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Adeziv pentru linoleum WAKOL D 3304

Adeziv în dispersie conform DIN EN 14259, special
dezvoltat pentru montarea pardoselilor din linoleum
și plută pe suporturi absorbante, la interior 

n Excelentă capacitate de priză
n Control rapid și sigur asupra tensiunilor din materialul

de acoperire
n Utilizabil și pentru aplicarea de mochetă cu suport de

pâslă, iută ori material sintetic.

Adezivul pentru PVC WAKOL D 3307  

Adeziv în dispersie conform DIN EN 14259, adecvat
pentru montajul pe suporturi absorbante, la interior, de
acoperiri omogene din PVC, în rolă și dale, acoperiri PVC
design, acoperiri textile cu suport din iută, pâslă și latex

n Adeziv universal, adecvat lipirii tuturor acoperirilor
uzuale din PVC

n Lucrabilitate foarte bună și capacitate ridicată de priză.

Adezivul pentru mochetă WAKOL D 3308  

Adeziv în dispersie conform DIN EN 14259, adecvat
pentru montajul la interior, pe suporturi absorbante, al
acoperirilor textile cu suport din pâslă, iută și latex,
precum și al acoperirilor din PVC/CV cu suport din pâslă

n Adeziv universal, pentru lipirea tuturor acoperirilor
textile uzuale

n Capacitatea bună de întindere și lipsa mirosului
specific

n Posibilitatea folosirii și la montajul în spații comerciale
și publice, datorită timpului redus de ventilare necesar
și consistenței.

Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor 

0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

Toți adezivii pentru pardoseli elastice Wakol au emisii VOC 0.
Informații suplimentare despre produse puteți obține chiar pe
șantier, scanând codul QR de pe etichetă cu telefonul mobil.



Loba: inovație 
în calitate
n Lac 2K Supra A.T.  n Ulei LOBASOL® Deck&Teak Oil  n LOBACARE® Deck&Teak Refresh 

LOBASOL® Deck&Teak Oil 

Ulei special pentru exterior, folosit la întreținerea și protejarea 
deckului de terasă și a mobilierului de grădină
n Protecție la intemperii și radiații UV;
n Eficiență datorată penetrării optime în lemn;
n Conservarea lemnului, păstrându-i totodată porii deschiși;
n Adecvat pentru toate esențele lemnoase;
n Nuanțele de culoare pot varia în funcție de esență și starea pardoselii;
n Pe bază de uleiuri naturale vegetale;
n Sporește durata de viață și îmbunătățește aspectul natural al lemnului;
n Antiderapant conform DIN 51130 pentru dale netede și profilate.

Realizat cu o tehnologie inovativă, cu particule de
ceramică, lacul 2K Supra A.T. păstrează aspectul plăcut
al pardoselii, inclusiv la suprafețele cu solicitare  in -
tensă, având o rezistență la zgâriere echivalentă cu
produsele din gama de lacuri cu maturare UV. Este
recomandat inclusiv în zone cu solicitări intense, cum
ar fi clădiri publice, săli de conferințe, muzee, zone de
bussines cu trafic intens etc. Datorită intervalului mare
de timp la care se impune recondiționarea suprafeței
lăcuite cu 2K Supra A.T., economiile obținute sunt
importante. După ce, la mijlocul anilor 1990, LOBA a
revoluționat branşa producătorilor de lacuri prin
introducerea primului lac bicomponent pe bază de
apă, a venit timpul să se scrie un nou capitol în istoria
lacurilor. În urma a peste doi ani de studii şi cercetări,

LOBA a lansat pe piață lacul
bicomponent poliu retanic
pe bază de apă 2K Supra A.T.,
cu o rezistență la zgâriere
imposibil de atins anterior.
Dacă valorile ma xi me atinse
de lacurile pe bază de apă
erau până atunci de 0,9
N/mmp sau 1,0 N/mmp (obținute la testul de zgâriere
„Single-Scratch-Test“), 2K Supra A.T. este net superior,
cu o valoare de 1,5 N/mmp. Premisa a fost, ca și la
produsul anterior, WS 2K Supra, ob ținerea unui
material cu o utilizare simplă, rezistent la acțiunea
factorilor chimici şi la uzură. Acest lucru a fost pe
deplin realizat! 

LOBACARE® Deck&Teak Refresh 

n Curăță și împrospătează nuanța lemnului terasei 
și a mobilierului de grădină;

n Lucrarea se face fără emisii de praf;
n Se aplică simplu, cu peria sau pensula.

Lacul 2K Supra A.T. redefinește lăcuirea parchetului

Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor, 0727.886.006, ioan.bodor@wakol.de
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Rolul cheie al montatorului

editorialsumar

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

Î n prima jum`tate a acestui an au avut loc o mul]ime de evenimente
(târguri, expozi]ii, conferin]e) [i am ]inut s` particip`m la cât mai multe

dintre ele. Pardoselile sunt legate de tot ceea ce înseamn` o construc]ie,
a[a c`, pe lâng` particip`rile fire[ti la târguri [i conferin]e cu tematici
specifice, s` nu v` mira]i când ne vede]i la manifest`ri care abordeaz`
eficien]a energetic`, arhitectura experimental` sau dot`rile în HoReCa. În
aceast` edi]ie au fost punctate câteva dintre evenimentele la care revista a
fost prezent` în ultimele dou`-trei luni, ca publica]ie oferit` participan]ilor
[i prin reprezentan]ii ei. Ne întâlnim deseori în contexte de acest gen, între
noi [i cu membrii altor categorii profesionale, pentru c` trebuie s`
vitaliz`m dialogul, întâlnirile, colabor`rile interdisciplinare. Drept rezultat
al acestei implic`ri [i datorit` lucr`rilor realizate, s-a în]eles în pia]` c` f`r`
profesioni[ti în pardoseli nu se poate. Oamenii s-au obi[nuit cu anumite
standarde, pe care le vor aduse sau reproduse permanent în proiectele lor.
Prezen]a noastr` este prin urmare tot mai puternic` în pia]` [i vom
continua în aceea[i manier`, inclusiv în rela]ia cu designerii [i arhitec]ii.
Nu putem lipsi de exemplu de la Anuala de Arhitectur` [i ne vom vedea,
sper, acolo.

Produc`torii [i furnizorii de materiale au fost excelent reprezenta]i în
aceast` revist` de-a lungul timpului, oferind informa]ii despre noi solu]ii
[i materiale, despre modul în care se recomand` a fi puse în oper`. Dar
acela[i lucru se poate spune [i despre montatori, care au nevoie de acest
proiect media pentru a-[i transmite mesajul despre calitate, metod`,
despre problematica unui [antier. Ei au devenit prietenii revistei [i [tiu c`,
atunci când au realizat ceva important din punct de vedere profesional,
pot s` povesteasc` nu doar prietenilor [i cuno[tin]elor, ci [i altora la fel de
pasiona]i [i de implica]i. Atunci ne trimit fotografii [i informa]ii despre
acele lucr`ri, convin[i c` ceea ce fac ei merit` s` fie cunoscut de colegii de
breasl`, de designeri [i arhitec]i, de beneficiarul “premium”. Într-adev`r,
pentru a ie[i în fa]a cititorilor este nevoie [i de curaj, de con[tiin]a c` s-a
executat bine, durabil, cu materiale de calitate [i o dotare profesional`.
Aceasta înseamn` siguran]a c` po]i r`spunde [i altor provoc`ri, c`
performan]a poate fi repetat`, ba chiar dus` la un nivel superior (ceea ce
se [i întâmpl` de foarte multe ori). 

Montatorii au devenit de fapt con[tien]i de for]a lor, de aten]ia care li
se acord`, de rolul lor cheie în ceea ce se va petrece în viitor. Ei ]in s` ne
spun` c` succesul nu este întâmpl`tor, ci vine odat` cu diversificarea
ofertei de servicii, cu preocuparea de a economisi banii clientului final. Se
vorbe[te mult nu doar despre montaj, ci [i despre mentenan]`, între]inere,
cleaning profesional. Mai trebuie spus c` cercul nu este închis, permanent
este nevoie ca al`turi de noi s` vin` [i al]i profesioni[ti, de la care putem
afla lucruri noi, interesante. Îi a[tept`m, vrem s` le vedem lucr`rile în
revist`, s` afl`m mai multe despre ei.
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exclusivistecolec]ii

ReComandaT şi PenTRu înCălziRe în PaRdoSeală

Scopul a fost de fapt crearea unei varietăți de stări de spirit,
controlabile cu mĳloacele designului contemporan, potrivite
fiecărui spațiu: relaxare, calm, vitalitate, incitare... condițiile
obținerii momentelor perfecte, fără disonanțe sau exagerări.
Totul a fost gândit în note diverse, adaptabile, pentru abordări
estetice moderne sau vintage, pentru acasă sau la birou, pentru
personalități debordante sau discrete...

Cele 10 noi decoruri cu aspect continuu ale parchetului
laminat din gama FLOORLINE, promovate sub brandul

FLOORLINE SUPERIOR, au fost lansate la începutul acestui an și
fac parte din opțiunile arhitecților și designerilor de interior care
își doresc o pardoseală flotantă individualizată. Plăcile sunt
disponibile în noul format „Large”, cu o lăţime de 245 mm (cu
circa 5 cm mai mult comparativ cu formatul standard 1.292 x 193
mm). Pentru a asigura aspectul continuu al plăcilor, desenul
fibrei trece neîntrerupt de la o placă la alta; datorită acestor
caracteristici, interioarele par mai spaţioase, iar decorurile ies
mai bine în evidenţă.

Ceea ce au dorit designerii EGGER atunci când au conceput noua serie FLOORLINE SUPERIOR a fost crearea unei
ambianțe care să aducă armonia în designul interior, starea de bine, apropierea de natură, de lume, deschiderea
unor perspective noi asupra spațiului interior prin suprafețe continue, marcate de linii și culori familiare. 

MOMENTE PERFECTE CU 
PARCHETUL LAMINAT EGGER
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FLOORLINE SUPERIOR vine astfel în completarea unei
colecții ample lansate în 2011, care reunește acum 60 de
decoruri încadrate în şapte grupe de produse, având un
deosebit succes de piaţă datorită modului în care EGGER a
reuşit să îmbine designul, inovaţia şi serviciile aferente. Prin
cele patru direcţii de design: Authentic, New Natural Style,
Vintage/Used şi Materials, a fost creată varietatea de la care
se poate porni spre designul de valoare, conceput pentru acele
situaţii de muncă şi viaţă în care alegerea pardoselii inspiră la
alegerea celorlalte elemente de interior (culori și texturi pentru
pereți, mobilier, decorațiuni etc.), definind astfel stilul unei
amenajări. în aceste spaţii sunt demonstrate posibilităţile
estetice pe care le oferă astăzi parchetul laminat.

în total, există 9 structuri de suprafeţe care să definească
vizualul şi tactilul decorurilor, autenticitatea evidenţiindu-se
prin percepţia tip 3D. o structură de tip „Grand Canyon”, cu o
adân cime perceptibilă a suprafeţei ce nu a mai fost atinsă până
acum la parchetul laminat, ori o suprafaţă cu urme de
intemperii şi de uzură precum întâlnim la colecția Vintage – iată
câteva elemente care pot fi valorificate de designerul aflat la
curent cu ultimele tendinţe. optica este foarte asemănătoare
lemnului natural, colecţia FlooRline fiind în fond inspirată din
natură, cu noduri, texturi şi culori care sunt la modă în prezent.
nu în ultimul rând, suprafeţele conving şi prin caracteristicile
tehnice: structurile Vintage, Grand Canyon şi Authentic în de -
plinesc condiţiile clasei de aderenţă R10.

www.egger.com

EGGER recomandă încălzirea în pardoseală

Structura şi compoziţia plăcilor de parchet laminat şi a
pardoselilor cu tehnologie cork+ de la eGGeR permit montarea
flotantă pe foarte multe tipuri de strat suport şi şape, inclusiv
pe cele care înglobează sisteme de încălzire prin pardoseală pe
bază de apă caldă. Singura limită este evitarea depăşirii
temperaturii de 28 ºC, care oricum creează disconfort utili za -
torilor. în cazul şapelor, trebuie verificată umiditatea - va fi de
1,8 Cm% pentru șapele de ciment și 0,3% Cm pentru șapele
anhidre. Pentru a evita migrația umidității reziduale sau
accidentale din stratul suport, este nevoie de o barieră de
vapori din polietilenă de 0,2 mm, amplasată sub stratul ter mo -
izolant aferent sistemului. 

Parchetul laminat eGGeR poate fi montat şi peste sisteme
electrice de încălzire în pardoseală, cu reglarea temperaturii
suprafeței (de preferat înglobate în șapă sau în stratul suport
din beton, eventual sub formă de folie termică astfel încât să
nu depășească temperatura de 28ºC). Conductivitatea termică
optimă, rezistenţa la variaţiile de temperatură şi montarea
flexibilă cu click permit astfel obţinerea unei pardoseli care, pe
lângă designul special, oferă avantajele unei încălziri plăcute
şi eficiente.
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de toptehnologii

Rela]ie platonic`

Plato e disponibil într-o nuanță aprinsă (în opt
culori Marmoleum) și una bazată pe tonuri mai estom -
pate. Designul reflectă principiile pointilismului, în care
punctele de culoare realizate cu pensula sunt abs trac -
tizate în forme pătrate dispuse într-o varietate de forme.
Fiecare pardoseală conține semnătura lui Men dini, pe o
dală de Marmoleum, gata să fie încor po rată în modelul
general. Plato forte Plato sotto

Prin brandul Marmoleum, Forbo este liderul global al pieței de linoleum. Pardoselile noastre
stabilesc trendul în design, calitate și inovație, deopotrivă în sectorul comercial și privat.
Cooperarea strânsă cu arhitectul italian Alessandro Mendini a produs șase modele inovatoare
de pardoseală, fiecare disponibil în panouri multicolore create cu tehnologia avansată aquajet.
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Amintirile lui Proust

Iată o colecție ce se apropie foarte mult de modelele
anterioare marca Mendini, precum Poltrona di Proust.
Punctele de pensulă sunt foarte vizibile pe această par -
doseală, mărite semnificativ la o dimensiune de cca 50
cm. Colec]ia Proust conține șapte culori. Așa cum se
întâmplă cu toate pardoselile Mendini, panourile se pot
conecta pentru a crea un model perete-perete. De ase -
menea, e posibilă așezarea unui panou ca și cum ar fi un
covor, creând un accent puternic într-o zonă uniformă
mai amplă acoperită cu Marmoleum.Inspira]i de arlechin

Arlechinul – simbol emblematic pentru întreaga
crea ție a lui Mendini stă în centrul acestei colecții de
Marmoleum. Versiunea mai luminoasă și plină de cu -
loa re a colecției se inspiră de la costumul de arlechin, iar
varianta mai estompată are un aspect mai clasic, ce se
combină minunat cu marmura. Colecția arlechin se
compune din șapte culori. Nuanța liniei ce definește
formele se poate repeta într-o bordură simplă în jurul
colțului încăperii.

Arlechin forte Arlechin sotto

Proust forte Proust sotto

Marmoleum meets Mendini este un mariaj ce a dat
naștere la șase copii. Doi pot fi văzuți ca picturi, doi ca
autoportrete ale artistului și ceilalți doi sunt pardoseli
“normale”. Dealtfel, colaborările între industrie și artă
au o lungă și interesantă istorie, stând întotdeauna la
baza marilor branduri și realizări. Arhitectura lui
Mendini poate fi văzută în toată lumea. Doar la o
sumară trecere în revistă a realizărilor sale din ultimul
deceniu avem de-a face cu câteva sute de magazine
pentru lanțurile Swatch și Alessi în Europa, Asia și
Statele Unite; noile stații de metrou din Napoli,
cazinouri în Elveția, un centru cultural în Omegna și

muzeul din Gröningen, Olanda. Acest volum uriaș de
lucrări a fost realizat de atelierul Mendini, condus de
frații Mendini: Francesco, responsabil cu aspectele
tehnice, financiare și administrative și Alessandro,
creatorul conceptului artistic.
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Din vremea lui Franz Joseph

Amplasată pe Ringstrasse, Opera vieneză face parte
din edificiile ridicate de Franz Joseph pe locul vechilor
fortificații medievale ale orașului, în cadrul proiectului
său de modernizare a Vienei. Costul construcției clădirii
Operei a fost suportat integral de împărat din fonduri
proprii, proiectul aparținând arhitecților August Sicard
von Sicardsburg (structura) și Eduard van der Null
(decorațiunile și interiorul). 

