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alitatea unei pardoseli provine din câteva direc]ii principale. În
primul rând, vine de la produc`tori, pe care îi vede]i num`r de
num`r în aceast` revist`, cu detalii despre materialele lor, despre situa]iile
particulare în care se folose[te fiecare material. Cu excep]iile de rigoare,
se poate spune c` un produs este cea mai bun` variant` într-o anumit`
situa]ie – atunci se va ob]ine calitatea maxim` a pardoselii respective. Aici
un rol decisiv îl au distribuitorii [i reprezentan]ii direc]i ai produc`torilor,
cu voia dumneavoastr` cea de-a doua zon` din care apare calitatea. Ei nu
pot fi sugestivi pentru aceast` industrie dac` nu sunt capabili s` ofere
consultan]`, dac` nu vin cu o solu]ie personalizat` în sprijinul clientului.
S` [tie care sortiment de pardoseal` din PVC se monteaz` într-o sal` de
opera]ie [i care pe holul spitalului. S-a ajuns la un nivel de specializare care
ne oblig` s` fim riguro[i, s` în]elegem fiecare nevoie [i s` nu vindem doar
de dragul profitului. Multe probleme cu pl`]ile au pornit de fapt de la
clien]ii nemul]umi]i, iar acest p`cat a avut efecte în întregul lan] de rela]ii
al industriei. Iat` de ce este nevoie de vigilen]` din partea tuturor [i de o
selec]ie continu` în interiorul bran[ei.
Nu în ultimul rând, calitatea vine de la montatori, pe care produc`torii
îi sprijin` cu toat` deschiderea. Selec]ia montatorilor se face firesc, prin
legile dure ale pie]ei, dar mai exist` un criteriu: regulile proprii ale bran[ei.
Avem nevoie de mai mul]i speciali[ti care s` deprind` [i s` în]eleag`
metodele de evaluare a unei pardoseli de calitate, iar reperele în acest
domeniu sunt date de criteriile aplicate în competi]iile interne [i interna ]ionale de profil. În octombrie a.c. se va desf`[ura la Neustadt an der Aisch
un nou curs pentru arbitri profesioni[ti, calitate care din anul urm`tor va
deveni absolut necesar` în alegerea [i validarea arbitrilor concursurilor.
Dac` dori]i s` ave]i aceast` nou` valen]` adiacent` profesionalismului
dumneavoastr`, v` pute]i înscrie la AMPR, pe office@ampr.org.ro pân` pe
20 septembrie. Acest gen de cursuri [i atestate, ap`rute pe o pia]` a
pardoselilor matur` [i profesionalizat` cum este cea din Germania, ne vor
ajuta [i pe noi s` ridic`m [tacheta [i s` privim orice lucrare ca pe o
competi]ie.
V` las în compania acestei reviste, într-o edi]ie variat`, cu câteva
lucr`ri de referin]` recente, dar [i lucr`ri care continu` s` ne impresioneze
dup` decenii sau secole de istorie concentrat`. Este o edi]ie pe care o vor
citi [i participan]ii la câteva evenimente importante ale acestui sezon,
dintre care a[ men]iona târgul specializat în Horeca Romhotel [i
expoconferin]a de arhitectur` Riff. Nu vom pierde nicio ocazie s` promo v`m acele lucruri în care credem: calitate, profesionalism [i bun`-credin]`.
La bun` vedere!
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LACUL MONOCOMPONENT
PALL-X 96
CU 10% MAI MULT
Montatorii şi restauratorii de pardoseli din lemn din Europa au ales
PALL-X 96 ca prima lor opţiune pentru un lac monocomponent.
Ca mulţumire a încrederii acordate, PALLMANN are plăcerea să
te răsplătească cu 10% în plus în ﬁecare bidon pe care îl cumperi.
PALL-X 96. Timp de 20 de ani, PALL-X i-a impresionat pe clienţii
PALLMANN în toate mediile de utilizare cu o foarte bună putere de
întindere şi acoperire precum şi cu o foarte bună rezistenţă la
forţele de forfecare. Acest lac monocomponent pe bază de
apă este destinat pardoselilor din lemn supuse unui traﬁc
intens în spaţiile rezidenţiale şi comerciale cum ar ﬁ şcolile,
birourile şi spaţiile comerciale.

PALLMANN | Un brand al Uzin Utz group; Uzin Utz Ag | Dieselstrasse 3 | D-89079 Ulm
Telephone +40 726 083 409 | Telefax +49 731 409 745 926 E-mail ﬂorin.bicu@uzin-utz.com | internet www.uzin.com

amenaj`ri

exclusiviste

La fiecare etapă a lambrisării, partea cu
feder a plăcii trebuie să fie îndreptată în
jos şi la dreapta.

Substructura necesară pentru lambrisarea
pereţilor cu parchet laminat constă de fapt
dintr-un cadru din şipci de lemn.

Pardoseala care “urcă” pe pereți
Lambrisarea pereţilor cu parchet laminat - o simplă schimbare de perspectivă
deschide posibilităţi complet noi de amenajare interioară.
Suprafeţele valoroase, cu aspect şi textură interesante, conferă încăperilor un accent nou şi deosebit.
Realizarea unui design interesant şi valoros în diverse spaţii este foarte simplă şi porneşte vertical de jos în sus.
Lambrisarea pereţilor cu parchet laminat EGGER este dovada.
Decorurile din lemn cu caracter Vintage,
alură naturală şi joc viu de culori sunt la
fel de actuale ca şi materialele cu aspect
de beton sau metal. Noua colecţie de
pardoseli Floorline de la EGGER îmbină
toate aceste tendinţe în decoruri. Prin
ideea de lambrisare a pereţilor cu parchet
laminat, producătorul de materiale
lemnoase oferă posibilităţi inedite de
amenajare interioară.

Plăcile vor fi montate pe rânduri (cu sistemul de
asamblare EGGER JUST clic!) sau una câte una (cu
sistemul de asamblare EGGER PRO clic!).
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MONTAJ SIMPLU ŞI RAPID
Pentru lambrisarea pereţilor sunt
adecvate toate plăcile de laminat,
indiferent de format. Este important
doar ca plăcile să prezinte teşitură pe
toate cele patru laturi. Toate materialele
şi uneltele necesare pentru montajul pe
perete sunt disponibile în orice magazin
specializat sau de bricolaj.
1. Substructura
În prima etapă, pe peretele care urmează a fi lambrisat se va fixa cu şuruburi un
cadru vertical din şipci de lemn (44 mm
x 74 mm x lungimea încăperii).
Distanţele dintre şipci se vor adapta
dimensiunilor suprafeţelor de acoperire
ale plăcilor de laminat (1.292 mm sau
637 mm) şi trebuie să fie de 64,5 cm.
2. Montajul primului rând de plăci
Se începe din colţul dreapta jos al
cadrului din lemn, cu un panel cu
federul spre exterior. Placa se
poziţionează orizontal şi se fixează jos
cu holzşuruburi, iar sus cu ştifturi de
lambriu. Capetele ştifturilor trebuie să
intre complet în nut. Toate celelalte plăci
din primul rând vor fi asamblate cu nut
şi feder, fixându-se apoi prin acelaşi
procedeu, iar ultima placă se va tăia la
dimensiunea corespunzătoare.
3. Montajul celorlalte rânduri de plăci
Pentru a conferi peretelui un aspect
frumos cu ajutorul plăcilor de
pardoseală, se recomandă montarea
uniformă, flotantă, în rândurile
următoare. Toate tipurile de parchet
laminat EGGER prezintă sistemul de
asamblare clic! fără adeziv. La montajul

celui de-al doilea rând şi al tuturor rândurilor următoare trebuie făcută
diferenţierea între sistemele JUST clic!
şi PRO clic!:
a. Montajul plăcilor cu ajutorul
sistemului de asamblare JUST clic!
Elementele laterale tăiate la dimensiune
se vor îmbina la sol în partea frontală. Se
va ridica apoi întregul rând şi se va
monta cu federul în jos, în nutul
rândului de dedesubt. Din nou se vor
fixa plăcile cu ştifturi de lambriu între
cadrul de lemn şi nuturi.
b. Montajul plăcilor cu ajutorul
sistemului de asamblare PRO clic!
Prima placă (tăiată) din cel de-al doilea
rând se va introduce cu federul oblic de
sus în jos în nutul plăcii din rândul de
dedesubt, până la îmbinarea completă,
fixându-se apoi de cadrul din lemn cu
un ştift de lambriu. A doua placă se va
monta tot oblic, de sus în jos, cu federul
în nutul rândului de jos şi se va împinge
pieziş în partea frontală a primei plăci,
până la îmbinarea perfectă nut/feder.
Laturile lungi se îmbină prin apăsare, iar
cele scurte se fixează prin presare şi
baterea uşoară, controlată, efectuată de
sus în jos, cu ajutorul ciocanului şi al
unei bucăţi de lemn. Acest procedeu se
va repeta pentru toate elementele şi
rândurile.
4. Închiderea lambriului
Peretele lambrisat se poate închide
estetic la capete cu ajutorul unor
corniere obişnuite din aluminiu - de
exemplu cu finisaj auriu, argintiu sau
bronz. Cornierele se fixează cu ajutorul
unui adeziv de montaj, respectându-se
dimensiunile rostului de dilataţie.

IDEE DE RENOVARE ŞI
AMENAJARE INTERIOARĂ
Se obţine astfel într-un mod simplu o
lucrare perfectă, care permite şi
schimbarea aspectului unei încăperi.
Lambrisarea pereţilor cu parchet
laminat este ideală pentru renovarea
spaţiilor de locuit sau a celor comerciale,
datorită faptului că înălţimea de lucru
este redusă. Pereţii cu aspect neplăcut
sau învechit pot fi revigoraţi în doar
câţiva paşi. Se pot monta în lambriu şi
obiecte decorative, acesta fiind oricum
fixat de cadrul din lemn.
Parchetul aflat actualmente în tendinţe,
ca de exemplu plăcile cu format îngust,
sau cele cu un format extra-mare,
structura puternică, adâncă, a finisajului
Grand Canyon ori negrul lucios pot fi
extinse şi pe pereţi, contribuind astfel la
o amenajare unică a spaţiului de locuit.

LAMBRISAREA PEREŢILOR
CU PARCHET LAMINAT

În câţiva paşi simpli se obţine o lucrare perfectă graţie posibilităţii de lambrisare a pereţilor cu
parchet laminat EGGER.

Pentru informaţii suplimentare:
EGGER Retail Products GmbH

www.egger.com

Plăcile se fixează de structura din lemn cu
ajutorul ştifturilor de lambriu montate pe nut.

n Montaj simplu al tuturor tipurilor
de parchet laminat EGGER pe pereţi
n Substructura constă dintr-un cadru
din şipci de lemn
n Materialele şi uneltele necesare
sunt disponibile în orice magazin cu
materiale de construcţii
n Element valoros în amenajarea
interioară a spaţiului de locuit
n Ideal pentru renovări datorită
înălţimii reduse de lucru
n Se pot realiza orice amenajări
interioare aﬂate în tendinţe.

Ulrike Sattler
Weiberndorf 20
6380 St. Johann in Tirol
Austria
T +43 5 0600-10315
F +43 5 0600-90315
ulrike.sattler@egger.com
Pardoseli magazin
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Castelul Bran
Construit în mai multe etape
și nu foarte mare ca
dimensiuni, Castelul Bran
din trecătoarea omonimă
este în acest moment unul
dintre cele mai valoroase
ediﬁcii de acest gen din
lume, considerat chiar pe
unul dintre primele locuri ca
frumuseţe. Motivele sunt
diverse și nu se poate nega
importanţa legăturii (nu
tocmai justiﬁcate) cu mitul
lui Dracula. Cert este că el
fascinează prin istorie, prin
aerul de basm, prin specta culozitatea peisajului care îl
găzduiește.

