land cu latex, precum și alte agregate și materiale sin-
tetice. Mixtura era de fapt destinată acoperirii punților 
de vapor și a fost pusă la punct practic abia după al 
Doilea Război Mondial, când a luat amploare și seg-
mentul de rășini polimerice.

Primele tipare
Amprentarea (conferirea unor forme deosebi-

te) a fost dezvoltată radical tot de un american, Brad 
Bowman, care a creat primele tipare din lemn și apoi 
din metal. În 1970, compania Bomanite a cumpărat 
patentul și l-a făcut faimos în întreaga lume, dând po-
sibilitatea execuției în franciză. 

Între timp însă (1956), compania Stegmeier lansase 
pe piață un beton aditivat pentru pavarea teraselor de 
piscină, promovând o calitate specială a pardoselilor 
expuse soarelui: nu se încălzeau excesiv, permițând 
mersul cu picioarele goale. Este adevărat, pardosea-
la respectivă era acoperită cu un strat fin de cauciuc, 
dar... invenția merită felicitată.

materiale polivalente

Invenția lui Bowmann a fost îmbunătățită ulterior 
prin crearea unor tipare din uretan, mai ușoare și mai 
fiabile. La sfârșitul anilor 1970 a apărut primul model 
comercial, a cărui utilizare nu mai necesita aprobarea 
inventatorilor: un tipar de cărămidă antichizată. Un 
pas important a mai fost făcut când și Disney Corpo-
ration a dorit modele noi, pentru faimosul complex 
Epcot din Orlando – astfel au mai fost concepute câte-
va „ștampile”. Acestea au devenit modele care s-au răs-
pândit în toata lumea și, ușor modificate, sunt folosite 
în minunatele lucrări de care ne bucurăm astăzi.  n
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Manifestări expoziționale

Talon de Abonament la revista Pardoseli Magazin
Doresc să primesc în continuare singura revistă specializată  

pe domeniul pardoselilor din România la preţul de 10 Lei/ediţie 
(în anul 2012 vor apărea 5 ediții) la următoarea adresă:

Contravaloarea abonamentului se poate achita în contul  RO25RZBR0000060012318943, 
deschis la Banca: RAIFFEISEN BANK, agenția Pipera, pe numele ASOCIAȚIEI MONTATORILOR DE PARDOSELI DIN ROMÂNIA. 
După efectuarea plăţii, vă rugăm să ne trimiteţi confirmarea acesteia prin email, la adresa redactie@pardoselimagazin.ro.

Nume/Firmă: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.U.I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. Reg. Com: J/ . . . . . . .  /. . . . . . . . ./. . . . . . . .. . . . . IBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . .Banca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod Poștal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Județ/Sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Persoană de contact: Dl./Dna.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Funcția  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pardoselimagazin

* După primirea talonului completat vă trimitem factura fiscală prin E-mail. 

R evista Pardoseli Magazin vă dă 
întâlnire la Expoconferința de 

Arhitectură GIS 2012, între 18 - 19 
iunie la JW Marriot, București, în 
standul propriu amenajat în foye-
rul hotelului. Organizată de ABplus 
Events și Ordinul Arhitecților din 
România, evenimentul e menit 
promovării calității și excelenței 
în arhitectură. Cu acest prilej, vom 
discuta direct cu arhitecții, desig-
nerii și proiectanții despre cele mai 
noi trenduri ale momentului în do-
meniul pardoselilor și arhitecturii 
de interior. Între invitații edițiilor 
2012 ale GIS, RIFF și INGLASS 
se numără arh. Tony Fretton, arh. 
Nini Andrade Silva, arh. Paolo 
Brescia, arh. Șerban Țigănaș, arh. 
Dietmar Eberle, arh. Lucas Diaz 
Sierra, arh. Mircea Ochinciuc, arh. 
Steven Ware, arh. Bogdan Babici, 
arh. Miguel Pallares Lopez, arh. 
Gokhan Avcioglu, arh. Juan Coll-
Barreu, arh. Danijela Gojic, arh. 
Dejan Sekulovski și altii.

C ea de-a IV-a ediție a târgu-
lui de energie regenerabilă 

și eficiență energetică ENREG 
Ener gia Regenerabilă® vă așteaptă 
între 25-27 aprilie 2012, la Expo 
Arad Internațional cu ultimele 
inovații în domeniu și o prezență 
internațională de remarcat. 

Târgul reunește și în acest an, 
experți și persoane cheie din do-

meniu și dezvoltă interesul comun 
pe care îl au România, Serbia și Un-
garia pentru energiile regenerabile 
și eficiența energetică. Programul 
evenimentului include târgul, foru-
muri, workshopuri și conferințe pe 
tema energiei solare, biomasei, hi-
droenergiei, energiei geotermale și 
eficienței energetice în construcții 
și renovări.

Expoziția Tematica Secțiuni

INGLASS 2012
23 - 24 aprilie

Aplicațiile sticlei în structuri 
de metal, beton și lemn

Metal-Sticlă, Lemn-
Sticlă, Beton-Sticlă

GIS 2012
18 - 19 iunie

Arhitectura de interior, 
design și iluminat

Arhitectură de 
Interior, Design și 
Mobilier, Iluminat

RIFF 2012
19 - 20 noiembrie

Acoperișuri, izolații, fațade 
și pardoseli

Acoperișuri, Fațade, 
Pardoseli

știri
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