Este un loc de referință pentru melomani, dar și
pentru orice iubitor de cultură care vrea să simtă
o parte din măreția Habsburgilor, preocuparea
lor pentru frumos, pentru echilibru. 
Este un spațiu al simbolurilor puternice, atât din
lumea artei, cât și din cea a puterii politice
imperiale, al meșteșugurilor rafinate și roman -
tismului târziu în plină epocă de indus tria lizare,
este Viena, pur și simplu.

istoricepardoseli

Opera de Stat din  
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Niciunul dintre aceștia nu a trăit până la inaugurarea
oficială din 25 mai 1869, când s-a pus în scenă
spectacolul Don Juan, de Mozart, în prezența cuplului
imperial. 

Opera a fost prima construcție care s-a finalizat pe
Ringstrasse, iar o legendă urbană spune că trebuia să fie
mult mai înaltă, dar proiectarea grabnică a noului bu -
le vard a adus-o la nivelul clădirilor învecinate. Cons -
trucția e realizată într-un stil neo-renascentist care nu
a lăsat o impresie deosebită vienezilor din epocă, ba
chiar dimpotrivă, a fost percepută ca prea greoaie. 

Din perspectivă artistică, instituția s-a dezvoltat în
timp, iar prestigiul său a crescut permanent sub con du -
cerea unor directori deosebiti, precum Gustav Mahler,
Richard Strauss, Herbert von Karajan, Karl Böhm,
Lorin Maazel. România se poate mândri și ea cu un re -
prezentant în cercul ales al directorilor Operei vieneze,
domnul Ioan Holender, care a condus instituția până
acum câțiva ani. Beneficiară a unei excelente acus tici,
Opera din Viena are astăzi o reputație justificată prin -
tre melomanii din toată lumea, atât pentru re pre -
zentațiile de o înaltă calitate (are cel mai larg re per toriu
permanent), cât și datorită prestanței Or ches trei Filar -
monice. O seară petrecută în acest loc este unul din cele
mai impresionante evenimente de care se poate bucura
cineva în capitala Austriei. 

Istorie, artă și arhitectură 

Din exterior, Opera arată impozant și masiv, amintind
de Renascentismul italian, curent cultural ce a însemnat
foarte mult pentru artă și muzică (primele spectacole de
operă au fost scrise și puse în scenă în Italia secolului al
XVI-lea). Deși se află în nota construcțiilor clasice din
alte capitale europene, opera vieneză are anumite ele -
mente decorative care o particularizează. Fațadele sunt
decorate cu arcade în stil renascentist, deasupra fațadei
principale existând două statui ecvestre reprezentându-i

     VienaViena
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istorice

pe cei doi cai înaripați ai lui Erato, conduși de muzele
Poeziei și Armoniei. Pe fiecare parte a Operei se găsesc
două fântâni, ce reprezintă muzica, dansul, veselia și pe
sirena Lorelei.

Deși la 12 martie 1945 ultimul război mondial era
practic câștigat deja de aliați, Opera vieneză a fost bom -
bardată - act de agresiune simbolică și gratuită asupra
orașului. O mare parte din clădire a rămas însă în
picioare: intrarea și fațada principală, lobby-ul de la
parter, scările principale, foaierul Schwind și veranda
acestuia, precum și Salonul de Ceai. La doar două
săptămâni de la încheierea războiului, se anunță oficial
începerea lucrărilor de reconstrucție a clădirii, finalizate
după 10 ani, în noiembrie 1955. Sala de spec ta col a fost
complet remodelată în cadrul acestui proces, acustica
fiind chiar îmbunătățită prin folosirea lemnului masiv.

Interiorul Operei din Viena impresionează încă de la
primii pași după intrare. Sculpturi, basoreliefuri, orna -
mente aurite, picturi murale, teme alegorice, o ambianță
încântătoare ce amplifică senzația că pătrunzi într-un
sanctuar al artelor. Intrarea în clădire se des chide cu o
superbă scară de marmură către primul etaj, împo do -
bită cu sculpturi alegorice de Josef Gasser re pre zentând
cele 7 arte. Holul este un alt spațiu im  pre sionant, po -
tențat de picturile lui Mortiz von Schwind și de busturile
unor compozitori și directori faimoși care și-au lăsat
amprenta aici. Cel mai celebru și mai im presionant bust
aparține lui Mahler și a fost realizat de Rodin în 1909. 

La nivelul superior se găsește unul dintre cele mai
elaborate spații ale clădirii, Salonul de Ceai, fostul Salon
Imperial, numit astfel deoarece era dedicat monarhului
și invitaților săi, pentru pauzele dintre acte sau pentru
întâlniri private la finalul reprezentațiilor. E vorba
despre o încăpere opulentă, cu ornamente acoperite cu
foiță de aur și o superbă pictură pe tavan reprezentând
muzica lirică și muzica tragică. Elementul comun al
decorațiunilor, figurat foarte discret, constă în inițialele
lui Franz Joseph, un constant oaspete al acestui spațiu.

Vizitatorii au ocazia să vadă și trei saloane speciale,
folosite pentru diverse ocazii și manifestări, care pot fi
închiriate și în scopuri private: Mahlersaal, Marmor -
saal și Schwind Foyer. 

Salonul Mahler este un spatiu amenajat în 1997, cu
ocazia aniversării a 100 de ani de la debutul lui Gustav
Mahler la Opera din Viena. Pe lângă tapiserii excep țio -
nale, vizitatorii pot vedea un pian al compozitorului,
biroul său de lucru și mai multe portrete. 

pardoseli
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Pe latura opusă a clădirii, Salonul de Marmură (ame -
najat în 1955) propune un stil modernist, fiind deschis
spectatorilor în pauza dintre acte. 

Re pre zen tările de pe pereți înfă țișează scene alegorice
legate de arta dra ma tică, realizate integral din fragmente
de marmură provenite de pe teritoriul Austriei. 

Foyerul Schwind, conservat în forma sa originală, este
o încăpere în stilul istoricismului romantic, care își
datorează numele artistului Moritz von Schwind,
autorul celor 16 picturi în ulei din sală menite să pună
în valoare busturile unei suite de compozitori celebri.  

Auditoriumul 

Dominată de nuanțe nobile (roșu, auriu și fildeș), sala
de spectacol sau Auditoriumul a fost complet re proiec -
tată și refăcută după Al Doilea Război Mondial (bom -
bar damentul a distrus complet această secțiune), când
majoritatea elementelor din beton ale construcției au
fost îmbrăcate în lemn. Deși la sfârșitul secolului al
XIX-lea opera putea primi 3.000 de spectatori, noile
norme privind prevenirea incendiilor au redus capa -
citatea sălii la circa 2.200 de persoane. Tot din ra țiu ni
de securitate, s-a renunțat la un candelabru masiv, unic,
și s-a optat pentru un inel compus din elemente de
cristal, cu un diametru de circa 7 metri, care conține
peste 1.100 de sfere fațetate. Lămpile amplasate la ni -
velul lojelor respectă același stil, fiind compuse tot din
elemente sferice fațetate de cristal. 

Servicii complete de amenajare personalizat`
(alegerea materialului, livrare, punere în oper`,
garan]ie [i servicii de între]inere ulterioar`) la
calitate garantat`: mochet` EGE
(www.egecarpet.com) [i tapet VESCOM
(www.vescom.com).

Avantajele tapetului Contract Vescom
Pe lâng` posibilitatea unor amenaj`ri unice (50 de
modele disponibile în maximum 136 de culori, cu
op]iunea personaliz`rii digitale), tapetul contract
Vescom are [i remarcabile calit`]i de ordin practic:

n Ignifug
n Antibacterian, tratament Bio-Proof
n Lavabil
n Rezistent la zgârieturi [i UV

Aplicare ideal` pe pere]ii de trafic din spa]ii medicale,
baruri, institu]ii publice, HORECA

Avantajele mochetei EGE
n Design nelimitat de restric]ii repetitive ale
modelelor

n Toate culorile curcubeului
n Solu]ii spa]iale unice, pentru orice dimensiuni [i
formate (disponibil` în dale sau rol` de 4m l`]ime)

n Produse de cea mai bun` calitate (clasa trafic
intens 33, tratament anti murd`rire, ignifugare,
antistatic, compozi]ie 100% poliamid` respectiv
80% lân` [i 20% poliamid`)

n Tratament antibacterian AEGIS

Tel.: 0723 688 104; www.decotex.ro

Soluții integrate de tapet și mochetă 
pentru orice spațiu

Restaurant Hétéroclite
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istoricepardoselilor pardoseli

Interesantă este și povestea cortinei: înfățișând la mo -
mentul reconstrucției o scenă din opera “Orfeu și Euridice”,
ea este schimbată anual începând din 1998. Sin gura
condiție este să se respecte tema imaginii inițiale, fiind
permise tehnici ale artei moderne con tem po rane. 

Simboluri în lemn, marmură și mozaic

Pardoselile sunt în principal din lemn, marmură și
mozaic. Căldura lemnului este căutată în acest spațiu cu
climă relativ rece și umedă, motiv pentru care a fost
păstrat și aici. Parchetul urmează specificul acestei
zone a Europei, unde există o atracție pentru com po -
ziții complexe, repetitive, deseori cu valoare de
unicat. Epoca de glorie a fost în secolul al XVIII-lea,
când palatele aristocrației, în special ale Casei de
Habsburg, erau decorate cu adevărate opere de artă în
lemn: parchet cu modele complexe, baroce, încrustate
sub supravegherea unor arhitecți celebri ai epocii din
spațiul francez și italian. Cromatica spectaculoasă era
obținută prin ală tu rarea unei mari varietăți de esențe
autohtone (stejar, arțar, cireș, nuc, tei) sau exotice
(mahon), într-o pe rioa dă în care marchetăria (prac ti ca -
rea intarsiilor) era la mare căutare, nu numai pentru
mobilier, ci și pentru pardoselile pretențioase. În cazul
Operei din Viena, sunt preferate forme mai simple,
potrivite stilului nu foarte încărcat al clădirii, dar și
destinației cu trafic intens. Mozaicul din lemn masiv
urmează forme rectangulare, romboidale și triun ghiu -
lare de inspirație franceză, sau englezescul basket weave,
mizând mai degrabă pe efectele optice ale orientării
fibrei de lemn. În această clădire se poate observa multi -
tu dinea de tipuri de parchet, gradul ridicat de per so -
nalizare pentru fiecare spațiu și apetența pentru pătrat
ca ancadrament. Nu sunt evitate nici pardoselile reci,
mai ales în zonele de tranzit către sala de spectacole.
Există scări de mar mură, atât cea dintre primele niveluri,
cât și spre loje, uneori acoperite cu covoare decorate cu
simboluri cla sice grecești sau florale. Mozaicurile sunt
ele însele niște covoare ceramice, gurile de acces către
instalații fiind acoperite cu capace realizate din ceramică
smălțuită și metal, de un rafinament deosebit. Stilizări
de cruci celtice sau spirale întregesc de fapt reflexia unui
peisaj cultural divers, așa cum a fost fără îndoială
Imperiul Habsburgic. Un popas la Opera de Stat din
Viena este o călătorie nu doar în timp, în arhitectură și
istoria muzicii, ci și în spațiu, așa cum Austria și-a
revendicat deseori rolul de punct de întâlnire între
Orient și Occident. n
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de la produc`torinout`]i

Sistemul de Uleiuri Bona oferă parchetarilor tot ce au
nevoie – de la concepție și tratare până la întreținere și
curățare -  pentru a crea pardoseli de lemn uleiate, fru -
moase și durabile multă vreme. Combinând tratamentele

de efect și tehnologia de ultimă oră, Bona a creat aceste
efecte 2D deosebite ce evidențiază fiecare linie, nod sau
contur al lemnului, culoarea de bază a parchetului acțio -
nând ca un contrast desăvârșit.  

Bona Craft Oil impregnează profund lemnul, protejează
parchetul și îi accentuează frumusețea. Bona Nordic Tone
și Rich Tone crează efecte uluitoare de culoare pe parchet
și, în același timp, mențin aspectul și senzația tactilă na tu -
rală a lemnului. 

Când vorbim despre întreținerea parchetului uleiat, soluțiile
Bona oferă performanțe incredibile. Revoluționarul Bona
Power Scrubber, folosit în combinație cu detergentul Bona
Deep Clean Solution curăță profund parchetul și înde păr -
tează  murdăria în cel mai rapid, sigur și eficient proces de
lucru existent pe piață. Suprafața perfect curățată se tra -
tează apoi cu un strat de Bona Care Oil pentru a restaura
protecția și frumusețea parchetului. Procesul consumă
puțin timp, comparativ cu procedurile uzuale de întreținere,
și conferă un rezultat fantastic și durabil.    
Cu Sistemul de Uleiuri Bona vă oferim “one-stop solution”
pentru întreaga durată de viață a parchetului uleiat, fiind

disponibile nenumărate posibilități de tratare a acestuia cu
ajutorul sistemului de efecte 2D din gama noastră. 

Tratamente de protecție
Bona Craft Oil a fost dezvoltat pentru tratarea pardoselilor
de lemn nou-instalate sau a celor vechi dar șlefuite până la
lemnul crud.  Creat dintr-un amestec deosebit de uleiuri ve -
ge tale cu un grad ridicat de corp solid, conferă o saturare
eficientă a lemnului. Un aspect important e și vâscozitatea
echilibrată ce permite aplicarea ușoară a uleiului.  Bona Craft
Oil nu conține substanțe chimice controversate, con ținutul
VOC este <4%, implicând un mediu de lucru și locuit plăcut
și sănătos. Mai mult, Bona Craft Oil înde pli nește ce rin țele
Mărcii Franceze de mediu A+ și e conform stan dardului EN
71-3 ce permite aplicarea uleiului pe ju c ă riile copiilor. Uleiul
crează o suprafață excelentă pro tejată de apă și praf, iar
întreținerea e foarte ușoară. Bona Craft Oil e disponibil în 6
culori – alb, negru, gri, maro-nuc, amber  și neutru. 

Bona Hard Wax Oil e folosit în mod obișnuit pe suprafețele
care necesită o protecție ridicată, precum în spații publice,
și se poate aplica peste Bona Craft Oil. Este certificat pentru
aplicarea pe jucării și puteti opta pentru un aspect satinat
sau mat.

Bona duce pasiunea pentru pardoselile de lemn un pas mai departe prin lansarea noului Sistem de Uleiuri.
Inovatoarea gamă de design cu efecte 2D evidențiază adevăratul caracter al parchetului. În permanență suntem
atenți la dezvoltarea de produse sigure și sustenabile: aceste elemente cheie ne permit să furnizăm soluții de
tratare cu emisii VOC foarte reduse pe întreaga durată de viață a parchetului, oferind în același timp o protecție
robustă împotriva uzurii, apei și a produselor chimice. 

Noul Sistem de Uleiuri Bona – 
Expresii Unice pentru Pardoselile din lemn 

Sustenabilitatea și siguranța au prioritate în dezvoltarea noilor noastre produse. Astfel, am redus nivelul emisiilor VOC
pentru uleiurile Bona Craft Oil și soluțiile de întreținere și îngrijire până la <8%.  Prin acest detaliu, mediul de lucru se
îmbunătățește substanțial, iar a trăi pe o pardoseală tratată cu uleiurile Bona prezintă mai multă siguranță… pe întreaga
durată de viață a parchetului, precizează Daniel Peptea - Director Marketing Bona România.



Tratamente Effect
Bona Nordic Tone și Bona Rich Tone sunt soluții de pre-
tratare a parchetului ce accentuează culoarea în armonie sau
în contrast cu uleiul aplicat ulterior.  Culorile contras tante
crează efecte 2D și inhibă efectul natural de îngăl benire a
lemnului. Efectul cromatic poate fi amplificat prin adăugarea
uneia dintre cele 5 culori din gama Bona Mix Colour.

Soluții și tratamente de întreținere
Un ulei obișnuit de întreținere de pe piață conține până la
75% VOC. Acești solvenți sunt eficienți pentru dizolvarea
murdăriei de pe parchet. Dezavantajul e că, aplicând mai
mult ulei cu mașina mono disc, murdăria dizolvată nu e
îndepărtată complet, mare parte fiind colectată în uleiul ce
impregnează parchetul. Rezultatul e o pardoseală cu un
aspect mediocru. Bona oferă o soluție unică de întreținere,
extrem de eficientă și rapidă: Bona Deep Clean System
dizolvă și îndepărtează murdăria, lăsând o suprafață perfect
curată ce se poate satura cu Bona Craft Oil pentru a reveni

la condiția optimă. Bona Care Oil are o rată de acoperire de
5 ori mai mare comparativ cu produse similare. Este un mix
de uleiuri vegetale, conține <8% VOC, îndeplinește cerințele
normei franceze de mediu A+ și se poate aplica pe jucăriile
copiilor conform normei EN 71-3. Pentru spălarea regulată
a suprafețelor uleiate se folosește detergentul Bona Soap
iar pentru întreținerea celor tratate cu Hard Wax Oil se
poate folosi Bona Wax Oil Refresher. 