T

recătoarea Branului dintre Munții Bucegi
și Piatra Craiului a avut de-a lungul
vremii o deosebită importanță economică,
militară și culturală (cel puțin în ultimul
mileniu, dar ne putem întoarce în timp până
în perioada războaielor daco-romane). Fiind
una dintre puținele căi de trecere peste
Carpați, respectiv între spațiul transilvănean
și cel al Țării Românești, aici s-au petrecut o
serie de evenimente rămase în istorie: invazii,
campanii militare sau retrageri strategice,
activități comerciale intense, schimburi
culturale între Occident și Orient care au
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bijuteria
din Carpa]i
transformat acest loc spectaculos el însuși prin peisaj. Miza
controlului asupra acestei trecători de graniță a fost cu atât
mai mare cu cât se afla între două zone cu statut special: la
nord Țara Bârsei, cu o populație săsească și secuiască foarte
activă, privilegiată în cadrul Regatului Maghiar (respectiv
al Principatului Transilvaniei) și la sud capitalele Țării
Românești care s-au succedat în perioada medievală:
Câmpulung Muscel, Curtea de Argeș, Târgoviște.

Istoria medievală
Confruntați cu invazii sau hărțuieli ale Transilvaniei
prin acest pas (cumanii, la început, apoi muntenii, turcii și
tătarii), regii maghiari au ținut să aibă aici un punct de

CASTELUL
DRACULA
În mod clar,
vizitatorii atrași
în prezent de
mitul lui
Dracula pleacă
dezamăgiţi de
la Bran, găsind,
în loc de un
sălaș al
vampirilor sau
camere de
tortură, un mic
castel medieval
care poate ﬁ
numit mai
degrabă
cochet.

după finalizare aceasta a intrat
în proprietatea regalității maghiare, cu un castelan numit
de rege. Apoi a fost instalată
o garnizoană formată din
mercenari (uneori englezi!),
nu foarte numeroasă - niciodată nu a depășit 40 de
oameni. Rolul lor militar
era doar de a păzi trecătoarea și de a rezista la
un atac până la sosirea
întăririlor. Cetatea Bran
a fost înzestrată cu un domeniu
format din câteva sate din zonă,
iar stăpânii domeniului aveau
drept de folosință asupra pădurilor și apelor, fântânilor și
câmpurilor acestora. Însuși regele
Sigismund de Luxemburg a trecut
în 1395 pe aici, în campania sa
militară prin care l-a ajutat să
acceadă la tron pe Mircea cel
Bătrân.
Devenit aliat și vasal, acesta
din urmă se pare chiar că a avut
drept de folosință asupra cetății,
drept care a fost retras după câteva decenii urmașilor săi și trecut
în mâinile secuilor.
Iancu de Hunedoara în secolul
al XV-lea și Gabriel Bethlen în

apărare, care să gestioneze în același timp și activitatea
de graniță, importantă de asemenea, date fiind schim burile comerciale cu Peninsula Balcanică și Orientul.
Încă din secolul al XIII-lea au fost ajutați de sașii colo nizați în Țara Bârsei, iar în timpul domniei lui Ludovic
I de Anjou (1342 – 1382) a început istoria unei cetăți la
Bran. Întemeiată pe la 1377, aceasta a fost ridicată în
paralel cu alte cetăți care să apere granița de sud a
Transilvaniei, precum cea de la Tălmaciu (la defileul
Oltului). Pentru a-i implica și pe sași în construirea
cetății, regele Ungariei le-a promis sașilor brașoveni
așezarea în acest loc și a vămii, respectiv posibilitatea
de a controla târgurile din regiune. Meșteri pricepuți,
sașii au realizat construcția pe propria cheltuială, dar
Pardoseli magazin
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ISTORIA
Istoria medievală
a locului a fost
destul de zbuciu mată, cu campanii
ale turcilor și
muntenilor în Țara
Bârsei și asedii ale
Branului, fapt care
a impus per manent lucrări de
fortiﬁcare,
suportate de
regulă de
brașoveni.
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secolul al XVII-lea au întărit cetatea în mod consistent și
i-au adăugat noi elemente de apărare. Pe aici fugeau din
Valahia boierii trădători, urzeau comploturi și se
reîntorceau cu noi resurse militare, regii maghiari și
voievozii transilvăneni având mereu un cuvânt de spus în
așezarea pe tron a unui domn muntean, în concurență cu
Înalta Poartă.
Spre deosebire de legendele de mai târziu, de asocierea
cu mitul lui Dracula și localizarea la Bran a evenimentelor
din romanul lui Bram Stoker, Vlad Țepeș nu a fost legat în
mod deosebit de acest castel, decât în contextul relațiilor
sale cu Transilvania și Ungaria. Altfel, sunt cunoscute
alianțele cu regele maghiar și transilvănenii, dar și
conflictele comerciale cu negustorii brașoveni, fapt care a
stat la baza a numeroase tentative de înlăturare de la
domnie și a popularizării actelor lui de cruzime, adevărate
sau exagerate. Acțiunile lui de “pedepsire” a brașovenilor
au existat, desigur, cu trageri în țeapă și alte grozăvii medievale descrise în cronici; drept urmare, cei 14 ani de
închisoare petrecuți la Vișegrad și Pesta de Vlad Țepeș se
pare că au fost consecința acestor nemulțumiri ale sașilor
transilvăneni. Istoria cetății nu este lipsită nici de povești
despre abuzurile castelanilor, contribuții exagerate impuse
brașovenilor, despre pierderea posesiunilor și
vămuirea incorectă a mărfurilor. În anul 1458, sașii
nemulțumiți nu au găsit altă soluție decât să ocupe
cu forța cetatea și să îl sechestreze pe castelan. Regele
maghiar Vladislav al II-lea Jagello (1490-1516) s-a
împrumutat în repetate rânduri de la localnici,
punând drept gaj castelul, care la un moment dat iese
de sub jurisdicția regală și intră sub cea a Brașovului,
cu efecte benefice pentru așezare. Diversele venituri
sunt alocate unor lucrări de modificare și consolidare,
amenajarea loggiei din interior și înălțarea zidului de
incintă, a turnului central, donjonului și altor
amenajări. De la un anumit moment, rolul castelului
a devenit mai mult administrativ, deoarece folosirea
tunurilor făcea inutile lucrări de fortificare pentru
asediu. Brașovul a căpătat drepturi depline asupra caste lului în urma unui act de donație din partea lui Gheorghe
Rákóczy al II-lea, principele Transilvaniei (24 aprilie
1651). Dar în secolul următor, strategia Habsburgilor
împiedica activitatea comercială a negustorilor brașoveni,
iar Branul a intrat sub controlul strict al statului austriac.
Ce-i drept, în acest context au mai fost realizate câteva
lucrări de renovare, dar în timp rolul castelului s-a redus
la cel de control sanitar și domeniu al imperiului, mai ales
de când granița și vama au fost strămutate.

Ştiți cât de uscată este suprafața pe care
montați parchetul, podeaua, lambriul folosit?
Dacă NU, noi vă oferim solUția!

Umidometre de la firma

GaNN Germania

Măsurați cu precizie nemțească umiditatea din:
aer, șapă, beton, gips-carton și alte materiale de construcții.
Metoda de măsurare poate fi fără contact (cu bilă), cu ace
sau perii sau prin metoda calciu-carbid.
Pentru mai multe detalii și o ofertă pentru
viitorul dumneavoastră umidometru, contactați-ne la:
office@muehlboeckromania.ro sau la tel. 0741 019833.

Gann-calitate germană
oﬃce@muehlboeckromania.ro

Un episod important a mai fost în timpul Războiului
Ruso-Turc din 1877 – 1878, când, preventiv, s-au făcut
modificări care de fapt au deteriorat castelul (au fost
îndepărtate acoperișurile pentru a se instala diverse
construcții defensive). În timpul Primului Război Mondial, edificiul era ocupat de un oficiu silvic...

Reședință regală de vară
După Marea Unire, Castelul Bran ar fi avut probabil
soarta altor edificii de acest gen dacă nu ar fi intrat în
proprietatea Casei Regale a României, granița dintre
Transilvania și România fiind desființată. În 1920, brașovenii
au inspirația de a-l dărui Reginei Maria, care îl vizitase și
admirase în timpul unor călătorii dinainte de război. Întrucât
reședința regală de la Sinaia nu era departe, Regina a făcut
din renovarea castelului un proiect personal, în care s-a
implicat din tot sufletul, la fel de mult ca în cazul domeniului
de la Balcic (Cadrilater). Cu ajutorul arhitectului Karel
Liman, care lucrase și la Peleș și Pelișor, castelul a fost
transformat radical, căpătând trăsăturile unei reședințe
regale, chiar mondene.
Pardoseli magazin
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Au fost adaugate turnuri pentru scări,
meterezele și gurile de tragere au fost transformate în ferestre, sobele și vetrele în cămine
moderne. A fost săpată o fântână de 57 m, s-a
construit o uzină electrică pentru iluminare, au
fost instalate posturi telefonice, apă curentă și
un li. Împrejurimile au fost amenajate cu
grădini, livezi, sere, o casă de vânătoare, o casă
de ceai, locuințe pentru personal, grajduri
pentru cai și tot ceea ce putea fi necesar unei
reședințe de vară regale. A mai fost construită o
capelă care a fost pictată în 1927 de Arthur
Verona. Decorațiunile interioare au amprenta
Reginei, deși construcția nu
a permis prea multe modificări. Poate că meritul este
tocmai acesta, de a nu demola
nimic din ceea ce dădea personalitate castelului, chiar
dacă ușile erau atât de mici
încât trebuia să te apleci ca să
treci prin ele. Atașamentul Reginei față de castel era cunoscut,
astfel că inima ei, așezată conform testamentului la Balcic, a
fost mutată în 1940, după pierderea Cadrilaterului, la Bran.
În perioada comunistă, castelul a rămas în custodia statului
român, care l-a transformat în muzeu. În
prezent, se află de puțin timp în proprietatea
moștenitorilor, urmașii Principesei Ileana, fiica
Regelui Ferdinand și a Reginei Maria.
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Un eclectism special

INTERIOR
La interior,
amenajările
sunt marcate
de ușile joase,
deschiderile
mici prin
zidurile groase,
dar și de
trecerea admirabilă de la
medieval la
rustic și la
curentele arhitectonice ale
secolului
trecut (lucru
datorat intervenţiilor din
perioada
interbelică).