      
      

Bona AB este o companie de familie fondatǎ
în 1919. Sediul central este la Malmö, Suedia.
Conceptul Bona este acela de a furniza
produse şi soluții pentru instalarea, tratarea,
întreținerea şi renovarea pardoselilor din
lemn pe întreaga lor duratǎ de viațǎ.
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Special concepute pentru traficul rezidenţial şi
nu numai (birouri, spaţii comerciale etc.),
sistemele de șape flotante uscate Knauf
Vidifloor oferă avantaje majore în cazul
planşeelor cu structură din grinzi de lemn,
deoarece sunt relativ ușoare și au o bună
stabilitate dimensională (coeficient de dilatare
apropiat de cel al lemnului). Drept urmare, sunt
folosite cu succes atât în cazul renovărilor de
clădiri vechi, cât şi la realizarea pardoselilor
caselor de lemn, eficiente energetic. Rezultatele
sunt rapide, de cea mai bună calitate şi conferă
locuinței o ambianţă caldă şi familiară. 

uscate[ape

ideale pentru
planseele 
din lemn

Knauf Vidifloor este o gamă de șape flotante uscate
compusă în principal din plăci pe bază de ipsos armat
cu fibre celulozice, disponibile în trei variante: F131
(plăci cu grosimea de 10 mm sau 12,5 mm, suprapuse,
lipite din fabrică, decalate una faţă de cealaltă cu 5 cm),
F132 (plăci caşerate la partea inferioară cu un strat
izolator din polistiren sau vată minerală) și F135 (plăci
de 10 mm sau 12,5 mm grosime, care pot fi montate în
şantier în două straturi succesive, cu rosturi decalate,
fo lo sind șuruburi speciale). 

Sistemele  

Vidifloor
,
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Knauf Gips   
City Gate Building – South Tower
Pia]a Presei Libere nr. 3-5 Bucure[ti
Tel.: +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048
www.knauf.ro  

 
 

 
Umplutura uscată Knauf Trocken schüttung (cu

gra nu  lo zitate 1- 6 mm şi greutate de circa 5,15 kg/m²/cm
gro sime), amplasată sub plăcile Knauf Vi difloor, per mite
trecerea ele mentelor de instalaţii şi nu în carcă structura
în mod deosebit. Această argilă expandată cu o umi -
ditate reziduală de sub 1%, împreună cu plăcile din ipsos
armat în masă cu fibre celulozice, creează un mediu
uscat, propice montajului oricărui tip de strat final. 

lStructurile din lemn sunt mai puţin solicitate,
datorită greutăţii reduse a plăcilor din ipsos armat
cu fibre celulozice - densitate de circa 1.250 kg/mc. 

lMontajul este mult mai rapid, în concordanță cu
celelalte etape ale construcției unei case din lemn -
datorită dimensiunilor plăcilor, de 1.000 x 1.500
mm. În plus, nu se pierde timp cu uscarea șapelor,
iar stratul final se poate monta imediat.

lOptând pentru tehnologiile uscate, se evită erorile
de execuție, precum greșelile de dozaj a mortarelor,
apariția crăpăturilor, lipsa uniformității și planeității,
necesitatea lucrărilor suplimentare de finisare a
șapelor. 

lExecuția se face mai curat, fără prea multe
echipamente, ci doar cu unelte clasice: ferăstrău
pendular pentru debitarea panourilor, șurubelniță
electrică pentru fixare, cutter, vas pentru
prelucrarea mortarului de rosturi și șpaclu.

lDeviațiile de planeitate ale planșeului pot fi reduse
cu ajutorul materialelor ușoare de umplutură,
eventual după aplicarea unei folii de separație. 

lPe sub plăcile Vidifloor, instalațiile pot fi trasate și
încorporate în materialul de umplutură, care le
acoperă cu 10 - 20 mm.

lPlăcile sunt acoperite din fabrică cu un strat
hidrofug, iar suplimentar, pentru spații umede 
(băi, bucătării), se poate realiza o hidroizolaţie cu
emulsie Knauf Flächendicht şi o bandă izolantă
Knauf Flächendichtband la racordurile cu pereţii.

lPeste Knauf Vidifloor se pot monta, prin lipire sau
flotant, majoritatea tipurilor de strat final: parchet
masiv sau stratificat (piese mari sau lamele, cu
grosimea 8 –13 mm, lipite pe toată suprafața),
laminat, pardoseli elastice (PVC, linoleum – după ce
suprafața a fost șpăcluită cu un strat de minimum 
2 mm grosime cu şapă de egalizare Knauf
Nivellierspachtel 415), plăci ceramice cu dimensiuni
de maximum 30 x 30 cm.

lSe poate obține o casă eficientă energetic, folosind
Knauf Vidifloor F131 și F 135 peste încălzirea în
pardoseală - conductivitatea termică a plăcilor este
0,29 W/(mK). 

La Expo Casa Mea, târg de profil desfășurat în luna
mai anul acesta, a fost construită ad-hoc o casă din
lemn, vizitatorii putând asista la toate etapele de
execuție. Pentru realizarea pardoselilor, ca strat suport
a fost folosit sistemul Knauf Vidifloor F135: scânduri
înguste de lemn pentru susținere, material de um plu -
tură și plăci de 12,5 cm grosime, în două straturi
supra  puse, conform sistemului de montaj agreat. 

De ce este preferabil 
un sistem Knauf Vidifloor 
pentru planșee din lemn
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VITTORIO
EMANUELE II
DIN MILANO

VITTORIO
EMANUELE II
DIN MILANO

Restaurarea
pardoselii din mozaic și

piatrǎ naturalǎ
a faimoasei galerii

comerciale 

lucrarea
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În perioada 2011 – iulie 2012, galeria a fost
su pusǎ unor lucrǎri de restaurare ce au
cuprins o suprafațǎ de 5.868 m2 de par -

dosealǎ, din care 3.900 m2 aparținând arca -
delor, iar 1.968 m2 porticurilor. Execuția lu crǎrilor
a fost realizatǎ de cǎtre o firmǎ spe cia lizatǎ în
restaurǎri, în colaborare cu renumitul pro du -
cǎtor italian de materiale de construcții Mapei,
care a pus la dispoziție echipa de tehnicieni și
propriul la bo rator de cercetare pentru a selecta
și verifica produsele ce urmau sǎ fie folosite. 

Galeria Vittorio Emanuelle II din
Milano este cel mai vechi spațiu
comercial din peninsulă, purtând
numele primului rege care a unit
Italia. Galeria fost construită în a
doua jumătate a secolului XIX
(1865 – 1878) de către arhitectul
Giuseppe Mengoni. Ansamblul
este format din două pasaje care
se intersectează într-o piațetă
octogonală acoperită cu o cupolă
imensă din fier și sticlă. Pasajele
fac legătura între piața Domului 
și piața teatrului La Scala. Pe
lângă frumusețea arhitecturală a
arca delor și a cupolelor din sticlă,
întreaga pardoseală este o 
ade vărată operă de artă, realizată
integral din mozaic și plăci din
piatră naturală (granit, marmură).
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edi]ieilucrarea

Foto 1. Aspectul
pardoselii înainte de
începerea lucrǎrilor.

Foto 2. Aceeași
pardosealǎ la finalul

lucrǎrilor.
Foto 3. Dupǎ

îndepǎrtarea
luminatoarelor și a
zonelor deteriorate 

s-a aplicat Eporip și
golurile au fost reparate

cu Mapegrout T40
Foto 4, 5. Unde a

fost posibil,
luminatoarele au fost

reparate în atelier.
Geamurile din plexiglas

au fost lipite cu
Keralastic T.

Intervenția a vizat toatǎ suprafața par do -
selii din piatrǎ naturalǎ (granit și marmurǎ
Bardiglio și Rosso Verona), mo zaic din
mar murǎ și elementele de co rative. O ana -
lizǎ atentǎ a evidențiat care dintre com -
ponente erau în stare bunǎ și care trebuiau
înlocuite, astfel cǎ o zonǎ extinsǎ a par -
doselii din mozaic a fost înlǎturatǎ, con -
solidatǎ și înlocuitǎ. Cu ocazia in ter vențiilor
la pardosealǎ s-au reparat și cele 258 de
luminatoare fixate în pardosealǎ, care au
rolul de a lumina bolțile. Lucrǎrile au ne -
cesitat împǎrțirea șan tierului pe loturi mici,
pentru a nu perturba activitatea co mer -
cialǎ. Montatori de mozaic și ma r murǎ,
meșteșugari și teh ni cieni, au lucrat intens,
chiar și în câte trei schimburi, pentru a
reda frumusețea ori ginalǎ de altǎ datǎ a
pardoselii din cadrul faimoasei galerii
Vittorio Emanuele II din Milano, Italia.
Lucrarea a fost finalizatǎ în termenul pre -
vǎzut de arhitectul Pasquale Fran cesco

Mariani Orlandi, reprezentant oficial al De -
partamentului Tehnic al Pa tri moniului Cul -
tural din cadrul Consiliului Municipal al
Primǎriei orașului Milano.

Restaurarea și refacerea
luminatoarelor din pardoseală
Ultima intervenție de renovare a pardoselii
galeriei a fost realizatǎ în 1967, prin urmare
lucrarea de restaurare era necesarǎ nu
doar pentru a reda aspectul original al
pardoselii, dar și pentru siguranța tre cǎ to -
rilor. Lucrǎrile au început la mijlocul anului
2011 și prima intervenție a fost asupra
luminatoarelor octogonale, rea li zate din
bronz, cu geam din plexiglas, ce erau
folosite pentru a ilumina galeria pe de de -
subt. Acestea erau complet deformate din
cauza tensiunilor exercitate în pardosealǎ
și a sarcinilor mari cauzate de vehiculele
de transport marfǎ. În plus, pardoseala a
suferit infiltrații în jurul acestor elemente,

31
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apa scurgându-se în zonele inferioare ale
galeriei. Luminatoarele au fost demontate
complet, restaurate în atelier cu geamuri
noi din plexiglas și apoi montate la loc prin
tehnici speciale pentru a evita problemele
ulterioare de infiltrare a apei. 
Dupǎ înlǎturarea luminatoarelor, suportul
a fost curǎțat prin îndepǎrtarea tuturor
pǎrților deteriorate. S-a aplicat un strat de
rǎșinǎ epoxidicǎ (Eporip) pentru sigilarea
fisurilor și pentru a crea o punte de a de -
rențǎ între substrat și noul strat de mortar
fibroranforsat cu rezistențǎ medie (Mape -
grout T40), utilizat la reconstrucția lǎca -
șurilor aferente luminatoarelor.
Mortarul a fost aplicat cu ajutorul unor
șabloane speciale pentru fiecare structurǎ
de luminator pentru a corespunde cu
grosimea lor inițialǎ, astfel încât elementele
care au fost scoase sǎ poatǎ fi montate la
loc fǎrǎ probleme de planeitate. 
Cu o grosime de numai 25 mm, geamurile
din plexiglas sub formǎ de petalǎ ale
luminatoarelor au fost lipite cu un adeziv
poliuretanic tixotropic (Keralastic T), care
garanteazǎ cǎ întregul sistem este imper -
meabil. 

9 10 11

Foto 6. Luminatoarele înaintea lucrǎrilor.
Foto 7. Luminatoarele recondiționate au fost
montate la loc și îmbinate cu Adesilex PG1 Rapid.
Foto 8. Rosturile de dilatare au fost etanșate
cu Mapesil AC.
Foto 9. Straturile suport au fost consolidate
cu Primer 3296.
Foto 10. Amestecul Nivorapid + Latex Plus 
a fost folosit la nivelarea stratului suport, con -
solidat în prealabil cu Primer 3296, înainte de
montarea mozaicului cu Elastorapid. 
Foto 11. Vizita pe șantier a expertului în
mozaic, Dl. Aquino, pentru a oferi consiliere
tehnicǎ.
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Foto 12. Consolidare localǎ a  pardoselii
cu Primer 3296.
Fotos 13, 14, 15. Pentru restaurarea
mozaicului reprezentând imaginea
Taurului, deteriorat din cauza traficului și
a vremii, s-au utilizat Eporip și Mapegrout
SV Fiber la refacerea stratului suport,
respectiv Kerapoxy pentru montajul
mozaicului.

13
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Dupǎ montarea geamurilor în locașurile
lor, acestea au fost sigilate cu un etanșant
elastic rezistent la mucegai (Mapesil AC).
Elementele de inserție perimetrale, spre
deosebire de cele centrale, nu au putut fi
demontate și recondiționate în atelier, fiind
îndreptate, lustruite, acoperite și apoi
sigilate chiar la fața locului. 

Consolidarea suportului
În cadrul lucrǎrilor de renovare din 1967 a
fost recondiționatǎ doar suprafața plǎcilor
de mozaic, fǎrǎ a se reface și stratul
suport realizat în 1865, anul construcției.
Din cauzǎ cǎ nu exista niciun document
oficial referitor la structura pe care urma
sǎ fie aplicat mozaicul, s-a realizat o ana -
lizǎ stratigraficǎ, ce a clarificat compoziția
suportului: un prim strat de 7 cm grosime
peste care se gǎsește un altul friabil din
mixturi (nisip, pietriș și sticlǎ) de 10 - 15 cm
grosime, practic un strat suport cu re zis -
tențe mecanice scǎzute. Apoi s-a des co -
perit cǎ pardoseala originalǎ a fost
rea li zatǎ fǎrǎ rosturi de dilatare și fǎrǎ ar -
ma rea substratului, lucruri care au dus la
apariția fisurilor, datorate contracțiilor
higro metrice și sarcinilor de greutate ridi -
cate exercitate în timp.
Prima etapǎ a lucrǎrilor a vizat obținerea
unei capacitǎți portante și a unei rezistențe
mecanice la compresiune a suportului,
fǎrǎ sǎ afecteze întreaga pardosealǎ.
Astfel, zonele cu rezistențe mecanice
slabe au fost tratate cu o amorsǎ în dis -
persie apoasǎ (Primer 3296), cu micro -
particule cu polimeri acrilici, cu rol de
consolidare, tratament antipraf și asi gurare
a unei bune capacitǎți de pe ne tra re.
Suprafețele suportului au fost nive late cu
mortarul de reparație ultrarapid Ni vora pid,
aditivat cu Latex Plus pentru creșterea
proprietǎții de elasticitate, ceea ce a
permis aplicatorilor sǎ lucreze într-un mod
adecvat și cu ușurințǎ pe lângǎ suporturile
deformabile ale ramelor din metal ce
alcǎtuiesc structura luminatoarelor. 
Acest sistem va prezenta în timp o re zis -
tențǎ ridicatǎ la compresiune.

Lucrări de refacere a mozaicului
Aplicatorii de mozaic au dat dovadǎ de
multǎ rǎbdare și au acordat o atenție
deosebitǎ lucrǎrilor de refacere.  
O parte din plǎcuțe au fost folosite pentru
a reface modelul original al mozaicului. 

Fiecare bucǎțicǎ de mozaic a fost montatǎ
în patul de adeziv alb, apoi, dupǎ 24 de
ore de la instalare, suprafața a fost șlefuitǎ
și lustruitǎ. Pentru cǎ toate aceste ope -
rațiuni s-au desfǎșurat în luna decembrie,
pe o vreme cu temperaturi scǎzute, s-a
utilizat un adeziv cu întǎrire rapidǎ, excep -
țio nal de performant, de culoare albǎ:
Elastorapid. Acesta a fost folosit și la
montajul celorlalte elemente decorative:
stele și decorațiuni din sticlǎ, respectiv
plǎci din marmurǎ.  

Instalarea plăcilor din marmură
Înaintea montǎrii plǎcilor de marmurǎ de
Bardiglio și Rosso Verona în jurul lu mi na -
toarelor și în alte zone ale suprafeței de
lucru, s-a pregǎtit suprafața suport peste
care s-a aplicat un strat de amorsǎ pe
bazǎ de rǎșini sintetice în dispersie apoa -
sǎ, Primer G, pentru îmbunǎtǎțirea ade -
renței. Pentru lipirea plǎcilor de marmurǎ
s-a utilizat același adeziv alb, cu întǎrire
rapidǎ, Elastorapid,  aplicat prin metoda
dublei aplicǎri, atât pe dosul plǎcii, cât și
pe suprafața suport. Marmura din jurul
inserțiilor a fost instalatǎ cu rost larg pentru
prevenirea problemelor datorate com pri -
mǎrii. Rosturile de dilatare au fost sigilate
cu un etanșant siliconic neutral, Mapesil
LM, cu efect antimucegai, pentru plǎci din
piatrǎ naturalǎ și cu un coeficient de
elasticitate de pânǎ la 25%.

16
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Restaurarea Taurului - simbolul
heraldic al casei de Savoia
Pe pardoseala din mozaic a galeriei este
figurat taurul, simbolul heraldic al Casei
de Savoia din care fǎcea parte și Regele
Vittorio Emanuele II. Legenda spune cǎ
dacǎ te rotești de trei ori cu cǎlcâiul
drept pe „bijuteriile” taurului, acest lucru
îți va aduce noroc. Astfel, mii de turiști
se rotesc în fiecare an, lǎsându-și am -
pren ta în pardosealǎ. 
Reparația a necesitat o atenție deo se -
bitǎ, mozaicul fiind încadrat într-o ramǎ
și scos bucatǎ cu bucatǎ cu ajutorul
unor dǎlți foarte mici, pentru a preveni
propagarea vibrațiilor la zona din jur.
Pentru a furniza maestrului mozaicar o
suprafațǎ de montaj idealǎ, specialiștii
de la Mapei au recomandat aceeași
soluție de refacere, prin aplicarea unui
prim strat de Eporip, urmat de utilizarea
mortarului special de reparații cu
consistențǎ fluidǎ și contracții controlate,
Mapegrout SV Fiber.

Mozaicul ce alcǎtuia simbolul Taurului a
fost montat cu un adeziv epoxidic bi -
com ponent, antiacid, Kerapoxy, care
are și rol de chit de rosturi. Adezivul a
fost aplicat pe spatele fiecǎrei plǎcuțe
de mozaic, montate apoi pe patul de
adeziv de pe suprafața suport. În di mi -
neața urmǎtoare, la câteva ore dupǎ ce
reparațiile fuseserǎ finalizate, Taurul era
din nou gata de „utilizare”.

Finalul unor lucrări complexe
Faza finalǎ a intervenției a reprezentat-o
chituirea pardoselii. Culoarea chitului pe
bazǎ de rǎșini poliesterice a variat în
funcție de culoarea mozaicului și a chi -
tului original. Aceastǎ operațiune des -
fǎșuratǎ pe întreaga suprafațǎ de lucru
a pardoselii a permis ca lustruirea sǎ se
realizeze într-un timp foarte scurt. 

Lucrări de intervenție la Porticuri
În luna februarie 2012 s-a început lucrul
și la porticurile galeriei. S-a folosit
aceeași procedurǎ ca și pentru lu mi na -
toarele de la arcadǎ: au fost înlǎturate,
restaurate, metalul a fost curǎțat și tratat,
iar apoi elementele din plexiglas au fost
remontate cu aceleași produse. 
Pe de altǎ parte, la montarea plǎcilor din
marmurǎ, soluția adoptatǎ a fost total

diferitǎ, datoritǎ multiplelor lucrǎri de
reparație efectuate în ultimul secol prin
felurite tehnici de instalare și folosind
plǎci cu grosimi diferite. Prin urmare, de
la caz la caz, au fost întrebuințate diferite
tehnici de montaj. 
Pentru golurile de 10 – 15 cm grosime
rǎ mase în urma înlǎturǎrii plǎcilor de
marmurǎ deteriorate, s-a utilizat la mon -
ta rea celor noi, Mapestone TFB 60 (mor -
tar predozat, cu rezistența ridicatǎ la
compresiune, la sǎrurile degivrante și la
ciclurile îngheț - dezgheț, clasa de

Foto 16. Montajul plǎcilor din
marmurǎ s-a realizat cu Elastorapid
de culoare albǎ. Foto 17. În
porticurile adiacente arcadei, plǎcile
din marmurǎ au fost montate folosind
Mapestone TFB 60, acolo unde
existau goluri de 10 - 15 cm
adâncime, iar în locurile unde s-au
putut instala plǎcile direct pe stratul
suport din beton, s-a folosit
Elastorapid de culoare albǎ.

17

DE RETINUT

Elastorapid este un adeziv îmbunătățit, bicomponent, pe bază de ciment,
foarte deformabil, cu priză și hidratare rapidă, fără alunecare verticală și
timp deschis extins – clasificat conform EN 12004: C2FTE S2.

ELASTORAPID 

Mapegrout SV Fiber este un mortar monocomponent pe bază de ciment, fluid, cu
priză și întărire rapidă, contracții controlate, ductilitate ridicată, utilizat pentru
repararea betonului, ce se aplică și la temperaturi scăzute de până la -5°C, folosit
în combinație cu fibre rigide din oțel.  

Mapegrout SV Fiber 

,
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expunere XF4), aplicat peste un strat
proaspǎt alcǎtuit dintr-un amestec din
același tip de mortar cu latex Planicrete, al
cǎrui rol este de a îmbunǎtǎți aderența și
rezistența mortarului la stratul suport. 
În alte zone unde grosimea permitea,
marmura a fost instalatǎ direct pe stratul
suport din beton cu adezivul ultraperformant
Elastorapid, de culoare albǎ. Toate rosturile
de dilatare create în jurul structurii
luminatoarelor au fost etanșate cu siliconul
neutral Mapesil LM.
Unele dintre piesele de marmurǎ care nu au
mai putut fi reproduse au fost salvate și
conservate, fiind tratate cu o rǎșinǎ epo xi -
dicǎ astfel încât sǎ poatǎ rezista la încǎrcǎri
și la un trafic intens, zilnic, precum trecerea
mașinilor de curǎțenie. Odatǎ ce pǎrțile
deteriorate ale plǎcilor din marmurǎ au fost
îndepǎrtate, acestea au fost reconstruite cu
sistemul epoxidic Mapefloor I 900 în ames -

tec cu cuarț 1.9 și pigment colorat Mape -
color Paste. 
Liantul epoxidic Mapefloor I 900 a fost utilizat
și cu rol de promotor de aderențǎ (amorsǎ)
pe plǎcile de marmurǎ pentru a crea o lipire
monoliticǎ, dar și pentru consolidarea în
profunzime a structurii pietrei. 
Pentru chituirea finalǎ a pardoselii s-au folosit
douǎ soluții diferite, în funcție de structura lor
chimicǎ: produse pe bazǎ de ciment sau
materiale epoxidice. 
Etapa finalǎ a intervenției a fost de polisare
a pardoselilor și aplicarea unui tratament
final de protecție. 

Restaurarea pardoselilor Galeriei Vittorio
Ema nuele II din Milano a necesitat timp, cei
mai buni maeștri, cele mai bune produse și
soluții de ultimă generație. Mapei și-a adus
contribuția și rezul tatele au satisfăcut pe
deplin clientul.

Fotografia
de ansamblu a 

Galeriei dupǎ
finalizarea lucrǎrilor.
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DATE TEHNICE

Vittorio Emanuele II Arcade, Milano (Italia)
Perioada de construcție: 1865 - 1878
Arhitect: Giuseppe Mengoni
Perioada de intervenție: 2011-2012
Intervenție Mapei: renovarea și consolidarea straturilor suport; insta -
la rea plǎcilor de mozaic și a celor din piatrǎ naturalǎ; chituirea și etan -
șarea rosturilor; restaurarea luminatoarelor din pardosealǎ.
Beneficiar: Departamentului Tehnic al Patrimoniului Cultural din
cadrul Consiliului Municipal al Primǎriei orașului Milano.

Management de proiect și responsabili lucrări: arh. Pasquale
Francesco Mariani Orlandi; arh. Silvia Volpi; Supervizare: Libero
Corrieri, Alberto Artioli; Management Operaṭional: Simone Ascione,
Vittorio Alfieri (Consiliul Municipal Milano)
Diriginte de șantier: Paolo Maggi
Firma aplicatoare: Trivella SpA
Materiale utilizate: plǎci de mozaic și dale de piatrǎ
Distribuitor Mapei: Centro Edile Antonini, Grupul BEA
Coordonator Mapei: Paolo Giglio, Mapei SpA (Italia).

PRODUSE MAPEI FOLOSITE

Renovarea și montarea luminatoarelor: Adesilex PG1, Adesilex PG1
Rapid, Eporip, Keralastic T, Latex Plus, Mapegrout T40, Nivorapid,
Mapesil AC
Consolidarea și repararea straturilor suport: Eporip, Mapegrout SV Fiber,

Mapegrout T40, Mapecem Pronto, Planicrete, Primer G, Primer 3296,
Quartz 1.9

Montajul plăcilor de mozaic și a celor din piatră naturală: Elastorapid,
Kerapoxy, Mapecolor Paste, Mapefloor I 900, Mapesil LM, Mapestone
PFS PCC2, Mapestone TFB 60.
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În acest moment, pardoselile pentru spitale trebuie să
facă față unor seturi de cerințe minime, dintre care

cele mai importante sunt de natură igienică. Astfel, ele
trebuie să fie lavabile, rezistente la dezinfectante,
rezistente la decontaminări radioactive (în zonele în
care este necesar acest lucru), fără asperități care să
rețină praful, bactericide, negeneratoare de fibre sau
particule, rezistente la acțiunea acizilor, elastice. În plus,
la montarea pardoselilor din sistemul sanitar nu se
admit materiale care, prin alcătuirea lor sau modul de
punere în operă, pot favoriza dezvoltarea de organisme
parazite (artropode, mucegaiuri, acarieni) sau substanțe
nocive care pot afecta sănătatea omului. Nu se admit
mochetele, iar unghiurile dintre pardoseli și pereți tre -
buie să fie concave. Desigur, un rol esențial îl are și
montajul profesional al materialelor. În cazul prezentat de
noi, etapele punerii în operă au fost: pregătirea su por tului
(șlefuire, aspirare, amorsare, turnare șapă auto  nivelantă),

montarea profilelor de scafă și ter mi nație, lipirea co -
vorului PVC cu adeziv Forbo 522, în zo na de scafe Forbo
233 și aplicarea cordonului de su dură. 

Materiale Forbo Bonding folosite:
n {ap` autonivelant` 999 EUROPLAN 
n Mortar repara]ii 940 EUROPLAN QUICK
n Amors` 021 EUROBLOCK RENO (Primer pe
baz` de r`[in` epoxidic`, cu barier` de
umiditate)

n Amors` 044 EUROPRIMER MULTI – Grund pe
baz` de ap` pentru suporturi absorbante [i
neabsorbante

n Adeziv 522 EUROSAFE STAR TACK
n Adeziv conductiv 641 EUROSTAR SPECIAL EL 
n Adeziv de contact 233 EUROSOL CONTACT

Covor PVC Forbo din gama:
n ETERNAL 11562
n SARLON TRAFFIC CALDEIRA 43630
n SARLON TRAFFIC UNI 43808, 43836, 43857
n Dale conductive COLOREX 150204, 150227
n SAFE STEP GRIP 17394.

INFO
Obiectiv: Spitalul de Pediatrie Medlife
Suprafa]a montat`: 3.600 mp
Montaj:MV Grup Construct
{ape, mortare, amors`, grunduri, adezivi 
(de contact [i conductivi): Forbo Bonding Systems
Covor PVC: Forbo Flooring.

Execuția unei lucrări în mediu spi ta licesc
se supune unor cerințe deo sebit de
stricte prevăzute deopotrivă în nor ma -
tivele de construcții autohtone și în
legislația europeană din domeniu. Iată de
ce alegerea materialelor constituie o
mare răspundere, fiind agreate în deobște
cele de o calitate irepro șa bilă. O poveste
de succes recentă privește Spitalul de
Pediatrie Medlife București, unde
pardoselile au fost realizate cu  materiale
marca Forbo Bonding.

Materiale Forbo Bonding la
Spitalul de Pediatrie Medlife București



Grunduri, mase de șpaclu, adezivi,
lacuri parchet 

= Sistemul de montaj Forbo Erfurt 

Performanță ridicată – emisii scăzute

FORBO ERFURT GMBH • AUGUST-RÖBLING-STR. 2 • D-99091
ERFURT • DEUTSCHLAND • www.forbo-bonding.de

Area Export Manager 
Cozma Luminița 

Telefon: 0040 723 638242 
E-mail: luminita.cozma@forbo.com



Ajunsă la a unsprezecea ediție, Anuala de Arhitectură
București 2013 are loc la Sala Dalles și pe strada Lipscani
din Centrul Vechi fiind structurată pe trei zone:
1) Competiția anuală de arhitectură la care participă
arhitecți bucureșteni cu lucrări realizate și finalizate  până
în anul 2013, evaluate de un juriu internațional.
2) Conferințele Global/Local de la Sala Dalles cu invitați
arhitecți relevanți din țară și străinătate.
3) Strada Lipscani. Pentru prima dată în cele unsprezece
ediții, Anuala iese în spațiul public cu  proiectele de arhi -
tec tură premiate și nominalizate, dar și prin câteva
insta lații urbane   realizate de arhitecți români și străini ce
vor asigura interacțiunea cu publicul.  

Tematica: LOCAL/GLOBAL
Ediția din anul 2013 a Anualei pune în discuție o temă
larg dez bătută: orașul contemporan. Constituit ca o pro -
mi siu ne a fericirii, acesta este supus unor paradoxuri
esențiale: pe cât de plural, dens și puternic devine, pe
atât de firav și local este adesea. Între formele lui cons -
truite și viața reală, comunitară,  se nasc rupturi, fisuri și
discontinuități. Cu toate acestea, în cadrul său, arhi tec -
tura contemporană încearcă să găsească modalități de
refacere și de țesere. Recompunerea nu mai utilizează
însă obiecte sau mase, ci vizează oameni, comunități,
spații, locuri și procese. Arhitectura con tem porană
devine un dispozitiv social, un construct  care, introdus
în zonele scindării, poate reface țe sutul, contextul și, în

final, orașul. În acest mod se poate constitui Bucureștiul,
iar invitația Anualei de Arhitectură 2013 este de a dis -
cuta cum și în ce măsură el își găsește resursele locale
în a face față tuturor influențelor glo ba lizante, cum
arhitectura lui poate deveni un astfel de dis pozitiv de
refacere și regenerare, care să implice atât comunitățile
cât și construitul, un dispozitiv care preluând socialul să
transforme urbanul.

Personalități invitate la conferințele Global/Local:
Sami Rintala: unul dintre cei mai mari arhitecți finlandezi ai
momentului: activează la nivel global, dar lucrează în spirit
local, din Țările Nordice până în Africa și America de Sud.

TYIN  Tegnestue Architects: un grup tânăr de arhitecți, cu
un mare palmares internațional: 

2012 Global Award for Sustainable Architecture Gold
International 
2012 European Prize for Architecture Nominated
International
2009 ArchDaily Building of the Year, Museums and
Libraries Gold

UNStudio: unul din starurile arhitecturii mondiale
contemporane, grupul olandez face parte din cei mai
importanți și mai valoroși actori arhitecturali globali ai
momentului. 

PROGRAMUL 
ANUALEI  DE  
ARHITECTURĂ 
2013



17 iunie luni:  
Ora 18:30 Gala de Premiere a Anualei 2013

în cadrul galei de la Sala Dalles:  
1)  “Eu & Bucureștiul: atelier de socio-

arhitectură contemporană”, 
2) Expoziție: “Arhitectura Sacră în Puglia”,

curator Mihai Duțescu
3) Expoziție “Workshop Cursuri Design

Parametric”, organizatori OAR București &
IDZ Arhitectura & Ruuki

4) Expoziție “Show Off Design”, curator Laura
Iosub

Ora 12:30 Conferința de presă

18 iunie marți: 
Ora 18:30 Sala Dalles:  

n Concurs de arhitectură “A House for Pink
Floyd“, eveniment realizat cu sprijinul  Atelierul
de Proiectare și A.R.T.A.
n Semmelrock: Concurs pentru spațiul public

19 iunie miercuri: 
Ora 18:30 Sala Dalles:  

n Conferința TYIN Tegnestue Architects –
Yashar Hanstad:
„Democratic designs and beautiful mistakes”
n Conferința StudioBasar – Cristi Borcan:
„Looking for the in Between City”
n Conferința Asociaţia RPER – Mihaela
Hărmănescu:
„Peisajul ca formă de locuire” 
n Conferința Wienerberger –
Iulian Cuta & Sergiu Petrea:
„Casa e o soluție locală”
n Prezentare Lafarge

20 iunie joi: 
Ora 18:30 Sala Dalles:  

n Conferința UN Studio  Imola Berczi:
„Design Osmosis”
n Conferința  Zeppelin Constantin Goagea:
“ee-lab-platform”
n Conferința Arhipera Lorin Niculae:
“Arhitectura socială participativă - o
arhitectură a echității”
n Conferința Emil Ivănescu: 
“Basic Lines”

n Prezentare Semmelrock   
n Prezentare Reynaers

Ora 16:00, “Joia din Portic” , sediul OAR București:
Vernisaj Adrian Spirescu

21 iunie vineri: 
Ora 18:30 

n Conferința  Sami Rintala: 
“Primitive Architecture”
n Conferința Polaris Architects Francois
Thiry /Carole Schmith:
“Territorial Opportunism”
n Conferința Augustin Ioan:
“Arhitectura Arhaică”
n Conferința Ana Maria Crișan:
“Global/Local/Mutații”
n Prezentare Tondach
n Prezentare Piastrelle

22 iunie sâmbătă:
Ora 11:00, sala Dalles: Seminar De-a Arhitectura

n Închiderea Expoziției de la Sala Dalles

21 iunie marti / 1 iulie
Ora 19:00

n deschidere & vernisaj expoziție urbană
n expoziția urbană cu proiectele premiate și
nominalizate la Anuală
n workshop urban: pavilionului de socio-
arhitectură: “Poiana lui Iocan”
n evenimente De-a Arhitectura pe strada
Lipscani: 24/30 iunie

28 iunie vineri: 
Ora 18:30 Club Alchemia: expoziții de fotografie.