Scările și căile de acces dau senzația
pătrunderii într-o lume misterioasă, accentuată de lipsa perspectivelor către
exterior. Pardoselile sunt în majoritate din
brad afumat, sub formă de dușumea
(destul de rustică și ea, cu noduri, ca în
amenajările țărănești locale). Soluția s-a
dovedit destul de bună și din punct de
vedere practic, dacă ne gândim că pe aici
trec zilnic sute de vizitatori. De asemenea,
în unele spații se pot observa pardoseli din
klinker, din diferite epoci și cu diferite
grade de uzură. Din loc în loc, au fost
păstrate trepte de piatră șlefuite stângaci,
ca niște relicve ale Evului Mediu.
Unele grinzi sunt încrustate sau pictate,
după tradiția comunităților de români și
sași din zonă. Poate fi văzut de asemenea
un deck de exterior, pentru una dintre
terase, din același material care rezistă
destul de bine.

piscine. spa. wellness.
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Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul
piscinelor
c e n t r e l o r s pa Ş i b a l n e a r e
h o t e l u r i l o r c u d o tĂ r i s u p e r i o a r e

www.spamagazin.ro

pardoseli

CÃI DE ACCES
Lemnul de brad
afumat sau
băiţuit este
folosit din
abundenţă
atât pentru
interioare
(grinzi
aparente, nișe,
scări), cât și la
exterior, pentru
balcoane,
balustrade,
ferestre, uși,
loggii, terase, căi
de acces,
structura sau
decorarea unor
ziduri.
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Vizitatorul este fascinat de curtea interioară placată cu
piatră, de scara ”secretă”, săpată în secolul al XIV-lea pe
latura estică a cetăţii, făcând legătura între etajele 1 şi 4.
În acest conglomerat eterogen de construcții militare
au fost amenajate camere discret modernizate, cu sobe de
teracotă spectaculoase, unele combinate cu cuptoare
tradiționale românești sau medievale. Este evident că
regina nu a vrut să epateze prin intervenții, nici chiar în
apartamentul propriu, cel al regelui sau cele al membrilor familiei. Amenajările inițiale cuprindeau (ca și
acum, parțial) elemente din fier forjat și mobilier de
culoare închisă, piese Art Nouveau încadrate de altele renascentiste sau bizantine, covoare orientale foarte
potrivite pardoselilor din lemn masiv. În fond, indiferent
de piesele de mobilier expuse, Castelul Bran rămâne o
bijuterie, o dovadă a felului în care un trecut valoros poate
fi readus la viață prin arhitectură, prin bun-gust și bune
intenții. n

pardoseli

uscate

Vidifloor

Ne încântă nespus, am vrea să le readucem la
gloria de altădată, dar... cât de greu se
renovează clădirile vechi! Mansardele lor sunt
valoroase prin spaţiul util pe care ni-l pun la
dispoziţie, dar şi prin însuşi faptul că permit
locuirea într-un loc încărcat de semniﬁcaţii.
Grija cu care trebuie realizată mansardarea sau
renovarea unei mansarde ne conduce de
multe ori la un montaj uscat, care să afecteze
cât mai puţin construcţia, iar dacă este vorba
de pardoseli, avem o soluţie: sistemelede
pardoseliflotanteuscateKnaufVidifloor.
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o sansã
pentru
,
MANSARDELE
VALOROASE

F

olosirea spaţiilor de sub acoperiş prin mansardare a
fost cu siguranţă una dintre ideile care au revoluţionat
arhitectura şi tehnicile de construcţie, numitorul comun
al clădirilor urbane începând cu Parisul anilor 1850.
Oraşele româneşti au o moştenire bogată a acelor vremuri
- case şi clădiri mansardate, sau cu acoperişuri înalte care
pot fi amenajate astfel au fost construite inclusiv în perioada interbelică. Potenţialul acestor spaţii a început să fie
valorificat tot mai mult, iar beneficiarii, arhitecţii şi constructorii caută soluţii prin care lucrările să devină cât mai
simple, mai rapide şi mai sigure pentru clădirile vizate.

Avantajele montajului uscat
Amenajarea pereţilor şi tavanelor unei mansarde se
face în general prin montaj uscat, cu panouri din gipscarton pe structuri de diferite tipuri (metal şi lemn în
general), iar lucrările avansează rapid, curat, fără a încărca
execesiv structura clădirii. Acelaşi lucru este dorit şi
pentru pardoseli, adevărata provocare a unei mansardări.
Planşeele de sub mansardele imobilelor vechi pot ﬁ din
beton, în anumite cazuri, dar de cele mai multe ori sunt
structuri de lemn (grinzi şi scânduri), care ar suporta cu
greu sarcini suplimentare importante, precum cele ale
unei şape umede groase, care să preia toate denivelările.
În plus, umezeala unei şape turnate le-ar putea
provoca pagube iremediabile, iar transportul
acesteia până la ultimul etaj înseamnă un efort
considerabil. Această dilemă poate ﬁ evitată simplu prin
folosirea pardoselilor ﬂotante Knauf Vidifloor, aplicate
direct peste acea structură de lemn, permiţând în acelaşi
timp ascunderea anumitor tubulaturi şi instalaţii montate
în procesul de modernizare. Foarte mulţi montatori de
pardoseli s-au familiarizat cu acest material şi pot
propune soluţii adaptate ﬁecărui spaţiu, eventual sub
consilierea producătorului.
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
lipite în 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
care pot ﬁ montate în şantier în două straturi succesive).
Sistemul este disponibil în mai multe variante, inclusiv
pentru încălzirea în pardoseală, oferind tot ceea ce este
necesar: hidroizolaţie, termoizolaţie, suprafeţe finale
plane, continue, compacte, montate astfel încât
sarcinile să fie distribuite uniform asupra întregii
pardoseli. Nu în ultimul rând, trebuie spus că este o
pardoseală ﬂotantă, care, deşi are o anumită rigiditate şi o
stabilitate dimensională optimă (rămâne inertă la
schimbări de temperatură şi umiditate), permite mişcările
ﬁreşti ale unei substructuri din lemn. Bineînţeles,
sistemele de pardoseli uscate Knauf Vidifloor pot ﬁ
montate pe orice tip de suport, inclusiv beton, preluând
denivelările acestuia cu ajutorul umpluturii uscate
Knauf Trockenschüttung (granulozitate 1- 6 mm şi
greutate de circa 5,15 kg/mp/cm grosime, umiditate
reziduală 1%). Acest material poate ﬁ aplicat într-un strat
de până la 100 mm, iar rolul lui, pe lângă nivelare, poate ﬁ
mult căutata izolare fonică între etaje.
Peste sistemele Knauf Vidifloor, se poate veni cu
orice tip de strat ﬁnal, rigid (parchet, plăci, ceramice) sau
elastic (PVC, linoleum, mochetă).

Knauf Vidifloor F135 - plăci de 10 mm sau 12,5 mm
grosime, montate în şantier în două straturi succesive,
cu rosturi decalate. Al doilea strat se lipeşte de primul
cu adeziv Knauf Aqualine, Knauf Systemkleber sau
Knauf Uniflott, după care se fixează pe întreaga
suprafaţă cu şuruburi speciale Vidifloor. Sunt potrivite
pentru sistemele de încălzire în pardoseală
(conductivitatea termică R = 0,29 W/(mK).

Knauf Vidifloor F132 - plăci de 20 mm grosime,
caşerate la partea inferioară cu un strat izolator din
polistiren (20 sau 30 mm grosime), sau plăci de 20/25
mm grosime, caşerate cu un strat izolator din vată
minerală de 10 mm grosime. Se montează prin lipirea
falţurilor cu adeziv Falzkeber sau Systemkleber şi se
fixează suplimentar cu şuruburi.

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
Pardoseli magazin
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eveniment

Local / global
Emil Ivănescu, Comisarul Anualei de
Arhitectură București 2013
AnualadeArhitecturăBucurești2013a fost un eveniment urban bucureștean care a propus
ca temă orașul contemporan. Constituit ca o promisiune a fericirii, acesta este supus unor paradoxuri esenţiale: pe cât de plural, dens și puternic devine, pe atât de ﬁrav și local este adesea.

Î

ntre formele lui construite și
dinamica vieții comunităților se
nasc rupturi, fisuri și discontinuități. Cu această provocare se
confruntă în prezent arhitectura
contemporană. Ea cercetează noi
modalități de refacere și rețesere.
Această refacere nu mai utilizează
obiecte sau mase, ci vizează oameni,
comunități, spații, locuri și procese.
Arhitectura contemporană ca dispozitiv social – iată un construct
care, introdus în zonele scindării,
poate reface țesutul, contextul și, în
acest fel, orașul. Anuala de Arhitec tură provoacă percepția urbanului,
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interoghează constructele care mo delează Bucureștiul astăzi și lansea ză o dezbatere în găsirea resurselor
locale pentru a face față tuturor in fluențelor globalizante. Cum poate
arhitectura orașului deveni un astfel
de dispozitiv de refacere și rege -

nerare, care să implice atât comunitățile, cât și construitul, un dispozitiv care preluând socialul să
transforme urbanul?
Ediția din acest an a introdus o inovație: este prima oară când, în cadrul
celor unsprezece ediții, Anuala de
Arhitectură s-a extins în spațiul
public. Realizând un parteneriat cu
Primăria Municipiului București,
toate proiectele nominalizate și premiate au fost expuse publicului larg.
Alături de acestea, câteva instalații
urbane și evenimente au constituit
latura interactivă a străzii Lipscani
din Centrul Vechi: pavilionul și

evenimentele Poiana lui Iocan,
biblioteca urbană Wienerberger,
locul de joacă Semmelrock, dispozitivele urbane Piastrelle și Tondach,
toate realizate de tineri arhitecți
împreună cu firmele de profil. Este
un proiect pilot pe care vom încerca
să–l dezvoltăm mai mult anul viitor.
Proiectele participante în cadrul
competiției Anualei de Arhitectură
București 2013 s-au remarcat prin
câteva puncte tari, care au fost
apreciate atât de public, cât și de
juriu. În majoritate, proiectele au o
calitate foarte bună, care nu reflectă
criza puternică prin care trece
România astăzi și mai ales sectorul
construcțiilor. Față de anul trecut,
numărul participanților s-a redus
nesemnificativ, ceea ce ne face să
sperăm că în viitor lucrurile se vor

echilibra. Ceea ce ne-a bucurat în
mod special e faptul că un număr
apreciabil de lucrări premiate au
reușit să exprime foarte bine tema
curatorială a Anualei (local / global)
şi că înfățișează un demers arhitectural din ce în ce mai specific spațiului și culturii în care trăim.

l

Proiectelenominalizateşi
premiate,precumşialte
informaţiidespre
desfăşurareaediţieideanul
acestaaAnualeide
ArhitecturăBucureşti,
leputeţigăsipesite-ul
evenimentului:
www.anuala.ro.

Pentru întreg festivalul Anuala de
Arhitectură București 2013 dorim
să mulțumim partenerilor noștri
MNAC, UAUIM și PMB, sponsorilor Wienerberger, Semmelrock,
Tondach, Reynaers, Piastrelle,
Ruuki, Lafarge, Leykom, Alchemia, precum și partenerilor media:
Igloo, Arhitext, Zeppelin, Mansarde & Acoperișuri, Arhitectura,
Pardoseli Magazin, Atelierul de
Proiectare, Arhiforum. n

l

Pedurataanualei,Dl.Marco
Mezzopera,AreaManager
alcompanieiItalienea
susținutoprezentareintitulată„GreenBuildingAnd
LeedCertification”petema
delarginteresaprotejării
mediuluidecătretoțiactorii
piețeiconstrucțiilor
(proiectanți,producători,
executanțietc).
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pardoseli

pentru HORECA

FLOORING SYSTEMS

Sisteme de pardoseli
pentru hoteluri şi
restaurante
Hotelurile, și cu atât mai mult hotelurile design și
cele de lanţ, au nevoie de o personalizare
accentuată, pentru a se diferenţia în cadrul pieţei,
pentru a atrage atât prin servicii, cât și prin
amenajări interioare. De asemenea, hotelurile au
nevoie de anumite materiale care să răspundă
cerinţelor de uzură intensă și permanentă,
normelor stricte din domeniu. Date ﬁind acestea,
Forbo Flooring Systems vine în ajutorul
hotelierilor cu soluţii complete pentru pardoseli,
potrivite oricărui spaţiu, de la intrare, zone de
acces sau lifturi, până la camere, săli de conferinţe,
spaţii umede sau zone de alimentaţie publică
(restaurante, baruri, cluburi, bucătării).

Î

n conceperea ofertei de sisteme de pardoseli pentru
hoteluri și restaurante, Forbo Flooring Systems a ținut
cont de câteva cerințe specifice, dintre care amintim:
l Rezistenţa la uzură necesară, date ﬁind solicitările

statice şi dinamice (inclusiv traﬁcul cu cărucioare,
gheridoane sau reamplasarea de mobilier);
l Funcţionalitate și aderenţă optimă, adaptată ﬁecărei
destinaţii, caracter antistatic care să prevină
depunerea prafului;
l Operaţiuni frecvente de curăţenie și întreţinere
(periodice și după ﬁecare client);
l Continuitatea suprafeţelor, pentru simplitatea
curăţării și evitarea accidentelor;
l Varietate de materiale, culori și texturi, conform
destinaţiei ﬁecărui spaţiu și tendinţelor în design;
l Caracterul ecologic al produselor, inclusiv pentru
hoteluri înscrise în curentul Eco/Green.
Forbo Flooring Systems a devenit astfel o prezență glo bală pe piața de linoleum, PVC, mochetă, Flotex,
sisteme de bariere de praf, dezvoltând de asemenea și o
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gamă completă de produse profesionale pentru întreținere. Conceptele dezvoltate cu atenție permit, prin
impact vizual şi texturi, definirea stilului unui hotel sau
restaurant.