Vernisaj
n "Puzzled Bucharest" -  Vlad Eftenie
n "Arhitectura emoției„ - Șerban
Mestecăneanu & Bogdan Tofan

2 iulie joi
n “Joia din Portic”, sediul OAR București 
n vernisaj expoziție de fotografie Vlad
Rădulescu 
n Închiderea Anualei.
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Montarea acoperirilor elastice pe straturi de uzura existente

UZIN. Pardoseala vă aParţINe.

Odată ce aveţi o pardoseală din PVC ori linoleum
veche, zgâriată sau demodată, dar stabilă şi continuă,
aceasta nu trebuie neapărat scoasă pentru a face loc
altei acoperiri elastice. 
Îndepărtarea unui strat de uzură din PVC reprezintă o
operaţiune elaborată şi însoţită adesea de in con ve -
nienţe şi întârzieri neproductive. 

Cum se poate monta rapid şi uşor o nouă acoperire de pardoseală elastică pe un strat
de uzură existent? Cu Sigan 2! Noile pardoseli din PVC, CV, cauciuc şi chiar mochetă
pot fi montate rapid şi curat pe substraturile existente din linoleum ori PVC folosind
tehnologia adezivă switchTec® de la UZIN.

Uzin ne oferă soluţia de aplicare: Sigan 2, un produs
tip folie care, printr-o metodă simplă, lasă pelicula de
adeziv atât pe acoperirea de pardoseală veche, cât şi
pe spatele celei noi. Este o alternativă rapidă şi sigură,
care mai are un avantaj important: ultima acoperire
de pardoseală poate fi înde păr tată fără probleme
chiar şi după câţiva ani.

n Pentru montarea de noi pardoseli elastice, din PVC,
CV, cauciuc sau textile

n Peste pardoseli elastice existente
n Se pot monta şi dale elastice, cu diverse modele

prestabilite sau concepute pe şantier

Sigan 2: Montajul rapid al noilor acoperiri de pardoseal` pe un strat de uzur` 
elastic` deja existent

Utilizare:

Propriet`]i:

Renoplan de la Uzin 

n Instalare rapidă şi facilă 
n Fără bule de aer datorită micro-perforaţiilor 

şi canalelor de ventilaţie
n Produs transparent

n Temperatura substratului la montaj: minimum 15ºC
n Pardoseli gata imediat pentru trafic şi încărcare
n Utilizabilă imediat
n Îndepărtare ulterioară fără reziduuri

n Folie micro-perforată, având o parte acoperită cu hârtie protectoare, cu peliculă dublu adezivă;
n Adeziv acrilic special, care păstrează curat aerul din interiorul incintei, după aplicare;
n Adecvat pentru multiple destinaţii, fără limită de dimensiune, inclusiv pentru spaţii comerciale şi publice;
n Rezistent la sisteme de curăţare, inclusiv pentru curăţare cu extracţie;
n Rezistent la plastifianţi;
n Rezistent la exploatare intensă, inclusiv scaune cu rotile sau motostivuitoare;
n Adecvat pentru încălzire în pardoseală, cu verificarea conductivităţii termice; noua pardoseală şi substratul

trebuie să fie de asemenea compatibile.

˘

Uşor de îndepărtat, 

fără reziduri
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Ştergeţi substratul cu apă
curată,  pentru a îndepărta
praful, murdăria etc. În
cazul în care pardoseala
are reziduuri uleioase,
folosiţi un detergent şi
ulterior spălaţi cu apă.
Asiguraţi-vă că suprafaţa
este plană şi uniformă.

Amplasaţi iniţial, peste folia
de Sigan 2 care acum este
aderentă doar pe partea
inferioară, acoperirea de
pardoseală care trebuie
lipită (aclimatizată în
prealabil).

Fixaţi banda Sigan 2 în
primul rând de-a lungul
pereţilor şi proeminenţelor,
unde este necesară o forţă
adezivă crescută.

Instalaţi folia de Sigan 2 
pe direcţia în care se va
monta acoperirea de
pardoseală, decupând
ultima bucată în funcţie de
suprafaţa existentă.

Presaţi imediat acoperirea
de par do seală peste
pelicula Sigan 2 şi roluiţi.
Urmaţi aceeaşi procedură
şi cu cea de-a doua
jumătate a su pra feţei.
Eventualele rosturi pot fi
su date prin metodele
clasice. 

Puteţi păşi pe acoperirea
de par do seală, aceasta
fiind utilizabilă ime diat după
lipire. Stratul adăugat acum
poate fi îndepărtat fără
niciun reziduu chiar şi după
câţiva ani.

Încercaţi întâi o lipire de
probă, pentru a verifica
dacă Sigan 2 aderă la
pardoseala din PVC
existentă.

Îndoiţi pe jumătate
acoperirea de pardoseală
şi îndepărtaţi hârtia
protectoare a adezivului
Sigan 2.

Montaj rapid în 8 pa[i

EMICODE EC 1 PLUS - emisii foarte scăzute
RAL-UZ 113 - prietenos cu mediul, datorită nivelului scăzut de emisii.
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Dansurile populare românești,
inclusiv cele ardelenești din
zona Sibiului, au această par ti -
cu lari tate: loviturile cu talpa -
/călcâiul în podea, cu efecte
nu doar asupra par doselii, care
este astfel soli citată major, ci și
asu pra celui care dansează:
vibrațiile și șocul se transmit la
coloană și arti cu lații. În lipsa
unei pardoseli care să absoar -
bă șocurile, senzațiile nu sunt
deloc plăcute și au efecte pe
termen lung pentru un prac ti -
cant profesionist, care își pe -
trece o bună parte din acti vitate
în sala de repetiții. Ia tă de ce
această sală trebuie să aibă o
pardoseală specială, pentru
dans, ase mă nă toare ca pro prie -
tăți cu pardoseala de sport
pentru interior. Un aspect im por -
tant la dansul popular este și
obținerea unui sunet specific, cu
anumită re zo nanță, la lovirea
par do selii cu talpa sau călcâiul.
Apli ca rea unei soluții profe sio -
nale am întâlnit recent la sediul
Ansam blu lui Folcloric Profe -
sionist ”Cindrelul – Junii Si biu lui”.

A nsamblului Folcloric Pro fe sio -
nist ”Cindrelul – Junii Sibiului”

este o formație de dansuri populare
renumită în România și cunoscută de
asemenea în întreaga lume. Ușu rința
mișcărilor din timpul spec  tacolelor
are în spate ani de muncă în sala de

repetiții, unde se lucrează după me -
tode profesioniste, ca în cazul oricărei
orice trupe de dans care dorește să facă
per for man ță. Re pe ti țiile au loc zilnic,
în sală des fășurându-se, pe lângă
dansuri, și acti vități de aerobic și
fitness.

de referin]`lucr`ri 

Pardoseli pentru
dansuri populare

la Ansamblul Folcloric 
Profesionist 
Cindrelul – Junii Sibiului

Pardoseli pentru
dansuri populare
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Vechea pardoseală nu era po tri -
vită normelor și exigențelor actuale
ra portate la protejarea utilizatorilor.
S-a optat în consecință pentru o par -
doseală cu parchet special, din lemn
masiv de stejar (21 x 220 x 2.200
mm), produs de Boen, tip Double -
flex. Montajul a fost asigurat de
firma D&D Parchet Design, din
Sibiu, care are un portofoliu bogat
de lucrări în acest domeniu al par do -
selilor sportive. Ca particularitate,
parchetul a fost uleiat – acest strat
final cu o aderență optimă ajută foarte

mult la execuția piruetelor – fetele se
învârtesc foarte ușor și nu mai stau
încordate, iar băieții depun mai
puțin efort pentru a le învârti.

Câteva etape ale lucrării:
1. s-a curățat șapa, apoi s-a aspirat
2. s-au aplicat 2 straturi de folie

dispuse încrucișat
3. s-au întins riglele din lemn, pe

saboți elastici
4. s-a aplicat încă un strat de folie
5. parchetul s-a montat prin fixare

în rigle, cu șuruburi.

n Sala Asesoft Ploiești -
baschet

n Săli de squash în
reședințe particulare

n Sala Dinamo,
Dobroiești Ilfov –
volei, baschet, handbal

n Liceul Miko Imre, 
Sf. Gheorghe, Covasna
– sală multidisciplinară

n Sala Junii Sibiului -
dansuri populare.

n Sala Asesoft Ploiești -
baschet

n Săli de squash în
reședințe particulare

n Sala Dinamo,
Dobroiești Ilfov –
volei, baschet, handbal

n Liceul Miko Imre, 
Sf. Gheorghe, Covasna
– sală multidisciplinară

n Sala Junii Sibiului -
dansuri populare.

referințe:

montaj pardoseli 
din lemn

SPeCiALizAre 
PenTru 

SăLi de SPOrT

Telefon: 0742.069.467
www.parchetsportiv.ro 

D&D Parchet 
Design 
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Rezultatul este o lucrare de o cali -
tate deosebită, unicat în România în
momentul execuției, cel puțin. Plinta
este prevăzută cu aerisire, ca la să lile
de sport (volei, baschet, hand bal)
păstrându-se astfel un aport per ma -
nent de aer proaspăt în încă pe re. Prin
mișcările date de tre pidația par do -
selii, aerul de de desubt este re  cir culat,
men  ți nân du-se o tem    pe ratură și o
umi ditate în limite optime. Este un
aspect benefic deo po trivă pentru
climatul din sală și pentru parchetul
din lemn masiv, în acest fel pre lun -
gin du-se și func țio narea sistemului,

care poate rezista fără nicio
problemă un deceniu, cu o ga ranție
de 7 ani. Sistemul este extrem de
durabil și datorită faptului că toate
elementele au fost îmbinate cu
șuruburi, spre deosebire de modul
de fixare cu capse a par doselilor de
sport. În acest fel, chiar dacă se usucă
în timp, lemnul nu se va mai
destabiliza.

La lucrări de acest gen, nivelul
pardoselii se stabilește întotdeauna
cu ajutorul laserului. Distanțierii de
aducere la nivel sunt fixați cu adeziv
dedicat (Forbo, în acest caz), pentru
a nu se desprinde din cauza vibra -
țiilor produse în timpul dansului.  

Avantajele acestei pardoseli se văd
îndeosebi prin comparație: membrii
ansamblului realizează acum cât de
bine este să lucreze pe altceva decât
pe un suport tare (de exemplu gresie,
mozaic, piatră etc., cum se întâmplă
în timpul anumitor spectacole). Când
se întorc din turnee, revenind acasă
pentru re pe tiții, au senzația că se
lucrurile reintră în normal, iar ei pot
exersa relaxați, fără riscul unor afec -
țiuni pro fesio nale.

Pardoseli pentru
sportivi şi dansatori 

Acest gen de pardoseală este un
concept destul de recent, deoarece se
bazează pe ideea de a avea un strat de
bază din beton, în care să fie fixate
riglele și, în final, parchetul oarecum
suspendat. Se pare că primele va -
riante au apărul în anii 1870 – 1880
în Noua Zeelandă și SUA, devenind
faimoase când au fost înființate
marile săli de dans, cu public
numeros, în perioada 1920 – 1945.
Au fost folosite cu succes în sport
începând cu Olimpiada de la Berlin

din 1936, după ce se constatase că
sunt foarte bune pentru acrobații
profesioniști. Iată de ce conceptul a
fost asimilat atât de către sportivi, cât
și de dansatori. 

În general, pardoselile de sport și
cele pentru dans sunt și acum
similare, diferențele ținând mai
degrabă de nivelul de performanță la
care se ajunge în cele două activități.
Se merge foarte frecvent pe ideea ca
sălile de dans să poată avea utilizări
multiple (de pildă să devină fără vreo
intervenție sală de aerobic, loc de
joacă sau chiar pentru activități co -
mu  nitare). 

Nu se permite însă agre   sarea prin
lovire și nici tocul cui, deci în situații
susceptibile se re  com an dă acoperirea
suplimentară cu un strat de pro tec -
ție. Iată, deci, câteva exigențe:

l Să nu fie nici prea rigide (pentru
că provoacă leziuni la utilizare, in -
clusiv în caz de accident), nici prea
moi/elastice, pentru că ar implica
un efort suplimentar din partea
utilizatorului.
l Elasticitatea trebuie să se ma ni -
feste pe o suprafață extinsă, nu
punctual – de aceea este preferat
lemnul și nu cauciucul.
l Planeitatea trebuie să aibă erori
cât mai mici.
l Să aibă aderența optimă: să nu fie
nici prea alunecoasă, dar nici prea
aderentă, pentru că nu permite
răsucirea firească a piciorului.
lSă nu fie nici prea luminoase, nici
prea întunecate, pentru a  vedea
bine ce se petrece pe suprafață
l Sonoritatea la pășire trebuie să
existe, dar nu excesiv.
l Să nu devină periculoasă când
este umedă și să poate fi ștearsă fără
probleme. n

de referin]`lucr`ri 
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Pardoselile industriale sunt supuse constant uzurii mecanice, abraziunii, sarcinilor de impact şi
atacurilor chimice. Realizarea unei pardoseli corespunzătoare e rezolvată cu succes de specialiştii
Temad care vă oferă două variante de acoperiri funcționale şi decorative din gama MARIS
POLYMERS, ce conferă protecție sporită chiar şi celor mai solicitate suprafețe.

Pardoseli poliuretanice - 
Sistemul MAriPur® şi Sistemul MAriCOAT® 

Sistemul MAriPur® este
un sistem pro fe sional pre -
mium, mono  component ce
conferă pardoselii un aspect
de corativ, având o foarte bu -
nă rezistenţă la abra ziu ne şi
la agenţi chi mi ci. Compus
din Primer Maripur 7000® şi
două straturi de vopsea poli -
u retanică MARIPUR 7100®,
sistemul MARIPUR® îşi păs -
trează proprietăţile mecanice la temperaturi între 
-20ºC şi +90ºC, fiind folosit pentru: parcări, depozite,
spaţii industriale de producţie, birouri, magazine,
showroom-uri, spaţii frigorifice de depozitare, atât la
interior cât şi la exterior.

Temad oferå solu†ii profesionale 
pentru pardoseli industriale

Temad Co este una din cele mai importante companii de distribuţie din România, recunoscută pe piaţa materialelor auxiliare
pentru industrie, construcţii, amenajări şi decoraţiuni. Compania are un por to  foliu vast de produse de calitate superioară ce
acoperă o arie foarte largă de aplicaţii şi utilizări: adezivi, etan şei zanţi, spume poliuretanice, vopsele spray auto, decorative şi
speciale, spray-uri tehnice, echipamente de pro tecţie, hidroizolaţii, sisteme de fixare, abrazive şi scule aşchietoare, profile din alu-
miniu şi PVC, accesorii pentru zugrăvit, accesorii pentru termoizolaţii şi pentru gips-caton, benzi adezive şi de etanşare, vopsele
lavabile, tencuieli decorative, accesorii pentru baie şi bucătărie, produse de curăţat, răşini, scule de măsurare şi de grădi năr it.

Importator şi distribuitor: Temad CO SRL, Adresa: Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 12, office@temad.ro.

Sistemul MAriCOAT® este un sistem
pro fesional, autonivelant, bicomponent, fără
solvenţi, ce furnizează o pardoseală dură,
elastică, rezistentă la abraziune şi la di feriţi

agenţi chimici. Sis temul MARICOAT® cuprinde: Primerul
MARIPOX 2510®, vopseaua poliu retanică auto ni velantă
MARICOAT 2000® şi vopseaua poliuretanică MARIPUR
7100® sau 7200®. Este indicat pentru finisarea pardoselilor
pentru: birouri, showroom-uri, magazine, spaţii de
depozitare, săli de sport, etc.