Marmoleum
Linoleumul Marmoleum este un produs natural,
obținut în proporție de 97% din materii prime naturale
şi foarte uşor de întreţinut. Cu un design strâns legat de
arhitectura ultimului secol, a fost alegerea multor
arhitecți faimoși din lumea întreagă.

Caracteristica sa principală este autenticitatea, naturalul, neavând nimic din aspectul fad al unei pardoseli
artificiale. Unitatea amenajărilor poate fi obținută prin
folosirea unor variante de linoleum concepute pentru
pereți sau mobilier. Marmoleum poate fi folosit de
hotelieri în zone de acces, holuri, liuri, restaurant,
camere, săli de conferinţe sau fitness.
Cu ocazia împlinirii a 150 de ani în producția de
linoleum, Forbo Flooring a lansat o colecție reînnoită,
„e Next Generation of Marmoleum” - pardoseli cu
numeroase calități speciale, printre care performanțe
acustice și clasificări superioare în privința rezistenței
la foc. Finisajul poliuretanic pe bază de apă Topshield2
conferă rezistență sporită la murdărie, zgâriere, pătare
și uzură, dând astfel naștere unei suprafețe mult mai
durabile în timp.

Pardoseli vinilice
Pardoselile vinilice de la Forbo Flooring Systems pot
fi utilizate în zone de acces, holuri, camere, liuri,
restaurante, săli de conferinţe sau de fitness şi chiar
zone Spa. Colecția Forbo Allura este o gamă individualizată și în același timp versatilă din gama Luxury
Vinyl Tile, sub formă de dale sau role, care oferă
rafinament și performanță. Au fost concepute diferite
tipuri de design, cu aspect de lemn, piatră, ceramică sau
modele abstracte, extrem de rezistente la uzură și
realizate în conformitate cu cele mai exigente standarde
privind emisia de compuși organici volatili.
Pentru zonele care au nevoie de un plus de atenţie în
privinţa aderenţei, este disponibilă gama Surestep,
obţinută prin includerea în stratul de uzură a unor
particule de cuarţ. Alte materiale încorporate, precum
oxidul de aluminiu, conferă nu doar o duritate sporită,
ci şi caracteristici estetice deosebite.

Bariere de praf
Nevoia opririi murdăriei la intrarea în clădiri este o
cerinţă elementară, justificată în primul rând de raţiuni
economice (costurile aferente cleaning-ului se reduc cu
până la 65%, iar pardoselile au o durată de viaţă mult
mai mare). Soluțiile Forbo comercializate sub brandul
Coral sunt aplicabile în orice situație, indiferent de
nivelul de trafic sau gradul de uzură estimat, oprind
până la 94% din murdăria şi umiditatea cu care oamenii
intră în locaţie. În plus, barierele de praf se pot personaliza la cerere cu logo-ul clientului. n

INFO

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

Flotex
Flotex combină durabilitatea şi simplitatea întreţinerii,
caracteristice unei pardoseli din PVC, cu aspectul,
confortul şi căldura unei acoperiri textile. Suprafața
densă formată din fibrele de nylon crează o barieră
acustică ideală, protejată cu tratamentul antimicrobian
Sanitized®. Flotex poate fi folosit împreună cu orice alt
tip de pardoseală, pentru a crea combinații originale de
culori, texturi și materiale, fiind ideală pentru holuri,
camere, restaurant, săli de conferinţe sau zone administrative.
Pardoseli magazin
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între]inerea pardoselilor

Şlefuirea
şi protejarea
PVC-ului
omogen
Iată o operaţiune de care pot
beneﬁcia toţi cei care au o pardoseală
din PVC omogen. Lucrarea de faţă
s-a desfăşurat într-o unitate medicală,
unde activitatea curentă presupune
traﬁc intens, sarcini mecanice relativ
mari şi activităţi frecvente de
curăţenie. În urma acestei lucrări
executate de Glamour Floors,
suprafaţa arată ca nouă şi gata să facă
faţă unor solicitări la fel de intense
încă o bună perioadă de timp.
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Avantajele materialului
La PVC-ul omogen, stratul de uzură este egal cu
grosimea lui, având aceeaşi structură în toată masa.
Este diferit de PVC-ul eterogen, care are un strat suport
(deseori din spumă poliuretanică) cu rol de a absorbi
undele sonore şi o armătură care îi conferă rezistenţă.
Varianta omogenă poate fi sub formă de role sau dale
şi este colorată în masă astfel încât, indiferent de gradul
de uzură, culoarea rămâne aceeaşi (făcând abstracţie
desigur de murdărie, care intră în pori). În variantele
moderne, este un material compact, uşor de întreţinut,
cu rezistenţă la trafic intens, zgâriere, diverşi compuşi
chimici, este antibacterian şi fungicid. În general (şi cu
atât mai mult la sortimentele poroase) se recomandă
finisarea lui după montaj prin aplicarea unui
tratament cu poliuretan care să îl ferească de zgârieturi, decolorare sau pătrunderea murdăriei în pori, ceea
ce reprezintă un mare avantaj în procesul de întreţinere.
Unul dintre beneficiile directe ale omogenităţii este
faptul că stratul de uzură mai gros se poate şlefui de
câteva ori (2-3 ori cel puţin) în perioada de utilizare
putându-se aplica acelaşi tratament poliuretanic.

Mai trebuie menţionat că aceste operaţiuni nu pot
fi practicate în cazul PVC-ului eterogen.

{lefuire, decapare,
strat de poliuretan
Acoperirea cu PVC de circa 400 mp prezentată aici
a fost realizată iniţial în 2009, într-o locaţie cu
destinaţie medicală (clinică – spital). Este vorba despre
un PVC omogen, de calitate superioară (vârf de gamă),
acoperit după aplicare cu un strat de poliuretan, aşa

COMPANIE
n Prezenţi pe piața pardoselilor profesionale din
românia de peste 15 ani;
n Specializați în comercializarea şi dezvoltarea
sistemelor complete de produse şi servicii;
n Exigenți în orice tip de lucrare, standard sau de
înaltă ținută estetică și calitativă;
n Atrași de inovaţie, design şi culoare;
n Membri fondatori ai Asociaţiei Montatorilor
de Pardoseli din românia.
PRODUSE

cum este recomandat. Totuşi, în cei 4 ani de exploatare,
suprafeţele în nuanţe deschise au căpătat un aspect
nedorit de murdărie sau schimbare a culorii (îngălbenire vizibilă pentru PVC-ul alb), fapt care, împreună cu
zgârieturile şi uzura din zonele de trafic, a determinat
beneficiarul să solicite o lucrare de renovare.
Foarte afectate au fost zonele de trafic intens şi
cele adiacente ferestrelor, inclusiv cordoanele de
sudură, deci principalele cauze ale degradării
superficiale au fost cel mai probabil diferitele
procedee de întreţinere (mai ales detergenţii /
dezinfectanţii) şi razele ultraviolete.
Din fericire, fiind un PVC omogen, s-a putut interveni cu succes. În prima etapă, a fost şlefuit cu granulaţie 60 şi 80, îndepărtându-se doar câţiva microni din
stratul superficial, compus în principiu din poliuretanul
îngălbenit (cea mai dificilă a fost obţinerea nuanţelor
originale deschise, destul de afectate). Ulterior, după o
ultimă şlefuire cu o granulaţie de 100, suprafaţa a fost
spălată cu aspiratorul cu apă şi decapată, după care
s-au aplicat două straturi de poliuretan incolor.
Aceleaşi procedee au fost practicate şi pentru su duri: şlefuire, decapare, strat de poliuretan.

n gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălţate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;
n Soluții specializate pentru hoteluri, birouri, spaţii
publice, instituţii medicale, săli de sport;
n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din
germania, Marea Britanie, olanda, Polonia,
Belgia, franţa.
MONTAJ / SERVICII
n Evaluarea spaţiului de montaj (încadrări,
măsurători);
n Pregătirea stratului suport;
n Montaj profesional, cu echipe pregătite prin
cursuri şi traininguri de specializare în ţară şi
străinătate;
n Soluţii profesionale de curăţenie.
REFERINŢE
Clinica renamed farma, CMU, Maternitatea regina
Maria, golden Tulip Mamaia, Central Plaza hotel
Piatra-Neamț, Bamboo Club, iKEA, British Council,
realitatea TV, Minisat Târgoviște.

Glamour Floors

Tel.: 021.52.80.246, Mobil: 0744.888.000
E-mail: office@mocheta.com
Website: www.mocheta.com

între]inerea pardoselilor

2

1

1 - PVC-ul deteriorat
2 - Şlefuirea
3 - PVC-ul după şlefuire
4 - Curățarea zgârieturilor
5 - Curățarea sudurilor
6 - Decaparea
Decaparea are rolul de a curăţa materialele elastice
de anumiţi polimeri impregnaţi care nu au cedat la
şlefuire, de grăsimi şi murdărie.

3

Produse specializate
Murdăria din zgârieturi, urme
de toc sau poansonări a fost îndepărtată cu Elatex Stain Remover,
un agent de curăţare produs de
Dr. Schutz care înlătură materiile
nedorite dificile (inclusiv pete
persistente sau urme de produse

4

5

CÂTEVARECOMANDĂRI
n În cazul suprafeţelor predispuse la murdărire,

6
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trafic şi întreţinere frecventă, folosiţi un PVC
omogen, care poate fi şlefuit şi reacoperit cu
poliuretan. Se pot rezolva astfel şi zgârieturile,
fisurile sau deteriorările grave, care pot fi reparate şi acoperite cu strat de protecţie.
n Acordaţi atenţie grosimii stratului de poliuretan,
care protejează PVC-ul şi îi creşte rezistenţa
datorită creşterii grosimii totale a stratului de
pardoseală.
n După mai multe şlefuiri, stratul de PVC se
subţiază, iar pentru stabilitatea suprafeţei este
important ca şapa peste care a fost montat să
fie una dură, rezistentă (de cel puţin 24 N/mm2,
chiar 30 N/mm2 dacă se poate).
n Există o metodă de renovare dry buﬃng, prin
care PVC-ul este frecat şi încălzit cu monodiscul
până ajunge la temperatura de topire – astfel
sunt reparate fisurile şi zgârieturile; totuşi, nu
este recomandat acest procedeu când materialul este foarte murdar sau decolorat.

pentru finisare). Se pulverizează soluţia local, se lasă
câteva minute să acţioneze şi apoi se şterge cu grijă
folosind o cârpă umedă. În anumite situaţii mai dificile,
s-a apelat la Flecken-spray R, de la acelaşi producător.
A urmat decaparea cu produsul Grundreiniger diluat
în apă, conform fişei produsului, care a curăţat PVC-ul
în profunzime. S-a folosit la decapare monodiscul cu
un pad roşu (după cum se ştie, padurile sunt de culori
diferite - cu cât e mai închis la culoare, cu atât este mai
dur). Datorită acestor intervenţii care au avut ca
rezultat o suprafaţă perfect curată, s-a putut interveni
cu stratul final, un sigilant poliuretanic pentru
pardoseli sintetice (PU Siegel Matt). Acesta a fost
aplicat în 3 straturi, folosind rola cu fir scurt. Lucrările
pentru suprafaţa respectivă au durat 4 zile, dintre care
jumătate au fost alocate doar şlefuirii. n

Soluții integrate de tapet și mochetă
pentru orice spațiu
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

n În privinţa întreţinerii, trebuie ţinut cont de un

lucru: ca orice tip de pardoseală, şi PVC-ul este
afectat de produsele de curăţenie, cu atât mai
mult într-un spaţiu medical, unde sunt folosiţi
dezinfectanţi acizi. Efectul este cu atât mai
puternic în cazul dezinfectanţilor pentru instrumentar vărsaţi accidental pe pardoseli. În general, nu există dezinfectant care să nu aibă
acţiune corozivă în timp, chiar dacă PVC-ul este
acoperit cu un strat de protecţie poliuretanic.
În niciun caz nu se folosesc substanţe acide
cărora nu li s-a modificat pH-ul, sau acetona.
n O altă metodă de curăţenie distructivă pentru
PVC este folosirea apei fierbinţi sau a aspiratoarelor cu abur – aburul acestora ajunge la o
temperatură de 120º C sau chiar mai mare.
PVC-un nativ, neaditivat, se înmoaie la circa
80º C, iar la 160º C este deja topit! Poliuretanul
de protecţie este compromis la 100º C.

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 antimurd`rire, ignifugare,
antistatic, compozi]ie 100% poliamid` respectiv
80% lân` [i 20% poliamid`)
n Tratament antibacterian AEGIS

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

Restaurant Hétéroclite

lucrarea

edi]iei

Hotel KRONWELL
Brașov
În februarie 2013 s-a deschis
primul hotel de business &
lifestyle de 4 stele din
Braşov, deosebit prin design
şi tehnologia utilizată, situat în
vecinătatea Centrului de
Afaceri şi a Sălii Sporturilor, la
doar câteva minute de centrul
oraşului. Dezvoltarea Braşo vului impunea construirea de
noi spaţii de cazare moderne
prin utilităţile şi facilităţile pe
care le oferă turiştilor şi
clienţilor business.

PARDOSELI
DIN LEMN
elegante
si
, distincte
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stfel, a apărut hotelul Kronwell, cu o
capacitate de 81 de spaţii de cazare: 62
de camere Business de 34 mp, 6 camere
upscale Executive de 38 mp cu opţiuni extra
large twin bedding; 12 camere Lifestyle de
top de 42 mp - Kronwell Signature şi un
apartament Lifestyle Suite pentru un sejur
Deluxe cu o suprafață de 100 mp.
Structura de rezistență a clădirii este realizată din metal cu plăci din beton armat,
având un subsol rigid din beton armat.
Clădirea are subsol tehnic, parcare subterană, parter și un total de 10 etaje. Parterul
găzduieşte recepţia şi Tempo Lounge, un
spaţiu de socializare unde se pot servi preparate culinare într-un spaţiu cu design
modern. Etajul 1 găzduieşte Cigar-Bar-ul şi
spaţiul de joacă pentru copii Happy Shark,
pe o suprafaţă de peste 300 mp.
La etajul al doilea se află BELAQVA
Spa&Health şi sala Banqueting, cu o capacitate de 150 de persoane, dedicată unor
evenimente precum nunţi, petreceri aniversare, prezentări de produse etc.
La etajul al treilea se află centrul de
conferinţe Dale Carnegie, ce poate găzdui
până la 275 persoane, şi selectul restaurant
Adagio, cu o capacitate de 90 locuri.

Recep]ie - vedere general`

Restaurantul - preg`tit pentru oaspe]i
Pardoseli magazin
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Montajul parchetului a fost executat integral de ﬁrma
braşoveană Wood Style SRL cu produse profesionale Mapei. Sistemul de instalare a parchetului a
inclus următoarele etape:

Montajul
parchetului
stratificat

şapei grosiere, pe bază de ipsos, cu două stra• tratarea
turi de răşină poliuretanică monocomponentă, extrem de ﬂuidă,

Cigar Bar

•
•
•
•

Eco Prim PU 1K;
aplicarea unui strat de nisip de cuarţ uscat 0,7 - 1,2 mm pe
ultimul strat de răşină proaspătă;
nivelarea pardoselii prin turnarea unei şape autonivelante pe bază
de ciment cu rezistenţa de peste 30 N/mm2, Ultraplan;
lipirea parchetului stratiﬁcat cu un adeziv poliuretanic
monocomponent, hard elastic, Ultrabond P990 1K;
după instalare, parchetul a fost curăţat, ﬁnisat cu ulei, tratat cu
produse de evidenţiere a frumuseţii şi întreţinere.

Montajul parchetului în restaurant

Amenajarea restaurantului în lucru

Pardoseala de lemn a restaurantului

Finisaje de Top
Având în vedere specificul hotelului, s-a impus utilizarea unor materiale
şi finisaje elegante, durabile şi de top.
Pentru pardoselile din camere s-a
utilizat mocheta Vescom – Metropolitan, iar în băi s-a montat gresie
porţelanată antiderapantă Mirage Quarziti Mountains.
La finisarea pardoselilor de la
recepţie (90 mp), Cigar- Bar (150
mp) şi restaurantul Adagio (200 mp),
s-a optat pentru un finisaj cald, de
trafic intens, dar şi nobil: parchet
stratificat din stejar copt.

Parchet multistratificat
de trafic intens
Variantele de parchet stratificat
alese pentru acest proiect au fost full
plank, cu lungime între 1.000 şi 2.400
mm, iar lăţime între 135 mm şi 160
mm, cu stratul superior de 5,5 mm
grosime din lemn nobil: stejar copt,
periat, de la Natural Wood Floor.
30
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Adezivul Mapei Ultrabond
P990 1K a fost recomandat de
către ﬁrma de montaj şi a fost
acceptat de beneﬁciar în baza
referinţelor internaţionale. De
exemplu, acest adeziv a fost
utilizat în cadrul montajului de
parchet stratiﬁcat din hotelul
Armani - Burj Khalifa din
Dubai.

Parchet stratificat lipit de [ap`

Depăşind inconvenientele inerente oricărui şantier de mare anvergură,
a rezultat o pardoseală din lemn cu adevărat elegantă şi distinctă.

Începerea lucrărilor: decembrie 2011;
Inaugurarea hotelului: 25 februarie 2013;
Antreprenor general: Bog’Art SRL;
Proiectant / arhitect: Dima Adrian Dumitru, SC M2 Studio SRL, Braşov;
Producător parchet: Natural Wood Floor;
Producător materiale instalare parchet: MAPEI (răşină poliuretanică
Eco Prim PU 1K, şapă autonivelantă Ultraplan, adeziv poliuretanic
Ultrabond P990 1K, detergent curăţare urme adeziv Cleaner L);
Montaj şi furnizor de materiale, inclusiv parchet: Wood Style SRL Braşov.

eveniment
1863 - 2013

Küberit
Fondată în 1863, Küberit este astăzi
principalul producător de sisteme de
profile pentru pardoseli rigide (laminat,
parchet sau plută) dar și profile din
aluminiu, alamă și oțel pentru pardoseli
textile și elastice. „Marca Küberit e
sinonimă cu calitatea, inovația,
parteneriatul și rezistența“, punctează
directorul general Frank Sondermann.

Küberit produce profile metalice pentru
pardoseli încă din 1920, în anii următori
fiind fabricate și distribuite în paralel profile
de pardoseală din material plastic și metal
pentru ca, la sfârșitul anilor 1980, producția
să revină exclusiv la variantele metalice.
32
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150 de ani
de succes
D

evenind în anii ‘90 furnizor al celor mai importanți
producători europeni de parchet și laminat, Küberit
și-a consolidat poziția de partener al industriei profesionale a pardoselilor – firma deține azi peste 105 patente
și drepturi de autor pentru profile standard și speciale,
precum canturi, margini de treaptă sau profile cu
funcțiuni speciale. Paleta de produse cuprinde peste
12.000 de profile de trecere, terminație (inclusiv plinte)
și protecție din oțel inox, alamă și aluminiu, natur sau
eloxate, dar și finisate cu furnir din lemn sau cu plută,
respectiv modele printate digital foarte rezistente la
abraziune. Küberit deține 18 sisteme de profile recunoscute pentru parchet, laminat ori plută, respectiv peste
200 de tipuri de profile din aluminiu, alamă și oțel doar
pentru pardoselile elastice și textile, în diferite execuții,
beneficiarii putând alege versiuni negăurite, pregăurite sau
autoadezive, care se montează pe suport sau pot fi montate
după montarea pardoselii finite.
În 1996 compania din Altena s-a mutat în noua
fabrică din Lüdenscheid, suprafața de producție crescând de peste patru ori - de la 1.600 la 7.000 m². Nu a
fost însă suficient, așa încât firma a achiziționat în 2002
un teren de 25.000 m² în Drolshagen, inaugurând în
2004 o nouă fabrică de 3.000 m².
Küberit distribuie produsele sale inovative în toată
lumea. Profilele Küberit se pot admira pe vasele de
croazieră de lux și în celebra Burj Khalifa, clădirea cea
mai înaltă din lume (828 metri).

În Japonia, China, Europa de Est și Rusia se distribuie
cca 10% din producție, cea mai mare parte a modelelor
vânzându-se în Europa, Africa și America, principalele
piețe fiind Germania, Franța și Benelux.
„Având în vedere istoria noastră neîntreruptă de 5
generații, există câțiva factori esențiali în ﬁlosoﬁa
noastră: dezvoltarea și inovarea constantă a produselor,
respectarea calității germane, parteneriatul activ cu
specialiștii, distribuitorii și arhitecții“, explică domnul
Frank Sondermann, director general de 20 de ani al
companiei.

Oaspeți de seaMă la
aniversarea jubileului
Circa 250 de invitați, între care personalități din
lumea politico-economică, colaboratori cu vechime și
clienți din 15 țări au sărbătorit jubileul de 150 de ani la
Lüdenscheid pe 14 iunie a.c. Manifestarea a devenit un
adevărat Who is Who al branșei pardoselilor, ﬁind
prezenți numeroși producători de parchet și laminat,
clienți vechi, distribuitori de pardoseli și reprezentanți ai
asociațiilor din branșă.
În declarațiile lor, domnii Dieter Dzewas, primarul
din Lüdenscheid, Dr. Matthias Heider, membru al
Bundestagului, Ludger Schindler, președintele Asociației Europene a Laminatului și Dr. Peter Hamberger,
președintele Federației Europene a Producătorilor de
Parchet au elogiat activitatea domnului Frank Sondermann și a celor 160 de colaboratori ai acestuia în
dezvoltarea branșei pardoselilor și a formării profesionale
a reprezentanților ei.
Oaspeții au parcurs apoi o scurtă incursiune în istoria
companiei, susținută de fotografii vechi ale primilor ani,
prezentarea domnului Sondermann trecând prin cele
mai importante momente ale istoriei germane – cele
două războaie mondiale, anii miracolului economic,
căderea zidului, până în prezent.
Un moment impresionant l-a constituit evocarea
carierei doamnei Ursula Hauptfleisch, care a lucrat în
companie 50 de ani, între 1961 și 2011. Gala a continuat
cu un program muzical excelent cu orchestră, cor
A-Capella, finalizându-se cu un show laser.
Ziua următoare a aparținut colaboratorilor și fami liilor acestora, la sărbătoare participând 400 de vizitatori.