Specialiştii Temad vă pot oferi toate 
informaţiile despre gama completă

Pardoseli epoxidice - Sistemul MAriPOX®

Sistemul MAriPOX® este un sistem pro fesional, auto ni -
velant, bi component, fără sol venţi, pe bază de răşini epo -
xidice, ce oferă par do selilor rigiditate, pro tecţie şi
rezistenţă la abraziune. Cuprinde primerul MARIPOX
2510® şi vopseaua epoxidică MARIPOX 2600® şi este
indicat pentru: spaţii de producţie industriale, depozite,
parcări, cluburi de noapte, birouri, supermarketuri, etc.
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Mulţumită sponsorilor Woca, Mapei, Küberit Profile
Systems, Stauf Klebstoffwerke, Eugen Lägler GmbH și
Kiehl au fost renovate pardoselile din 4 săli de la
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, 3 camere de cămin
de la Colegiul Tehnic de Industrie Ali men ta ră “Tere -
zianum”, și o sală la Colegiul Economic „George Bariţiu”,
rea li  zându-se o curățare în pro fun zime, o șlefuire pre -
 mium și aplicarea unui strat final de ulei, respectiv lac,
în mai mică măsură. Evenimentul s-a bucurat de pre -
zența unor specialiști de marcă precum Germann
Kirschbaum (profesor la Școala de Meserii din
Neustadt an der Aisch), Owen Harvey James (expert
din Irlanda de Nord), Mari Habraken și Jan van de

Kroef (experți din Olanda), care au venit însoțiți de
tineri montatori și ucenici. Lucrările au avut, desigur,
caracter de lucrare socială, însă com po nența profesională
a fost cel puţin la fel de im  portantă și atractivă. Par ti -
cipanții au venit să mun ceas că, dar să se și instruiască,
deoarece au fost folosite câteva dintre cele mai per for -
mante materiale și tehnici de finisare a par chetului în
acest moment. În fiecare zi au căpătat noțiuni noi prin
intermediul seminariilor și prezentărilor asi gurate de
companiile im plicate în proiect, al expu nerilor unor
participanți: Germann Kirschbaum a vorbit despre
sistemul edu ca țio nal dual din Germania, Owen James
despre  tehnicile de recondiționare și refolosire a par -

eveniment

Renovări cu
participare 
internațională 
După un prim episod petrecut anul trecut, când mai mulți montatori din România au
reabilitat gratuit circa 300 mp de parchet vechi din două unități de învățământ ale Sibiului,
în perioada 20-27 martie 2013 a avut loc în acelaşi oraş un nou eveniment cu caracter
social, de data aceasta având participare internațională. Peste 400 mp de parchet din săli
ale Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Colegiului Economic „George Barițiu” şi Colegiului
Tehnic de Industrie Alimentară “Terezianum” au fost recondiționați de specialişti şi
montatori din Germania, Olanda, Irlanda de Nord şi România. Organizarea a revenit Şcolii
de Meserii Dr. Iuga de Săliște cu sprijinului Primăriei Municipiului Sibiu. 

SIBIU

Component` profesional`

SIBIU
pentru 3 licee din
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chetului vechi din Irlanda, iar Jan van de Kroef a vorbit
despre montarea lamparchetului în Olanda.

”S-a plecat de la ideea că, în condiţiile unificării
sistemelor macroeconomice, a legislaţiei şi nor me -
 lor, nu este sigur că şi oamenii, chiar pro  fe  sionişti
în domeniile lor, vor lucra la fel. Astfel integrarea
reală, nu doar a României, ci a tuturor ţărilor
europene, a devenit un scop al eve ni mentelor de
acest gen care unifică metodele de lucru”, a arătat
domnul Marius Filipașcu, organizatorul
evenimentului.

În timpul şederii în România, echipele din Ger ma -
nia, Olanda şi Irlanda de Nord au vizitat, împreună cu
colegii români, centrul vechi al Sibiului şi Muzeul Sa tu -
lui, au căpătat informaţii despre România, despre
realizările tehnice şi despre cul tura acestei ţări. Nu au
avut reţineri să îşi exprime admiraţia pentru Sibiu, un
oraş aparţinând unei tipo logii rare în Europa, despre
care au promis că vor po vesti când se vor întoarce acasă.

Seminarii,
prezent`ri,
demonstra]ii

Seminariile firmelor producătoare au fost foca li zate pe
noutăți, dar și pe informații generale, cu caracter tehnic. În
primul rând a fost prezentată Tehnica de șlefuit Premium,
dezvoltată de firma germană Eugen Lägler, apoi Mapei a
prezentat ultimele sale realizări în domeniul finisării
parchetului, Woca a prezentat 3 produse pentru tratarea
parchetului, anterior finisării, care stopează îngălbenirea
lemnului, ori dau lemnului un aspect de afumat sau
patinat (pentru stejar). Stauf a prezentat ultimele 2 creații,
adezivii silanici-poliuretanici, mono și bicomponenți, ac -
cen tuându-se modul în care au evoluat adezivii pentru
lipirea parchetului: dacă la început adezivii erau foarte
aderenți, dar rigizi, ulterior au devenit foarte elastici, pier -
zând din rezistențele mecanice. Cură  țarea parchetului, o
operațiune nu foarte sim plă, a fost realizată cu ajutorul
produselor fur niz ate de compania germană Johannes Kiehl
KG, care a prezentat și o metodă modernă și simplă de
recondiționare a parchetului. 

A mai avut loc o de mon s tra ție care a inclus maturarea
lacului cu ajutorul razelor UV, grație unui echipament special
produs de firma olandeză DecoRad și a lacurilor dedicate, cu
maturare UV, marca Loba-Wakol. Pe tot parcursul lucrărilor,
participanții au fost învățați practic să aplice Tehnica de
șlefuire Premium Lägler, cu mașinile Trio, Hummel, Flip puse la
dispoziție de domnul Constantin Ne meșu de la Alveco
Montaj, domnul Ducu Domide de la D&D Parchet Design,
domnul Mircea Deju, persoană fizică autorizată și de Şcoala
de meserii Dr. Iuga de Săliște. Au fost stu dia te rezul tatele
șlefuirii în diverse etape, în con di țiile unei par doseli din lemn
aflate într-un stadiu avansat de de te riorare.

Sisteme complete pentru pardoseli
ALVECO MONTAJAlveco - Pardoseli cu suflet

Str. Monumentului Nr. 2 
(colţ cu str. Dragoș Vodă şi cu str. Mihai Eminescu)

Str. Soldat Constantin 
Drãgan nr. 65, Sector 3

România

Telefon: 0371.028.371
Fax: 0372.874.273

Mobil: 0724.369.749
Email: office@alveco.ro

www.alveco.ro
www.produse-parchet.ro
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eveniment

Profilele Küberit au trezit un real interes par ti -
cipanților, care au putut studia în voie numeroasele
soluții prezentate în cadrul unui seminar. Au fost pre -
zentate sistemele de profile dublu corp - profil de bază și
profil de închidere (finisaj), strict necesare în cazul
montarii de pardoseli flotante, dar și în cazul parchetului
clasic, începându-se cu profilele Euro-Clip. S-a evi den -
țiat sim plitatea montării și gama de decorațiuni
dis   ponibile. De asemenea, montatorii au fost instruiți
asu pra profilelor ajustabile FCS – 718, o gamă unică,
pen tru grosimi ale pardoselilor de 7 – 18 mm, care per -
mit adaptarea la dife rențe de nivel prin rotire. Nu în
ul timul rând, au fost descrise profilele PPS Champion
Flex, un sistem de asemenea ingenios, adaptabil, pentru
toate tipurile de pardoseli flotante și lemn masiv, cu
diferențe de nivel de la 7 la 23 mm. Astfel, montatorii
români și străini au fost informați despre o gamă largă
de op țiuni, pentru situații cât mai variate întâlnite pe
șantier, având, de asemenea, la dispoziție mai multe
variante, de la nuanțe de lemn (diferite esențe) până la
configurări libere, propuse de designeri sau beneficiari.
Küberit a investit recent într-o nouă linie de producție a
profilelor design realizate cu ajutorul tehnologiei ultra -
mo derne de print digital. Aceasta face posibilă scanarea
și printarea la calitate excepțională a modelelor alese de
client, complet individuale și cu posibilitatea configurării
libere, în formate de până la 1.100-1.800 mm. Acest ser -
viciu personalizat se adre sează în principal construcțiilor
destinate domeniului public în care se pot realiza modele
unice cu ajutorul unei imprimante de ultimă generație,
având o capacitate de 2,9 km/h, (4 mi lioa ne de metri
liniari). Asociat cu rezistența excep țională și inovația
încorporată pentru a spori adaptabilitatea, designul
profilelor Küberit a trezit interesul tinerilor montatori.  
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Mini-interviu cu
Owen Harvey
James – Irlanda
de Nord 

Ce v-a determinat să veniţi
la această lucrare, în România?

Am decis să par ti ci păm în scopuri cari tabile, dar şi
pen tru a învăţa despre pardoseli aşa cum sunt ele
abordate în alte culturi. I-am încurajat de asemenea să
vină şi pe cei doi băieţi, Christopher Peile şi Peter
Harrison, care lucrează la firma mea şi şi-au dorit să
deprindă noi îndemânări şi tehnici. 

Cum se formează montatorii în ţara dvs.? 
În Irlanda nu există educaţie specializată pentru mon -

tajul pardoselilor de lemn. Practic sunt singurul care oferă
o formă de training pe zona aceasta şi sunt privit ca
specialist care poate forma oameni. Guvernul asigură
trainig pentru mo che tă, vinil şi altele, dar nu pentru lemn.
Pe cei doi băieţi ai mei i-am format de la început în
pardoseli din lemn şi vor rămâne cu si gu ran ţă în această
in dus trie, ajungând deja la un standard foarte ridicat. Îmi
doresc ca într-o zi să ajungă să îi înveţe şi ei pe alţii.

Cum vi s-au părut românii? 
Cred că montatorii de aici sunt foarte buni şi atenţi

în ceea ce fac, cel puţin cei pe care i-am văzut. Eve -
nimentul a fost organizat foarte bine, le mul ţumesc
celor implicaţi şi aştept cu nerăbdare să mă întorc în
România pentru proiecte similare. 

Participanți
Germania: Germann Kirschbaum, Michael
Ribesmeier, Manuel Shaw, Sebastian Träxl;
Irlanda de Nord: Owen Harvey James,
Christopher Peile, Peter Harrison;
Olanda:Mari Habraken, Jan van de Kroef,  Gérard
Piket, Joey Leenders;
România: Constantin Nemeșu (Alveco Montaj –
București), Ducu Domide (D&D Parchet Design –
Sibiu), Vasile Rațiu (Sibiu), Cristian Zaharie (ucenic -
D&D Parchet Design), Dan Petrariu (Dom Universal
– Constanța), Mircea Deju (Sibiu), Aurel Ganea
(Sibiu), Sergiu Marcel Sima (Pro Ambient
Professional – Cluj-Napoca).
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eveniment

Cine a selectat echipa din Olanda și ce calificare
au membrii ei?

Eu am selectat băieţii, de la școala unde sunt pro fe sor.
Marius Filipașcu, cu care țin legătura de multă vre me, m-a
întrebat dacă cunosc pe cineva care vrea să se implice în
această lucrare, care vrea să facă ceva pentru oamenii din
educaţie, pentru şcoli. Membrii echipei noastre muncesc 5
zile pe săptămână la firme spe cia lizate, dar sunt şi elevi ai
unei școli profesionale, unde merg o zi pe săptămână. 

Cum funcționează școala și cum se susține?
Este de stat și are mai multe specializări, dintre care una

de parchetari. Numărul celor care vin să învețe nu este
foarte mare, pentru că tinerii nu prea caută acest tip de
meserie în care se lucrează cu mâinile... dar nici firmele nu
au prea mult de lucru în acest do me niu. Piața imobiliară
este în dificultate, sunt puține tranzacții și puține par do -
seli care trebuie înlocuite. Oricum, studiile de specialitate
sunt scumpe și chel tuielile sunt împărțite între stat și
companii, dacă elevii nu au resurse proprii.

Ce tip de parchet preferă olandezii?
În Olanda este preferat parchetul montat după model

tapis, în procent majoritar având stejarul ca strat de uzură.
De asemenea, se lucrează mult cu culorile lemnului, mai mult
decât în celelalte țări din nordul Europei. Când cineva se
plictisește de o nuanță, cere o șlefuire și o colorare diferită
(gri, albastru, fără pre ju decăți), cu ajutorul pigmenților.
Laminatul este și el căutat de anumiți oameni, care vor o
variantă mai ieftină. Trebuie să ținem cont că la noi parchetul
pentru o cameră de 50 de mp costă începând cu 10.000 de
euro, dacă vorbim de parchet old fashion, tapis. 

A fost dificilă lucrarea de la Sibiu?
La început ne-am speriat, pardoselile nu arătau prea

bine, dar ne-am dat seama că era vorba doar de mur dă -
ria acumulată în timp. Le-am curățat și recon diționat, iar
acum sunt foarte frumoase. 

Cum au muncit românii?
Parchetarii români sunt foarte buni, de un nivel ridicat

și foarte serioşi. 

Mini-interviu cu
Mari Habraken –
Olanda

“Montatorii au dovedit angajament în aceste zile de
colaborare inter na țio nală, plină de eve nimente. Pentru
toți a fost o experiență inte resantă, s-a lucrat în echipă, iar
seminariile și prezentările ne-au oferit noțiuni noi de
tehnică și tehnologie. Am învățat despre cultura și modul
de viață al românilor. Mulțumesc gazdelor noastre.”

Germann
Kirschbaum, 

Germania
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Simona Pop,  
Șefa Serviciului Administrării Școlilor din cadrul
Primăriei Sibiu

Gabriel Negrea, 
director al Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”  

“Vă transmit
mulțumirile noastre,
ale primarului
Sibiului, pentru ce ați
făcut timp de o
săptămână în folosul
școlilor. Sunt convinsă
că vă întoarceți acasă
cu o impresie plăcută
asupra orașului.”

“Am fost foarte
încântat de proiect
și cred că toți am
avut ceva de
câștigat din acest
parteneriat. Ar
trebui să găsim
resursele necesare și
să continuăm.”

Marius Filipașcu,
organizator

În cadrul evenimentului, s-a observat că montatorii
lucrează diferit, pentru că piețele sunt diferite. Olandezii
montează mult lamparchet (fără nut și feder, lipit pe PAL și
fixat suplimentar în cuie); piața irlandeză cere de seori
fixarea mecanică, prin cui, sau capsă, prin feder, plus lipire,
procedeu neîntâlnit în Germania și România. Fiecare piață
are un specific pe care este greu să îl schimbi: de exemplu,
în Irlanda se cere foarte puțin fi nisaj cu ulei, iar aici mon ta -
torii irlandezi au putut exersa ceea ce nu fac la ei acasă. Dar
modul de șlefuire a par chetului poate fi la fel, chiar dacă
unii șlefuiesc marginile cu echipamente diferite, înaintează
cu mașina de șlefuit de la dreapta la stânga sau invers, ori
folosesc granulații diferite. Desigur, au fost aduse argu men -
te practice, având la bază și recomandările pro du cătorilor.
Dar ceea ce s-a întâmplat la Sibiu nu a fost doar un schimb
de experiență. Montatorii din fiecare țară având metode
oarecum diferite, au fost puși în situația de a lucra îm -
preună, de a-și exprima părerile despre produse și des pre
cum pot fi puse în operă mai eficient, mo di ficând fiecare
câte ceva, acolo unde este cazul. Interesant a fost faptul că
echipele au fost compuse nu pe criteriul țărilor din care
provenea fiecare, ci au fost făcute per mutări astfel încât să
interacționeze cât mai mult.

Așa cum au arătat specialiștii prezenți, acest gen de eve -
ni mente sunt căutate și pentru că în cadrul lor ucenicii pot
lucra efectiv, liniștit, fără presiunile unui șantier (termene,
exigențele beneficiarului etc.), unde se evită de regulă
solicitarea lor. Greșelile sunt inerente, dar se pot remedia,
având timpul, posibilitatea și asistența necesare. Important
este ca rezultatul să fie unul bun, pentru că o lucrare socială
nu înseamnă o calitate mai slabă. Cei peste 400 mp de
parchet au fost re con diționați de 5 echipe în 6 zile (lucrare
care se poate face în principiu cu 3 echipe de câte 2 oameni
în circa 4 zile). S-a revenit unde a fost cazul, s-au făcut
verificările, s-au schimbat păreri. Din cei 18 montatori care
au lucrat, 7 au fost ucenici care au putut exersa o serie de
procedee, unele noi pentru ei, într-o lucrare reală. Rezultatul
a fost foarte bun, iar beneficiarii au fost mulțumiți, așa cum
s-au exprimat în cadrul festivității de închidere. Au fost
acordate diplome, s-au legat prietenii și probabil noi opor -
tunități de afaceri, pe o piață care nu mai ține cont de granițe.

G`sirea unui
limbaj comun
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interviu

Pe ce criterii au fost aleși tinerii parchetari 
care au participat la lucrarea socială? 
Le-a plăcut în România?
M-am bucurat că a existat un real interes din partea
tinerilor germani pentru a participa, au fost chiar mai
mulți doritori să vină în România. Pe cei trei par -
ticipanți i-am selectat având în vedere com pe ten țele
lor teoretice și practice, ținând seama bineînțeles și
de operațiunile care știam că se vor executa aici. Cât
privește a doua întrebare, România li s-a părut o țară
foarte interesantă – toți fiind pentru prima oară în
vizită aici.

Ce vârstă au, sunt elevi ai școlii?
Au în jur de 21 de ani, sunt ucenici, urmând sis temul
dual de educație, provin cu toții din Bayern, din zona
orașului München.

Ce le-a trezit interesul la această lucrare?
În primul rând șlefuirea parchetului, posibilitatea
unei intervenții practice pe un lemn vechi, într-un
spațiu intens utilizat precum o școală. 
Apoi noile produse prezentate, profilele de trecere,
adezivii, dar mai ales aplicarea lacului UV, o teh -
nologie foarte modernă. Aș mai remarca un fapt, un
avantaj dacă doriți al evenimentului de la Sibiu – a
fost gratuit. 

Interviu cu 
domnul Germann
Kirschbaum, șeful
catedrei de pardoseli
de la Școala de
meserii din Neustadt
an der Aisch.
Școala de meserii din Neustadt an der Aisch
e singura școală de ucenici din Landul Bayern
care are două clase specializate în pregătirea
montatorilor de pardoseli și func țio nea ză
după sistemul dual de educație, ucenicul
învă țând și aici, în unitatea de învă țământ, și
în firma la care e angajat. Curricula școlară
reunește deo po trivă module teo re tice și
practice, ucenicul învățând 10-11 săp tămâni
pe an. Durata cursurilor este de trei ani,
începuți după cele 9 clase obli gatorii, la
vârsta de 15-16 ani, școala oferind inclusiv
posi bilitatea recalificării pro fe sionale la orice
vârstă. La sfârșitul celor trei ani de școală
ucenicii susțin un examen de diplomă, după
promovarea căruia devin me seriași calificați.
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În Germania, de cele mai multe ori accesul la atare
seminarii este condiționat de o taxă de participare.

Îi cunoașteți pe mulți dintre parchetarii din
România, cum vi se pare nivelul branșei din
perspectivă profesională?
Desigur, mă pot referi în primul rând la cei pe care-i
cunosc, mulți venind la specializare la școala din
Neustadt, mulți fiind prezenți și acum, la această
lucrare socială de la Sibiu. Nivelul este bun, sunt
oameni silitori, care doresc să învețe, să se per fec -
ționeze, ar putea face față fără probleme pe piața
germană de pildă. Cu atât mai meritoriu, cu cât în
România nu există o școală oficială, de stat, ei cali -
ficându-se încă direct la locul de muncă. Acest
aspect al șco larizării mi se pare însă foarte important
- știți că noi sprijinim școala de parchetari de la
Brașov, dar și proiecte similare în Ucraina, Belarus,
pentru a le menționa doar pe cele mai recente.

Am văzut în Germania o campanie de presă menită
retrezirii interesului tinerilor pentru meseriile
tradiționale, manuale. 
Care e situația la parchetari / linoliști?
Aș spune că ne confruntăm în general cu o lipsă de
apetit a tinerei generații pentru a urma o meserie,
chiar pentru a activa direct în producție. Strict cu re -
fe rire la domeniul nostru, există statistici care arată o
scădere cu circa 10 procente a numărului ucenicilor
comparativ cu situația de acum 10 ani. Dar în Ger -
mania avem avantajul unei industrii foarte per for -
mante, care impulsionează și segmentul meseriilor.

S-a creat astfel un spațiu ce poate fi ocupat de pildă
de meseriașii români? De ce are nevoie un român
pentru a lucra legal ca parchetar în Germania?

Da, în mod clar există această oportunitate. În esență,
pentru a practica meseria de parchetar în Germania
este necesară deținerea unui certificat de meserii,
obținut în mod normal după absolvirea școlii sau
susținerea unui examen de competență profesională.

Știți că revista noastră se adresează cu pre -
ponderență arhitecților și specialiștilor în pardoseli.
Care este relația între aceste două categorii în
Germania?
În general, arhitecții sunt interesați de impactul vizual,
aș spune că mai mult de fațada clădirii decât de par do -
seală. Se colaborează desigur bine, dar spe cia lis tul este
cel responsabil de sistemul complet al par doselii, de
fiabilitatea execuției. Aici există numeroase probleme
care pot apărea și, de aceea, mi se pare esențială co mu -
nicarea între specialiștii în pardoseli și arhitecți.

Care este viitorul materialelor – tradiționale sau
moderne?
Există mai multe tipuri de oameni, unii preferă as -
pectul clasic, unii care nu pot merge pe clasic din
rațiuni de funcționalitate sau pentru că preferă va -
riantele moderne, precum LVT-ul șamd. Mon tatorul
de pardoseli trebuie să fie însă pregătit pentru
rezolvarea tuturor acestor situații, să aplice corect
toate tipurile de finisaj care i se solicită de către
client. n
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specialistuluisfatul 

Aspecte de mentenanță
a parchetului 

A pa cu care spălăm, mâncarea scăpată ac ci den -
tal, toate acestea fac ca parchetul să arate tot
mai murdar, mai îmbâcsit. Detergenții folosiți

nu sunt întotdeauna cei potriviți, pH-ul prea mare sau
prea mic fiind dăunător parchetului. Uneori vedem uti -
li zându-se detergent pentru pardoseli la modul general,
fără a şti ce conține acel produs și pentru ce tip de
finisaj este conceput. 

Am putea porni de la ideea că parchetul este o pardoseală de valoarea căruia proprietarul
este conștient – îi va acorda atenția cuvenită, îl va proteja și îl va întreține apelând la
serviciile unui profesionist. În realitate, lucrurile nu stau totdeauna așa: parchetul este
agresat cu tot felul de produse, cu apă în exces, cu solicitări mecanice, iar noi trebuie să
găsim soluții pentru diversele probleme care apar - și aceasta în condițiile în care oricum
parchetul are la bază un material care suferă modificări în timp. 

Principalele probleme

Proprietarul conștientizează că are probleme cu
parchetul abia când acesta începe să scârțâie,
apar denivelări sau finisajul s-a deteriorat în mod
vizibil. O lucrare de renovare este mare con su -
matoare de bani și timp, deci trebuie să facem
astfel încât să ajungem cât mai rar în această
situație. Principalele neajunsuri provin nu doar
din exploatare (trafic, animale de companie,
zgârieturi, incidente mai mult sau mai puțin
serioase) ci mai ales de la felul în care s-a făcut
igienizarea și întreținerea, în anii sau uneori
zecile de ani în care parchetul a interacționat cu
diverse produse de curățenie, apă, murdărie,
tentative de recăpătare a luciului etc. 

Marius Tucan – Parchet Expert SRL
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Lemnul nu are același com por ta ment ca gresia sau
laminatul. Pentru a distruge mi cro bii, carii, mu ce gaiul,
unii utilizatori folosesc ben zină, oțet, detergenți de vase,
orice este mai distructiv pentru dăunătorii respectivi,
dar și pentru parchet.

Şi totuşi apa în exces este principalul dușman;
lemnul este prieten cu apa doar în pădure, de aceea se
și recomandă detergenți care conțin puțin din acest
lichid. Prin lemnul impregnat cu lac, în ani se formează
microfisuri prin care intră umezeala şi apare un film de
suprafaţă murdar, care nu mai poate fi îndepărtat la un
moment dat decât prin rașchetare, oricât de per for -
mante ar fi produsele de curăţenie.

Un alt dușman, care este chiar promovat în ultima
vreme, este uleiul (de cocos, eucalipt, măslin etc.), care
chipurile întreține lemnul. Este adevărat că arată bine,
dar suprafața devine alunecoasă și adună praful care
intră mult mai rapid în lemn. A nu se confunda însă
nicidecum cu uleiul special de parchet, conceput pentru
protecţie şi colorare, care se întărește după aplicare și
devine corp solid. 

De asemenea, trebuie luate în calcul rosturile
(inestetice, dar pot provoca și accidente) provenite din
restrângerea dimensională a lemnului. Soluția radicală
pentru acest fenomen este ca, în cadrul unei renovări,

să se umple aceste rosturi cu un chit elastic, care
înglobează și rumegușul rezultat din șlefuire, pentru a
se păstra culoarea de ansamblu a pardoselii. 

Ceea ce trebuie să reținem în definitiv este faptul că
nu trebuie să se ajungă prea des la rașchetare, că acest
procedeu trebuie și poate fi întârziat cu ajutorul
metodelor profesionale de împrospătare și întreținere.
Românul are tendința de a rașcheta imediat ce are
senzația că suprafața își pierde luciul sau când murdăria
nu mai cedează la metodele lui de igienizare. Lucrurile
ar sta mult mai bine dacă s-ar folosi soluții de protecție,
produse de întreținere compatibile, care revigorează
suprafața, reuleieri sau relăcuiri periodice (la 3 ani de
pildă), în funcție de finisaj. Sunt situații în care
parchetul este mai solicitat, cum ar fi creșterea unui
copil – caz în care uzura și murdărirea sunt mai intense.
Nu este nevoie să rașchetăm, atâta vreme cât se poate
apela la o firma specializată, care va face o spălare
profesională, o degresare, o remătuire și o refacere a
stratului de lac sau ulei. Este ca la o mașină pe care
trebuie să o ducem din când în când la un atelier pentru
polisare, fără a fi nevoie să o revopsim. Cam așa se
întâmplă și cu parchetul: la un an sau mai mult, este
necesară o soluție profesională, care să îi dea aspectul
inițial, măcar în parte. 
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specialistuluisfatul 

Rașchetarea este justificată complet doar atunci
când se face o renovare generală. Sunt situații în care
sunt ne cesare completări: se desființează sobe, se de -
mon tează tocuri de ușă, unele lamele nu mai pot fi
recuperate. Problema este că, de foarte multe ori, nu se
mai găsesc lamele de dimensiunile necesare, mai ales
că în ultimul timp tendința este de a se fabrica parchet
de dimensiuni agabaritice, tot mai mari. Puțini fac
această lucrare, dar este posibilă, obținându-se prin
prelucrarea lamelor de dimensiuni ceva mai mari, cât
mai apropiate de cele necesare. Nefiind vorba de su pra -
fețe importante, efortul merită dacă vrem să salvăm un

parchet de calitate. Stratul îndepărtat la o rașchetare are
grosimea de aproximativ 1 mm (maximum 2 mm
atunci când sunt denivelări sau uzură intensă), pentru
că de fapt aceasta este adâncimea la care a pătruns ve -
chiul lac şi murdăria. 

Unele zone de parchet, de regulă sub mobilierul
greu, se păstrează aproape intacte deoarece nu au intrat
în contact cu niciun produs de curățenie. Rezultatul
este o diferență de culoare care trebuie luată în calcul.
În zona protejată, lemnul are porii deschiși, este mai
curat și în același timp predispus să absoarbă mai mult
produs pentru finisaj, inclusiv pigmentul. 

Când am ajuns 
la renovare

Mulți ani în trecut, montajul parchetului s-a făcut
cu acetat de polivinil în dispersie apoasă, popular
numit aracet, pe șapă și între piesele de lemn. Este
o metodă la care s-a renunțat, deoarece este un
produs casant, care nu rezistă la șocuri mecanice.
Acesta realizează lipirea pe moment, dar
migrează odată cu apa și în fibra lemnului, astfel
încât o bună parte din capacitatea de lipire se
pierde.  Dată fiind și elasticitatea redusă, ade -
rența parchetului la stratul suport și între piese se
pierde, iar plăcile ”joacă”, sau ”zornăie”, cum
spunem noi, respectiv apar rosturi, pe alocuri de
câțiva milimetri, în contextul contracției lemnului.
Aracetul poate rezista 10 ani sau mai mult, în
funcție și de gradul de solicitare, de mediul
ambiant (variații de temperatură și umiditate).
Este unul din cazurile clasice în care trebuie să
intervenim, iar dacă sub parchet s-a format un gol
de mici dimensiuni, sau lamelele se mișcă
independent, există metoda fixării prin realizarea
unui canal și introducerea unei rășini care
expandează și lipește. Dar este o soluție locală,
pentru probleme de mici dimensiuni, unde
parchetul s-a desprins de o șapă care nu a fost
plană sau s-a petrecut un mic incident cu
umezeală. În situaţii mai grave, se intervine prin
refacerea întregii zone, după metoda ştiută, cu
lipire pe şapă folosind adeziv.



Pardoseli magazin 49

Iată de ce, atunci când se face o renovare, trebuie
insistat asupra acestor zone pentru a nu rămâne cu niște
desene pe pardoseală. Uneori parchetul este atât de
deteriorat încât trebuie înlăturat complet, orice lucrare
de refacere sau com pletare având efecte ne satis fă cătoare.
Apare între ba rea: ce facem cu parchetul ob ți nut, îl
reinstalăm? După părerea mea, parchetul de montat nu
mai merită refolosit în același scop decât dacă este vorba
despre un lemn nobil – nuc, trandafir etc., ori are o
valoare is to rică. La remontare vom avea aceleași costuri
ca în cazul unuia nou, pentru instalare și finisare
(produse), iar costuri de manoperă similare sau chiar
mai mari. La final, vom avea tot o pardoseală veche,
afectată prin procesul de demontare, care trebuie
rașchetată insistent pentru a obține planeitatea dorită.
Ceea ce ne duce la concluzia că economia făcută prin a
nu mai cumpăra parchet nou este doar teoretică.

În încheiere, trebuie să punctăm că o pardoseală din
lemn trebuie să reziste 50 de ani, chiar mai mult, fără
probleme, dar utilizatorul şi cel care o întreţine au
nevoie de informaţie. Cel mai puternic argument este
costul: parchetul este o investiţie serioasă, care merită
un minimum de atenţie, inclusiv din partea designe -
rilor şi arhitecţilor, care ştiu să nu renunţe foarte uşor
la o pardoseală de lemn veche ce poate fi rev i ta lizată şi
repusă în valoare. n
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eveniment

Organizatorii evenimentului au susținut în premieră
conceptul Innovation Corner, care s-a bucurat de aten -
ția generală a vizitatorilor, dar și a unui juriu specialist;
în acordarea de premii pe acest segment, s-a ținut cont
atât de popularitatea soluțiilor prezentate, cât și de
opinia juriului. Premii au fost acordate și celor mai bune
firme prestatoare de servicii, în cadrul concursului
“Impecabilii”. Nu în ultimul rând, Cleaning Show a
găzduit mai multe seminarii pe teme de interes pentru
in dustria curățeniei, una dintre prezentări fiind sus țin u -
tă de către Asociația Montatorilor de Pardoseli din
România împreună cu revista Pardoseli Magazin. Sub
titlul “Importanța soluțiilor profesionale și adecvate în
mentenanța pardoselilor”, au fost scoase în evidenţă
legăturile variate și foarte strânse dintre montarea par -
do selilor, proprietățile materialelor folosite și cali ta tea
lucrărilor, pe de o parte, respectiv procedurile și soluțiile
utilizate pentru întreținere și cleaning, pe de alta. 

Cea de-a patra ediție a expoziției Cleaning Show
a avut loc anul acesta în perioada 9-12 aprilie, în
cadrul complexului expozițional Romexpo. 
Timp de patru zile, au fost prezentate publicului
specialist și nu numai soluții profesionale și ino -
va tive dedicate cleaningului, produse ale marilor
producători și importatori de echipamente,
tehnologii care să eficientizeze acest domeniu. 

Bona România 
la Cleaning Show 

Bona România, unul dintre partenerii principali ai
evenimentului, a promovat în cadrul standului propriu
soluțiile complete pentru întreținerea și curățenia
pardoselilor din lemn, domeniu în care producătorul
suedez este cunoscut pentru specializare și standardele
înalte de calitate. 

Cleaning Show
2013 
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Au fost evidențiate ergonomicitatea și simplitatea în
utilizare a echipamentului Bona Spray Mop, care
permite curățarea eficientă a pardoselilor din lemn, la -
mi nat, ceramică sau vinil, fără a le agresa, folosind
car   tușe de detergenți speciali pentru fiecare tip de strat
final. De asemenea, a fost expusă gama de detergenți
pentru lemn sau plută, cu diverse tipuri de finisaje (lac,
ulei sau ceară), utilizabili atât manual, cu lavete, cât și cu
mașini. Informații asupra acestor produse au fost de -
taliate în cadrul unui seminar, unde s-a accentuat faptul
că lemnul are nevoie de o abordare specială în ceea ce
privește curățenia și întreținerea, respectând protejarea
mediului și sănătatea utilizatorilor par do selilor res pec -
tive. În acest scop au fost create Bona Cleaner
(de   ter  gent pentru pardoseli din lemn și plută lăcuite),
Bona Soap (detergent concentrat pentru pardoseli din
lemn uleiate), Bona Polish (formulă poliuretanică,
antialunecare), alături de diferitele varian te de polish
pentru întreținere (mat, lucios, refresher, remover).