» 150 ani cu produse Küberit
1863 Începe producția de decorațiuni interioare/exterioare
pentru ferestre.
1913 Distribuția decorațiunilor interioare/exterioare pentru
ferestre și accesoriilor de mobilier.
1920 Producerea primelor proﬁle metalice pentru pardoseli.
1930 Primele patente proprii, garnitura Kü-Be-Rollring
înlocuiește vechile versiuni. Catalogul din 1930 cuprinde
25 pagini, între care două dedicate proﬁlelor metalice
pentru pardoseli. Deja se produc proﬁle de alamă cu
sistem antiderapant.
1939 – 1945 Al doilea Război Mondial
Küberit distribuie între altele draperii pentru camuﬂarea luminii
– aspect important pe timp de război.
1950 Producția de proﬁle pentru pardoseală și trepte, plinte
din material plastic, pentru pardoseli din linoleum, PVC și
mochetă. Comercializarea sculelor și accesoriilor pentru
pardosiști.
1970 Producția primelor proﬁle combi pentru trepte cu
elemente antiderapante, recunoscute ulterior de TÜV.
1980 Primele proﬁle pentru parchet – compania se adaptează
foarte rapid pieței în plină dezvoltare a pardoselilor.
1988 Dezvoltarea celebrului sistem de proﬁle pentru parchet
(PPS®).
1990 Reuniﬁcarea Germaniei dă un impuls major dezvoltării
pieței construcțiilor, cererea pentru proﬁlele Küberit
crescând foarte mult în noile landuri.
1993 Oprirea producției de proﬁle sintetice și concentrarea
exclusiv pe versiunile din metal. Această decizie
strategică transformă ﬁrma în principalul jucător al pieței
de proﬁle metalice premium.
1999 Începe producția de proﬁle din aluminiu acoperite cu
decoruri imitând textura lemnului și furnire.
2000 Patentarea proﬁlelor „PPS® cu bază ﬁxată pe suport“.
2002 Patentarea proﬁlelor EB curbabile.
2003 China conﬁrmă patentul „Euro-Clip®“
Patentarea înălțătoarelor „PPS®-Lifter”.
2004 Patentarea înălțătoarelor „Euro-Step și Step-Clip
Champion“.
2005 Patentarea proﬁlelor FCS-System.
2006 Patentarea sistemului de proﬁle pentru rosturi de dilatare.
2008 Darea în funcțiune a unității de producție complet
automatizate. Patentarea sistemului de plinte „Decolino“.
2009 Investiția într-un nou sistem de șlefuire și într-o nouă linie
de împachetare.
2010 Gravarea laser a logourilor alese de clienți.
„PPS-Champion®“ declarat cel mai bun sistem de proﬁle
din Germania (reales și în 2012). Patentarea primului
sistem adaptat pentru trepte. Patentarea primelor plinte
cu tehnologie Feder.
2011 Investiție în tehnologia printării digitale. Introducerea pe
piață a proﬁlelor „Design-Clips“ pentru acoperiri PVC.
2012 Investiție suplimentară în tehnologia printării digitale.
Suprafețe ultrarezistente, clase AC3 - AC5. Patentarea
sistemului Click pentru trepte.
2013 Prezentarea noii serii, “Design-Elements“ cu prilejul
jubileului de 150 de ani.
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Sistemul Renoplan Nr. 2

Cum se pot restaura rapid si, profesional
ˇ ˇ solventi?
treptele uzate, fara
,

“UZIN WK 222 performează în
toate zonele prin timpul său
redus de deschidere,
proprietățile de încărcare
imediată și versatilitatea sa.”
Ernst Wohlleb, Coordonatorul Serviciului Tehnic, UZIN.
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UZIN. Pardoseala vă aParţINe.

Scanează Codul QR
şi obţine mai multe informaţii.

Cum se pot restaura rapid și profesional treptele
uzate, fără solvenți? Cu UZIN NC 880 și UZIN WK 222.
Vechile trepte şi podesturi nu arată doar neplăcut, ci
prezintă şi un risc real pentru siguranţă. Pentru atingerea
unei soluţii permanente şi sigure, gata imediat pentru trafic,
se impune un adeziv puternic de contact, cu timp redus de
deschidere. UZIN WK 222 este un adeziv neoprenic pe
bază de apă, utilizabil pe toate materialele uzuale în
construcţii. Produsul îndeplineşte toate cerinţele de climat
interior sănătos, protejând inclusiv sănătatea aplicatorilor.
Un avantaj al adezivului UZIN WK 222: se poate folosi la fel

1

2

3

Amorsaţi şapele de sulfat de calciu,
compuşii de nivelare pe bază de
gips şi substraturile puternic
absorbante cu primerul universal
UZIN PE 360.

Nivelaţi neuniformităţile accentuate
şi asperităţile suprafeţei folosind
compusul de nivelare Turbo UZIN
NC 880. Turnaţi apă rece şi curată
într-un recipient curat. Adăugaţi
pudra în timp ce amestecaţi
viguros până la obţinerea unui
material fără bule. Amestecaţi doar
atât mortar cât puteţi aplica în
decursul a 5 – 10 minute.
Aplicaţi compusul uniform pe
substrat cu nivela până la
grosimea dorită. UZIN NC 880 se
poate finisa după aproximativ 15
minute; zona e gata de aplicarea
materialului de acoperire după
aproximativ 30 minute.

ca un adeziv de contact tradiţional pe bază de solvent.
Compusul de nivelare Turbo UZIN NC 880 cu priză rapidă
asigură o pregătire a substratului optimă şi rapidă. UZIN NC
880 se aplică uşor şi fin, deopotrivă pe suprafeţe orizontale
şi verticale. Găurile din suprafeţele din lemn, şape sau
beton se pot umple uşor, iar neuniformităţile se pot nivela
fără probleme.
Materialul de acoperire se poate aplica deja după
aproximativ 30 minute.

4

5

6

Aplicaţi adezivul de contact fără solvenţi
UZIN WK 222 folosind rola galbenă din
spumă inclusă în pachet, la colţuri şi
margini utilizând peria de silicon UZIN
pentru a aplica în strat uniform adezivul
pe materialul de acoperire şi pe substrat. La aplicarea adezivului cu rola de
25 cm inclusă în pachet, se recomandă
presarea rolei pe o altă suprafaţă în
prealabil, pentru uniformizarea
materialului pe rolă.
Aeraţi ambele straturi de adeziv cel
puţin până devin neaderente la
atingere. Alternativ, partea de pe
materialul de acoperire se poate aplica
din ziua precedentă, a doua parte cu
adeziv fiind aerată apoi până suprafaţa
e uşor umedă la atingere.

Aplicaţi materialul de acoperire imediat
ori în decursul timpului de contact al
adezivului, asiguraţi-vă de aşezarea
adecvată a materialului şi aplicaţi
presiune pe toată zona, roluind cu un
cilindru metalic. Corectări ulterioare ale
poziţiei nu mai sunt posibile. După 10 –
20 minute presaţi puternic cu cilindrul,
în special îmbinările şi colţurile.
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Mochetă pentru
un hotel aparte
În orașul Carei a fost construit recent un
hotel de 4 stele, L’art Hotel, deosebit ca
dotări și ﬁnisaje, cu elemente de clasic și
modern echilibrate în mod fericit, pentru
a surprinde acele note de familiar și
eleganţă speciﬁce unui boutique hotel
autentic. Aici sunt expuse permanent
lucrări plastice care sugerează
preocuparea pentru latura artistică a
serviciilor ospitalităţii de calitate. Nu ne
vom îndepărta de artă vorbind despre
pardoseli: o suprafaţă de circa 600 mp de
mochetă în camere, restaurant, holuri și
pe scări. Furnizarea materialelor
necesare, montajul și integrarea
pardoselilor în conceptul de design al
hotelului au aparţinut ﬁrmei Dacca
Group Trade din Cluj-Napoca, ﬁrmă
specializată care are un portofoliu
important de lucrări în domeniul Horeca.

M

aterialele utilizate pentru pardoseli au fost de
calitate premium, în concordanță cu întregul
proiect de amenajare a hotelului. Mobilierul,
finisajele, dotările băilor, gestionarea luminii, textura și
culorile mochetei, toate au fost integrate într-un concept
de design interior foarte exigent din perspectiva calității
și aspectului produselor folosite. Dată fiind destinația
locației, pentru montajul mochetei s-a ținut cont atât
de rezistența la trafic intens, cât și de clasa ridicată de
confort. În privința aspectului, s-a optat pentru nuanțe
calde, naturale, uni, cu detalii structurate, iar lucrările
de punere în operă au presupus și proceduri mai
elaborate (montaj cu intarsii, realizarea unor plinte și
profile, diferențe de nivel, acoperirea scărilor etc.) care
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au fost executate cu maximă rigurozitate, până la cel mai
mic detaliu. Mocheta, selectată în urma unei consultări
atente, face parte din portofoliul Dacca. Au fost alese
sortimente de mochetă Lano Flooring Solutions, din
gamele Carve, Zen și Zen Design, care să îndeplinească
toate exigențele menționate mai sus. În camere a fost
montată mocheta Carve, o variantă uni, cu design

conformație asimetrică, care fac interesant tranzitul prin
aceste spații. În general, îmbinările au fost gândite astfel
încât să existe elemente de continuitate între camere și
hol, respectiv între hol și scări, astfel încât să fie
respectată ideea unitară proiectului. Pentru montajul
propriu-zis, au fost folosiți adezivii pentru mochetă
Forbo 522 și 233. Plinta a fost realizată din mochetă
surfilată, iar cele două tipuri de mochetă, Carve și Zen,
având grosimi diferite, pentru egalizarea lor a fost folosit
un strat suplimentar de underlay.

”Acest proiect a fost o provocare
frumoasă pentru noi și suntem
mândri de ceea ce am obținut, în
condițiile în care beneficiarii au
investit în calitatea materialelor,
dorindu-și să obțină rezultate pe
măsură și în privința imaginii de
ansamblu, a rigurozității lucrărilor
de punere în operă. Datorită
portofoliului nostru variat de
produse, experienței căpătate de
echipă în realizarea unor proiecte
deosebite, putem spune că Dacca
știe să răspundă prin calitate și
profesionalism provocărilor de acest
gen, lucrărilor complexe, cu un grad
ridicat de exigență”.
Echipa Dacca

personalizat prin scroll (ornamente în volute), produsă
cu un strat suport care să dea un confort suplimentar la
călcare. Acoperirea a fost realizată astfel încât mocheta
din cameră să fie prelungită la fiecare etaj în spațiul
culoarului cu circa 20 cm, fără îmbinări, pe sub uși. Pe
holuri, scări și în casa scării s-au realizat intarsii cu 3
tipuri de mochete (Carve, Zen și Zen Design), având o

DACCA GROUP TRADE S.R.L.
Str. Ştefan Luchian, Nr. 3, Cluj-Napoca
Tel.: +40-364-109-987; Fax: +40-364-262-927
E-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro
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Vă prezentăm în aceste
pagini o sală de sport
concepută pentru
baschetul de performanţă
– una în care se joacă
zilnic, pentru antre namente, iar săptămânal
au loc meciuri oﬁciale, de
campionat intern. Este sala
echipei de baschet
Asesoft, construită cu 2 ani
în urmă și care a avut
nevoie de acreditarea FIBA
(Fédération Internationale
de Basketball). Acestea
ﬁind cerinţele beneﬁciarul,
a fost ales un parchet din
lemn stratiﬁcat cu stratul
de uzură din stejar, special
creat pentru această
destinaţie - Boen
Arenaﬂex. În prezent sala
permite desfășurarea de
jocuri diverse (handbal,
baschet, volei) la nivel de
competiţie naţională și
chiar internaţională.

Pardoseli de sport
pentru competiții
C

unoscută fiind preocuparea
specialiștilor în pardoseli de
sport pentru a găsi acel echilibru
optim între flexibilitate și rigiditate,
dar și de a reduce cât mai mult
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denivelările stratului suport pentru
a obține o suprafață plană, s-a optat
pentru acest sistem complet,
compus în principal dintr-o
substructură cu suporturi de plastic

D&D Parchet
Design
montaj pardoseli
din lemn
SPECiALizARE
PEnTRU
SăLi DE SPORT

Referințe:

și rigle transversale din lemn,
respectiv parchetul propriu-zis, din
plăci mari cu stratul de uzură din
stejar. Flexibilitatea pardoselii este
dată de montajul pe aceste
suporturi, de buretele amplasat sub
ele și de respectarea distanței dintre
riglele pe care este montat
parchetul. Astfel, au putut fi
obținute rezultate excepționale
privind absorbția șocurilor
(importantă pentru sportivi, care

vor să își protejeze ligamentele),
privind deformarea și energia
păstrată de minge la ricoșeu.