O soluție deosebită de la Bona, pentru specialiștii în
curățarea sau întreținerea pardoselilor din lemn, a fost
Bona Deep Clean Solution, prezentată atât în cadrul
seminarului, cât și în zona de demonstrații, unde a fost
aplicată și i-au putut fi observate efectele. Formula
acestui detergent concentrat pe bază de apă, folosit cu
un pH de 12,5 (concentrat) sau 11 (diluat), asigură cură -
ța rea în profunzime a lemnului uleiat sau lăcuit,
în depărtând petele și murdăria acumulată fără a-l de -
teriora. Astfel, pardoselile din lemn sunt revitalizate,
căpătând un nou aspect, dar produsul se foloseşte și
pentru degresare înainte de polish sau acoperirea cu ulei
de întreținere. Deşi Bona Deep Clean Solution poate fi
aplicat manual, cea mai bună metodă este utilizarea
echipamentului Bona Power Scrubber, aşa cum s-a
procedat şi pentru demonstraţiile de la Cleaning Show.
Rezervorul maşinii a fost umplut cu detergent, periile
au fost setate la nivel mediu şi produsul a fost pulverizat
doar la deplasarea înainte (pentru pardoseli murdare, se
poate pulveriza şi la deplasarea înapoi). Suprafaţa a fost
curăţată pe fâşii, obţinându-se o îm pros pătare vizibilă,
chiar şi pentru o pardoseală din lemn prac tic nouă
precum cea folosită la demonstraţii. Ur mă riţi de un
public numeros, membrii echipei Bona Ro mânia au
răspuns şi întrebărilor care au venit, pe tot par cursul
demonstraţiilor, din partea specialiştilor în cleaning. n

Bona România 
la Cleaning Show 
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eveniment

Fascinează an de an lumea designului de mobilier și obiect, fiind punctul de reper
din domeniul amenajărilor de interior. Așa cum se poate observa anual o explozie
de creativitate și nou în domeniile conexe, și în designul de interior putem constata
o bogăție de forme noi, sofisticate, texturi cunoscute (dar care ne surprind prin stilul
de prezentare!), culori care incită imaginația și asocieri care șochează vizual.

Trenduri la săptămâna designului
milanez: iSALONI 2013

S alonul Internațional de Mobilă de la Milano setează
în fiecare an tendințele și noutățile designului de

ambient și obiect. În cadrul unei construcții arhi tec -
tonice moderne, impresionante, experții se regăsesc în
fiecare aprilie pentru a dezbate și apoi pentru a dirija
ultimele noutăți, mai departe, spre client.

Pentru a impresiona plăcut ochiul vizitatorului, fir -
mele cu tradiție în istoria mobilierului au acordat o
atenție deosebită etalării pardoselilor din propriile
standuri. Din dorința de a recrea căldura și fami lia -
ritatea unui cămin, standurile de prezentare au fost mai
degrabă o transpunere a acestuia la o scară redusă, arhi -
tec ții și designerii utilizând materialele clasice pentru
acoperirea pardoselii, dar într-o bogăție de forme,
combinații de texturi și culori inedite. Dacă mo bilierul
clasic s-a bucurat de compania unui paviment distins,
cu modele decorative din inserții metalice și de
marmură înglobate în parchetul masiv, la polul opus,
al modernismului, s-au aflat pardoselile fantezie, care,
folosindu-se de tehnica avangardistă a LED-ului,
proiectau imagini variate în plină mișcare.



O delimitare a diferitelor suprafețe ale pardoselilor
se poate realiza și prin folosirea benzilor de LED.
Rolul lor, pe lângă cel pur estetic, este și de călăuză în
întuneric, fiind de un real impact și prezentându-se
ca o soluție accesibilă. Une ori, după draperii grele și
dense, erai invitat să descoperi o etalare de lux sofisticat,
pășind pe o mochetă moale, care crează senzația de plutire.
În cadrul acestui târg poți fi surprins la orice pas, căci
te afli pe un teren al crea tivi tă ții și inovației. Târgul de
la Milano nu poate im pre siona decât o dată pe an, iar
de la o ediție la alta te surprinde mereu plăcut. Pentru
câteva zile, Milano se transformă într-o pleiadă de
contraste, devenind un mic univers com primat în care
arta, tehnica și designul se țin de mână în nenumărate
prezentări, evenimente și conferințe. 
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Ediția cu numărul 52 a Salonului inter na țio nal de
Mobilă de la Milano isaloni a reunit pe o
suprafață de 142.000 mp, între 9 și 14 aprilie 2013,
peste 2.500 de expozanți din Italia și din afara
acestei țări (Asia, America de Nord și de Sud, Africa,
Rusia). Din cei peste 324.000 de vizitatori (285.000
au fost per soa ne care activează în domeniu),
majoritatea (68%) au venit din afara Italiei,
respectiv din 160 de țări ale lumii. Organizatorii au
re mar cat de ase menea o prezență crescută a
delegațiilor de constructori chinezi și arhi tecți
americani. Tema evenimentului a fost ”interioarele
de mâine”, cu o notă specifică pe ideea că un
mediu de lucru, prin felul în care este amenajat și
decorat, trebuie să transmită creativitate, inspirație
și bucurie.

Camelia Scripa  
interior designer
camelia.scripa@gmail.com
www.portfolios.ro/CameliaScripa



Între 13 și 17 aprilie, am putut lua
pulsul pieței de pardoseli într-un

context mai larg, prile-

juit de cea de-a XVIII-a ediție a
tâgului internațional de tehnolo-

gii, echipamente, instalații, utila-

je și materiale pentru construcți –
Construct Expo, organizat de

Romexpo. La acest eveniment au
participat pste 250 de firme din 21
de țări: Austria, Belgia, Bulga-

ria, Canada, Cehia, China, Elveția,
Franța, Germania, Grecia, Italia,

Moldova, Polonia, Serbia, Slo-

vacia, Slovenia, Spania, Turcia,
Ucraina, Ungaria și România.

Suprafața expozițională a fost de
circa 25.800 mp, din care 15.800 mp

expo. Conceptul Construct Expo
2011 a reunit anul acesta manifes tările
Construct Expo Antreprenor,
Construct Expo Utilaje, Construct
Expo Ambient și Romtherm, fapt care
a arătat potențialul real al pieței,
dar și căile comune de dez-
voltare care trebuie abordate în
continuare. 

C leaning Show, expoziție de-

dicată industriei de curățenie
profesională, industrială și

domes-

tică, s-a desfășurat la Romaero
Băneasa (București), între 4 și 7

mai. Au fost expuse echipamente în
premieră pentru România, s-au
desfășurat seminarii, conferințe și
două concursuri, unul destinat
expozanților și celălalt vizitatori-

lor (tombolă cu premii în produse
specifice). Specialiști în domeniul

curățeniei, manageri ai firmelor
de profil, parteneri de afaceri ex-

terni, reprezentanți ai mass me-

dia (printre care și noi) au trecut
pragul pavilionului H6, unde,

pe o suprafață de 3.000 mp, cele mai
cunoscute companii din indus- zonă de 100 mp a fost destinată

•

Construct Expo 2011

Cleaning

Locul 4 SDS Group

Romexpo a găzduit între 18 și 21 aprilie 2013 noi ediții ale manifestărilor Construct Expo,
Ambient Expo, Romtherm, Expo Flowers & Garden și Antique Market. La eveniment
au participat, conform reprezentanților Romexpo, 300 de expozanți (dintre care 64 firme
din străinatate) care au ocupat o suprafață de 11.000 mp, precum și 17.000 de vizitatori.
Piața pardoselilor a fost reprezentată de firme din domeniul produselor specializate
(parchet, deck, ceramică, piatră naturală, materiale de punere în operă, profile, pardoseli
supraînălțate etc.), dar și de furnizori de servicii: montaj, mentenanță, cleaning. 

Siceram din Sighișoara a prezentat
la Romexpo, într-o ambianță rustică
și cochetă, obținută cu propriile
produse, diverse variante de țiglă,
cărămidă, placări ceramice pentru
pardoseli și zidărie, ornamente.
Domnul Nicolae Neag, directorul
co mercial al companiei, ne-a de -
clarat: “Participarea noastră la
Construct Expo a avut ca scop prin -
cipal informarea pieței cons trucț iilor
asupra faptului că Siceram produce,
la o calitate deosebită, și că este în
continuare un brand reprezentativ
pentru România. Sperăm să se ma te -
rializeze în creșterea vânzărilor către
distribuitori, partenerii noștri. Anul
2013 nu este ușor și trebuie să ne
străduim astfel încât să ne păstrăm
cel puțin la nivelul anilor trecuți, cu o
producție la capacitate cât mai mare.
Am venit la Romexpo inclusiv cu
pardoseli ceramice din gama Terra
Rustica, devenite destul de cunoscute,
pentru care avem comenzi tot mai
mari inclusiv în zona renovărilor de
monumente istorice și de arhitectură.
Au fost produse complementare
țiglelor ceramice și cărămizii, care să
ne ajute la creșterea vânzărilor, dar
acum putem spune că au devenit
argumente importante pentru creș te -
rea brandului Siceram

Ambient Expo 2013
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târguri, expozi]ii

Expowood 
Brasov



Au fost prezenți circa 80 de expo -
zanți, atât din țară, cât și din străi nă -
tate, care au beneficiat de o supra față
ex pozițională de 4.000 mp. Eve -
nimentul s-a bucurat de sprijinul
unor instituții din domeniu, precum
Aso ciația Forestierilor din România,
Facultatea de Industria Lemnului
Brașov, Facultatea de Silvicultură și
Exploatări Forestiere Brașov. Un
seg ment al acestei piețe a lemnului a
fost reprezentat și de cea a par do -
selilor din lemn și produselor pentru
întreținere, motiv pentru care am
ținut să fim prezenți și să oferim re -
viste celor interesați. 

Am remarcat o pre zență importantă
din partea parchetarilor, atât ca
expozanți, cât mai ales ca vizitatori,
dornici să identifice soluții noi de
prelucrare a lemnului, cu echi pa -
mente moderne, în scopul obținerii
unui parchet de ca litate. O preo -
cupare frecvent întâl nită la par ti -
cipanți a fost cea pentru cu rentul
Eco, emisiile reduse de VOC și utili -
zarea eficientă a re sur selor, precum
folosirea integrală a deșeurilor din
lemn. Am constatat de asemenea tot
mai mulți bene ficia ri care doresc
încălzire în pardoseală, având ca
strat final lemnul (parchet).

A XIII-a ediție a târgului dedicat industriei lemnului
Expowood a avut loc între 22 și 25 mai 2013, în Sala
Roman din Brașov. 

Parchet Expert a făcut demonstrații
care au evidențiat performanțele
noilor tehnologii pentru men te nan -
ță, în speță pentru un deck de
exterior din lemn masiv afectat de
mucegai, fungi, mușchi și licheni,

radiații UV. În urma tratamentului
aplicat ad-hoc, implicând o curățare
profesională și aplicarea unui finisaj
protector, lemnul și-a recăpătat as -
pectul natural, vigoarea și a fost
pregătit pentru a întâmpina noi pro -
vocări ale soarelui și pre ci pi tațiilor.
“Noile metode de mentenanță pre -
lungesc în mod clar durata de viață a

pardoselilor din lemn, de interior sau
exterior, important este ca pro prie -
tarii lor să apeleze la con sul tanța și
expertiza unor profesioniști, care
lucrează cu produse dedicate și pot
recomanda cele mai bune soluții
pentru întreținere și cleaning”, ne-a
declarat domnul Marius Țucan,
repre zen tantul firmei.

Expowood Brasov
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târguri, expozi]ii

În cadrul evenimentului, la care a
fost prezentă și revista Pardoseli
Magazin, au avut loc prezentări de
proiecte și workshop-uri aplicate,
asistența fiind formată din arhitecți,
designeri, proiectanți, constructori,
membri ai mediilor de specialitate,
universitar și academic, companii
fur nizoare și beneficiari ai unor
proiec te de amploare. Aceștia au
ma nifestat un real interes pentru
informațiile prezentate în publicația
noastră, datorită preocupării lor

pentru fiecare detaliu al unei ame -
najări interioare, în care par do selile
sunt deja considerate un element de
bază. Am fost onorați să repre -
zentăm branșa producătorilor și
mon tatorilor de pardoseli la această
manifestare unde au fost prezenți
expo nenți de prin rang din do me niul
arhitecturii și designului european și
românesc: Giorgio Borruso, Șerban
Țigănaș, Ozgen Osman Demirbaș,
Martin Gran, Joke van Hengstum și
alții.

Expoconferința Internațională de Arhitectură GIS
(27-28 mai, JW Marriott București) a ajuns anul acesta la
a treia ediție, având ca temă arhitectura de interior,
designul și iluminarea, în proiectele de birouri, hoteluri,
clădiri comerciale și nu numai. 

GIS – editia a treia

La manifestare au participat și dis -
tribuitori de pardoseli (în special
parchet), precum și furnizori de
soluții pentru finisare. Chimcolor
și-a prezentat oferta de lacuri, vop -
sele, diluanți, grunduri și emailuri,
pre  cum și vopselele epoxi și clor -
cauciuc pentru pardoseli. Prezența
Knauf la acest târg s-a con cretizat
prin par ticiparea la rea lizarea unei
cons trucții pe structură de lemn, ale

cărei pardoseli au fost executate cu
șapele uscate Vidifloor, pe rigle de
lemn și cu material de um plutură
uscată Trocken schüt tung. Knauf și-
a pro movat în prin cipiu soluțiile
complete pentru case de lemn și
mansarde, inclusiv gama destinată
renovării în sistem uscat a par do -
selilor, mizând pe rapiditatea punerii
în operă a acestor produse și pe
încărcarea redusă asupra structurii. 

În perioada 16-19 mai 2013, am participat la cea de-a
doua ediție a târgului de materiale pentru construcții,
finisaje, soluții de renovare și decorațiuni pentru locuințe,
Expo Casa Mea, care a avut loc la Romaero Băneasa. 

Expo Casa mea

,
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exterioare

D iferenţa majoră este varietatea de forme geometrice
și culori care pot fi obţinute, uneori chiar cu goluri

pentru a lăsa loc vegetaţiei. Proprietățile lor sunt date
de modul în care sunt obținute, prin vibroturnarea
betonului adi ti vat în matriţe de diferite forme şi di -
men siuni. Rezistenţa în timp este dată de aditivii adău -
gaţi în reţeta clasică de beton şi agregate/nisip. Uneori,
pentru efecte cromatice deosebite, sunt folosite agregate
din piatră colorată diferenţiat. Diferenţa de calitate este
dată frecvent de sor tul agregatului, de aceea se foloseşte
pentru stratul de bază un sort mare (până la 16 mm), iar
pentru stratul de uzură nisip cuarţos (maximum 1,6 mm). 

Aditivii sunt plastifianţi pentru producerea beto -
nului semiumed/semiuscat, hidrofobizanţi, coloranţi,
substanţe care previn lipirea betonului de tipare sau
apariţia fe no menului de eflorescenţă după întărire.
Rolul lor mai este creşterea rezistenţei la acţiunea apei
(absorbţia redusă, de circa 6% din masă) şi a sărurilor
din ea, a ca pa cităţii de compactare, omogenizarea
ames tecului şi, poate cel mai important, rezistenţa la
ciclurile îngheţ/dezgheţ. 

O parte a acestei ultime probleme a betonului este
rezolvată prin însuşi modul de obţinere sub formă de
dale mici, ceea ce permite variaţii dimensionale sufi -
ciente. Pentru acest motiv, montarea lor se face deseori
flotant şi cu rosturi, pe strat de nisip, fără a fi lipite de
stratul suport sau între ele. În cazul montării pe su pr afeţe
relativ pro tejate (parcări acoperite, pasaje sub te ra ne etc.),
se poate face excepţie de la regulă, dar folo sindu-se un
liant elastic. 

Avem aşadar un produs relativ rezistent la variaţiile
de temperatură, cu o aderenţă destul de bună (fără a se
lustrui în timp), care prin anumite aditivări se com -
portă bine la acţiunea substanţelor de degivrare. 

Rezistenţa mecanică este suficientă pentru traficul
auto, având în vedere faptul că greutatea este distribuită
pe unităţi mici. Foarte importante însă sunt montajul,
respectarea etapelor de lucru şi a materialelor pentru
substrat recomandate de producător. În caz contrar, apar
tasări inegale, fisuri sau ciobiri, lucru destul de des
întâlnit. n

din beton

Pavelele din beton sunt în
acest moment destul de
frecvent folo site în acoperirea
spațiilor pie to nale publice sau
private, a pla t   for melor sau
parcărilor, devenind o alter na -
tivă eco no mi că (sau nu, în cazul
pavajelor mai pre ten țioa se) la
piatra cubică de origine
vulcanică, de regulă bazalt. 

PAVELE 