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.

Principalele etape de
execu]ie
Lucrarea a presupus acoperirea cu
parchet a circa 1.015 mp de teren.
Dat fiind faptul că este vorba
despre un sistem, cu toate
componentele gata pregătite,

Telefon: 0742.069.467
www.parchetsportiv.ro

pardoseli
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montaj rapid și foarte puține
tăieturi, totul a durat 10 zile, cu o
echipă formată din 5 oameni.
Așa cum au subliniat executanții,
la buna evoluție a șantierului a
contribuit dotarea cu scule
profesionale, în special capsa toare (capsele fiind de anumite
dimensiuni prestabilite, în formă
de U). De asemenea, parchetul
din lucrarea prezentată nu se
uleiează sau lăcuiește, fiind
acoperit din fabrică cu 7 - 8
pelicule de lac cu uscare UV.
Lemnul este astfel protejat de un
strat foarte dur și rezistent, în
conformitate cu specificațiile
necesare, inclusiv cele referitoare
la aderență (și ea importantă,
pentru a evita accidentările). În
plus, se reduce substanțial timpul
de montaj, nefiind necesare
aplicarea finisajelor și perioadele
de așteptare pentru uscare.
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Iată, așadar, cele mai importante
etape ale lucrărilor:
l La apariţia parchetarilor, în sală se
găsea o șapă din ciment. Peste
aceasta au fost așezate două
straturi de folie din polietilenă,
ﬁecare cu grosimea de 0,5 mm.
l În continuare, se așează
picioarele de plastic, având la bază
un burete special, cu grosime de
circa 10 mm, a cărui elasticitate este
special calculată de producător.
Picioarele din plastic sunt de mai
multe dimensiuni (pentru a da cota
la care se așează riglele) și ﬁecare
tip poate ﬁ așezat în două poziţii cu
cote diferite (mai sus sau mai jos).
Astfel, se asigură o plajă mai largă a
diferenţelor de nivel care pot ﬁ
preluate de aceste suporturi.
l Stabilirea cotelor suporturilor se
face folosind nivela cu laser.

l Apoi se așează liber riglele și se
trece la montajul parchetului; la
nevoie, parchetarul poate opta în
plus pentru a așeza sub rigle niște
distanţiere. Lamelele de parchet
sunt prevăzute cu nut și feder, dar
se ﬁxează deﬁnitiv cu capse.
Montajul se face exclusiv mecanic,
folosind un capsator și un sistem
special de capse.
l În ﬁnal, se trasează terenul de joc
și se montează perimetral o plintă
cu feder de cauciuc și prevăzută cu
un sistem de aerisire, menit
recirculării aerului. Astfel, suprafaţa
este ventilată permanent, ceea ce
este necesar pentru o sală de
baschet cu tribune, unde
umiditatea poate crește foarte
mult, atât de la jucători și spectatori
(transpiraţie și respiraţie), cât și în
procesul de curăţenie.

Execuţia lucrării de faţă a fost
asigurată de D&D Parchet
Design, o ﬁrmă care are în
portofoliu nu mai puţin de 8 săli
profesionale de sport în România,

executate în ultimii ani. Acestea
au între 200 și 1.200 mp, toate
acreditate de federaţiile
internaţionale ale sporturilor
cărora le sunt destinate.

Dat ﬁind acest istoric, montatorii
de la D&D Parchet Design sunt
solicitaţi în toată ţara, acolo unde
sunt necesare lucrări cu un grad
înalt de specializare.

Pe 11 septembrie 2013, compania Knauf va
organiza la Brașov un seminar tehnic cu tema
”Sisteme speciale de termoizolare la interiorul
clădirilor cu plăci capilar-active Knauf TecTem®”.
Evenimentul va avea loc începând cu ora 9.30 la
sediul biroului pentru consultanță în construcții
Home Point Brașov: Str. Aurel Vlaicu nr. 106
(sau cu intrare din Str. Nicolae Teclu nr. 11).
”Având în vedere numeroasele clădiri cu valoare
arhitectonică deosebită existente atât în București,
cât și în restul țării, care pot fi revitalizate cu ajutorul
tehnologiilor inovative, credem că aceste soluții
Knauf sunt necesare pe piața construcțiilor din
România”, arată reprezentanții producătorului
german.
Pentru informații despre sistemele de izolații
interioare TecTem®, specialiștii interesați sunt
invitați să participe la eveniment sau pot accesa
www.knauf-perlite.de.
Pardoseli magazin

41

ocna
Sibiului
lucr`ri

speciale

PARDOSELI ÎN
MEDIU SALIN
Staţiunea Ocna Sibiului, situată în nord-vestul municipiului Sibiu, se identiﬁcă în peisajul
turistic românesc prin lacurile sărate care însumează o suprafaţă de 35.700 mp. Dat ﬁind
speciﬁcul turistic al complexului balnear, bazat pe utilizarea apelor sărate în diferite
procedee și tratamente medicale, ne-am oprit asupra pardoselilor realizate aici, care
trebuie să facă faţă unei provocări serioase: apa sărată.
La destinaţia
actuală de
staţiune balneară
s-a ajuns datorită
factorilor naturali,
catalizaţi de
activitatea omului.
Zăcămintele de
sare au fost valoriﬁcate timp de mii
de ani, începând
cu dacii, continuând cu romanii
și până în epoca
modernă, când
s-a renunţat pe
măsură ce minele
de suprafaţă se
umpleau cu apă
din precipitaţii și
din sol, iar pereţii
se dărâmau.
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B`i s`rate, n`mol
[i un aer special
Folosirea apelor sărate pe o bază
ştiinţifică a început în secolul al XIXlea, când au apărut primele sistematizări şi construcţii; în 1909 a fost
inaugurat complexul balnear, în 1927
s-a deschis sanatoriul cu caracter sezonier, iar în a doua jumătate a secolului trecut a avut o funcționare
continuă, devenind un faimos
obiectiv balnear și de agrement.
Din 2002 stațiunea Ocna Sibiului
a intrat într-o nouă etapă: reconstrucția și adaptarea la cerințele moderne,
pe baza unui patrimoniu valoros. Pe
lângă hotelul existent Salinas, apare
în 2006 noul hotel de 4 stele Helios.

Din prima jumătate a secolului
trecut s-au păstrat construcţii şi
amenajări deosebite, unele
monumente de arhitectură. Acestea
au fost restaurate şi adaptate la
exigenţele momentului, dar urmând
îndeaproape linia originală a
arhitecților vienezi (doar pavilionul
central a fost demolat din cauza stării
avansate de degradare). În zona de
cazare, au fost montate pardoseli
specifice unui hotel, care să poată fi
întreținute mai ușor: mochetă cu fir
scurt și plăci compozite rectificate (în
recepție). În spațiile destinate
procedurilor balneo, au fost folosite
de asemenea plăci compozite de
origine recentă, piatră naturală
(travertin), dar și câteva elemente de

mozaic mai vechi, recuperate din
finisajele anterioare. Piscina cu apă
sărată este o lucrare deosebită, de la
treptele perimetrale până la finisajele
cupolelor, refăcute după vechile
modele Art Nouveau.
Localitatea s-a transformat în
ceea ce se numeşte „litoralul
Ardealului”, având ape a căror
salinitate crește de la luciul apei spre
fundul lacului, ajungând la un
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maximum de 320 g/l în apropierea
masivului de sare (cea mai ridicată
din Europa!).
Este o trăsătură de excepție, dacă
ne gândim că, de exemplu, Marea
Neagră are o salinitate de circa 22 g/l,
iar Marea Mediterană de 35 g/l.
Exploatarea sării a încetat în 1930,
dar resursele încă existente sunt
folosite pentru caracterul lor
terapeutic asupra diverselor afecțiuni.
Factorii terapeutici naturali de la
Ocna Sibiului sunt numeroși: apele
clorurosodice, nămolul oligomineral
cu o înaltă plasticitate şi ductilitate,
apele izvoarelor clorurosodice,
bromoiodurate, calcicomagnezice,
uşor bicarbonatate izotone.
Încărcarea aeroionică negativă denotă
puritatea aerului, climatul de tip
sedativ relaxant.

Excelent pentru s`n`tate,
dificil pentru finisaje
Factorii terapeutici importanți ai stațiunilor
balneare, mai ales cei de origine salină, reflectă și
prezența elementelor chimice cu potențial agresiv
asupra finisajelor. apa salină este una dintre marile
provocări pentru pardoseli, pentru orice element de
construcție în general. aceasta intervine nu doar prin
contact direct, accidental, ci şi prin intermediul
vaporilor, în mod similar ceței saline din apropierea
mărilor. este și motivul pentru care construcțiile din
apropierea întinderilor de apă sărată sunt abordate
diferit, luând în calcul efectele asupra betonului,
armăturilor și elementelor din oțel, asupra finisajelor.
sarea transportată de vapori se cristalizează pe toate
suprafețele întâlnite, formând uneori chiar cruste.
Într-o piscină interioară cu apă sărată, lucrurile se
petrec la o scară mai mică, dar cu o intensitate crescută
din cauza temperaturilor ridicate. Fiind necesare de
cele mai multe ori materiale impermeabile și care să
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aibă anumită continuitate, pentru a preveni accidentele, se folosesc de regulă pardoseli reci: piatră,
marmură, ceramică smălțuită, plăci compozite pe bază
de piatră naturală. Oricare ar fi, trebuie montate cu
ajutorul adezivilor și chiturilor pe bază de ciment, de o
calitate superioară, cu o anumită elasticitate care să
răspundă modificărilor dimensionale inerente. sulfații
au efecte negative asupra cimentului, iar clorurile
asupra armăturilor și elementelor metalice.
bicarbonații, de asemenea, influențează o serie de
procese chimice negative. pentru a crea o barieră între
această atmosferă încărcată și substraturile
pardoselilor, se recomandă deci sigilarea, impermeabilizarea suplimentară a suprafețelor respective,
care să vizeze mai ales rosturile. astfel sunt împiedicate
fenomene precum cristalizarea sărurilor în porii
mortarelor, sau dizolvarea – levigarea ionilor de Calciu.
unele dintre aceste fenomene se petrec în orice
spațiu cu umiditate atmosferică mare. nu în ultimul
rând, trebuie avut grijă la aderența acestor pardoseli,
din cauza sării depuse, fenomen care crește și ritmul
de uzură a straturilor finale. n

între]inerea pardoselilor

soluţiile ideale pentru
curăţenia profesională
a pardoselilor
În ceea ce priveşte curăţarea, pardoseala
este o macro-zonă împărţită în diferite
grupuri, reprezentând tipurile de suprafeţe
ce urmează a fi tratate: ceramică, piatră, cărămidă, beton, linoleum, cauciuc, lemn sau
mochetă. este fundamental să alegeţi
produsul ideal pentru curăţarea, întreţinerea, protecţia şi restaurarea fiecărui
material diferit din care este realizată acea
pardoseală. În gama allegrini puteţi găsi
produse eficiente pentru toate tipurile de
pardoseli obişnuite, soluţii dedicate procedeelor excepţionale de curăţenie, ceruri şi
deceranţi, sigilanţi şi protectori.

Gama noastră de produse include:

n detergenţi acizi şi alcalini cu putere ridicată de
dezincrustare şi degresare, detergenţi cu spumare
controlată;
n ceruri, deceranţi cu spumă controlată;
n protectori pentru lemn, piatră, geam şi textile care
resping murdăria şi facilitează operaţiunile de curăţare ulterioare;
n detergenţi şi agenţi spumanţi pentru curăţarea
oricăror tipuri de ţesături şi mochete.

Cleaning logistic:
soluţii complete de curăţenie pentru domeniul rezidenţial, Horeca, firme specializate,
spitale, instituţii publice, industrie, auto,
nautică etc.

n Detergenţi şi produse de întreţinere;
n Echipamente profesionale;
n Accesorii;
n Consumabile.

pentru orice necesitate sau problemă de curăţare,
Cleaning logistic găseşte soluţia potrivită cu
ajutorul produselor allegrini. reprezentanţii noştri
vă stau la dispoziţie pentru orice întrebare cu privire
la întreţinerea pardoselilor dumneavoastră. n

INFO

Bd. Iuliu Maniu, nr.6D, Clădirea 34,
sector 6, Bucureşti
Tel: 021.317.02.36; Fax: 021.317.02.56
E-mail: office@cleaninglogistic.ro
www.cleaninglogistic.ro
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Parchetul cu intarsii:
O PROVOCARE PENTRU
MONTATORI

În ultimii ani au apărut și în
România foarte multe
variante de parchet ”design”,
cu ajutorul cărora se pot
obţine pardoseli exclusiviste:
antichizate, clasicele Versailles
sau Point de Hongrie, o
diversitate impresionantă de
modele geometrice, ﬂorale,
lucrări cu un înalt grad de
personalizare, chiar unicate.
Au putut ﬁ combinate
diverse esenţe de lemn, de la
cele tropicale la cele arctice,
sporind spectaculozitatea,
individualizând case, instituţii
sau restaurante de lux.
Intarsiile sporesc efectul
vizual al acestor pardoseli
destinate unor clienţi exigenţi
sau unor clădiri de
patrimoniu.
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onceptul de intarsie pentru
parchet nu este nou la noi –
am prezentat și în această
revistă câteva lucrări de referință,
cu valoare istorică. În același timp,
trebuie spus că tehnologiile recente
au permis un grad ridicat de
prefabricare, unele dintre modelele
de parchet design fiind furnizate
sub formă de panouri (dublu sau
triplu stratificate, cu un strat de
uzură de câțiva milimetri compus
din mai multe esențe de lemn). Nu
acestea sunt o provocare pentru
parchetarii cu experiență, ci lucrările de montaj executate manual,
piesă cu piesă, direct pe șantier.
Despre acestea vom vorbi în continuare. Sunt lucrări personalizate,
devoratoare de timp, concepute
deseori pentru beneficiari consiliați
de designeri și arhitecți, lucrări ale
căror prețuri se stabilesc în funcție
de tipurile de lemn și complexitate.
Un model Versailles, de exemplu,
este considerat dificil pentru că
sunt multe tăieturi de executat, iar

piesele au dimensiuni diferite. În
fond, nu montajul în sine este ceea
ce îl solicită pe aplicator, ci tăieturile, pentru ca elementele să se
îmbine cât mai riguros. Unii beneficiari sau designeri știu din start ce
vor, chiar sunt pregătiți cu pliante
sau reviste de specialitate din
străinătate. Montatorii cu experiență, la rândul lor, au un portofoliu de
modele pe care îl pot propune, fapt
care reflectă și profesionalismul
acestora.

Forme, esen]e,
umiditate
Parchetul cu intarsii autentic se
realizează din lamele de parchet
masiv debitate special în acest scop,
în fabrică, atelier sau, în anumite
situații, pe șantier. Unele modele
pot fi realizate și chiar montate în
atelier, apoi aduse la fața locului. În
general, sunt preferate variantele cu
nut și feder, dar nu este obligatoriu
- parchetul poate avea și muchii
drepte.

Oricum, sunt situații când, pentru a realiza o intarsie de câțiva
centimetri, varianta nut/feder este
evitată. Dacă este nevoie totuși de
sistemul nut/feder pentru un parchet cu muchii drepte, se apelează la
mașina de rindeluit pe 4 fețe, un
echipament complex și destul de
scump. Cei care dispun de acest
echipament preferă însă realizarea
doar a nuturilor pe toate laturile, iar
îmbinarea să se facă folosind un
extra-feder, adică o pană care se
inserează între nuturile plăcilor
alăturate. Există cazuri în care se
folosește aceeași esență de lemn pe
toată suprafața, iar modelul este
obținut prin decupaje și orientarea
fibrelor, dar pentru un efect clar este
necesară folosirea mai multe esențe.
Esențele de lemn se comportă diferit, chiar dacă au ajuns la o umiditate relativ egală, de 8-10%, așa
cum este necesar. Ele reacționează
diferențiat la fluctuațiile de umiditate rezultate din activitatea coti diană și în special în acele perioade
când se schimbă radical climatul
într-o locuință – de pildă când este
crescută temperatura (pentru un
nou-născut). Un umidificator va
salva nu doar sănătatea celor din
casă, ci și parchetul. Esențele exotice
tropicale nu sunt totdeauna binevenite, pentru că se aclimatizează
mai greu la noi, iar lucrul acesta este
observat îndeosebi la pardoselile de
exterior, unde umiditatea scade
uneori foarte mult; pierzând apă,
lamelele se răsucesc. Situația se
repetă uneori și la interior, când se
ajunge la un aer extrem de uscat.
Unii montatori nu se feresc, ba
chiar preferă să folosească parchet
vechi care poate fi refolosit, deoarece
este cel mai uscat și mai stabil. Bine
răzuit înainte de montaj, șlefuit și
chituit, arată ca nou, montat de un
profesionist.

Experien]` [i imagina]ie
Atunci când este nevoie (și este, la
un parchet cu intarsii), bucățile de
lemn se taie cu circularul sau
ferăstrăul. Pentru parchet este importantă grosimea lamelelor; dacă se
face economie de material (plăci
subțiri, de 10 – 14 mm, pentru montaj pe OSB), rezistența acoperirii este
mai slabă, mai ales în zonele de trafic.
Există situații când anumite bucăți de
parchet nu sunt de aceeași grosime:
dacă sunt mai subțiri, se ”încalță” cu
o placă dedesubt, iar dacă sunt mai
groase, se șlefuiesc în atelier până se
ajunge la dimensiunea necesară.
Improvizația se face, desigur, pentru
intervenții mici, izolate. Dincolo de
eficiența folosirii timpului avut la
dispoziție (nu te poți apuca să măsori
fiecare lamelă și să socotești erori),
calculele riguroase sunt utile până la
un punct. Un montator bun trebuie
să aibă imaginație, să prevadă cu
câțiva pași înainte ce trebuie făcut, să
“păcălească” lemnul.

În România (și în
mare parte din
Europa), lemnul de
bază este stejarul,
iar pentru
nuanţare se
folosesc butoni,
intarsii sau frize
care să ofere
contrast - nuanţe
mai închise (nuc,
stejar negru, ipe
etc. ) sau deschise
(frasin, paltin, fag,
salcâm etc.).
Pardoseli magazin
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specialistului
Dacă se pornește dintr-o parte,
decalajele încep să se facă simțite la
jumătatea lucrării, când este deja
prea târziu, iar lucrurile devin cu atât
mai grave cu cât suprafața camerei
este mai mare sau modelul este mai
complex.

Câteva lucr`ri decisive

Trebuie lăsate anumite rosturi de
montaj, pe care numai un ochi
experimentat le poate intui. Riscul
este ca, bătând lamelele excesiv și
avansând, la un moment dat ele să
nu se mai potrivească, deoarece parchetul are abateri de până la 3 zecimi
de mm, ca lățime. Cu cât lamelele
sunt mai mari, cu atât rigiditatea
ansamblului este mai mare și reglajul
mai dificil. Însumate, aceste abateri
ajung uneori să blocheze montajul,
de aceea este necesară o privire de
ansamblu, care nu se cantonează în
detalii de cote. Iată unul dintre motivele pentru care montajul începe
din centru, pentru ca decalajele să fie
mai bine gestionate spre margine,
unde se poate strânge ori se intervine cu frize și plinte.
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Decisivă în calitatea montajului
este pregătirea suportului - curățarea
șapei, la o lucrare începută de la zero,
sau stabilizarea vechii acoperiri, dacă
există. Este preferabil ca pregătirea
suportului să fie făcută de cel care
montează, pentru că responsabilitatea este a lui, în definitiv. Plăcile de
parchet se lipesc pe șapă (și nu pe
cant) cu adeziv, ca orice parchet, sau
pe structură de lemn, bătut în cuie.
Montarea pe un suport de lemn
(grinzi, rigle, panouri de lemn,
dușumele sau parchet vechi) are
avantajul că este asigurată ventilarea
și nu sunt întâlnite probleme legate
de umiditatea șapei, care pot duce la
umezirea parchetului, umflare, dezlipire. În trecut se folosea pentru
lipire clei de oase, apoi aracet... în
prezent sunt recomandați adezivii
specializați, pe care montatorul îi
cunoaște ca timpi de reacție, de
uscare, comportament după aplicare. Sunt beneficiari care au totul
pregătit, inclusiv materialele de
montaj, așteptând doar sosirea
meșterului – este o mare greșeală. În
afară de parchet, care poate fi
cumpărat într-adevăr de client, aplicatorii își procură singuri materialele, din motivele arătate mai sus.
Schimbarea produselor de montaj
este un pas important pentru ei,
deoarece trebuie să își regândească
întreaga tehnică de lucru și să aibă
încredere în produsele respective.
Unele sorturi de lemn rămân
fade dacă se finisează doar cu lac,

prin urmare se poate interveni cu
baiț. Pentru băițuire, se caută soluții
care se usucă repede, colorează bine
și sunt compatibile cu lemnul. La
intarsii, această lucrare trebuie
gândită atent, pentru că anumite
esențe nu trebuie influențate cromatic. Același baiț colorează diferit
fiecare esență de lemn. Recomandabil este să se facă o probă pe 1 - 2
mp, pe care să se dea cu baiț și lac,
iar lucrarea să fie continuată doar
după aprobarea beneficiarului. De
asemenea, este greu să colorezi
fiecare pătrățel de 5 cm cu baiț, sau
în jurul lui: consumă timp și nu poți
ține baițul pe loc, este absorbit și de
lamela alăturată. Se pot separa
cumva, cu o bordură, anumite suprafețe care să poată fi băițuite
individual. Aici mai există riscul de
exfoliere atunci când se folosesc
baițuri și lacuri cu baze diferite
(unul cu apă, celălalt cu solvent).
Produsul pe bază de apă este perfect
compatibil cu lemnul, care îl absoarbe imediat, ceea ce nu se poate
spune despre produsul pe bază de
solvent. În procesul de șlefuire, când
se vine cu o granulație mai mică și
lemnul băițuit este lustruit, gradul
de absorbție scade și lacul nu mai

are cum să penetreze, să se obțină o
priză puternică. Iar șlefuirea cu
granulație mică este necesară, pentru că altfel baițul accentuează toate
defectele lemnului, mai ales zgârieturile.
Lacul trebuie să aibă proprietatea
de a nu influența culorile de bază,
băițuite sau nu. O problemă reală în
cadrul lăcurii, desigur după întărirea
adezivului, este însă șlefuirea intermediară, iar aici importantă este
mașina de șlefuit. Dacă montatorul
nu are o mașină performantă, în
urmă rămân bătăi, încrețituri sau
valuri, iar pentru o lucrare cu pretenții acestea nu sunt permise.
Pentru chituire, de asemenea, este
nevoie de un material bun, care să
astupe eventualele mici rosturi, mai
ales dacă este vorba despre un
parchet refolosit. Am enunţat doar
câteva dintre provocările unui
parchet cu intarsii; unele sunt specifice acestui tip de montaj, altele sunt
caracteristice parchetului masiv în
general. Putem spune chiar că, din
”liga” nu foarte numeroasă a montatorilor profesionişti de parchet
masiv, puţini sunt cei care se încumetă să ducă la bun sfârşit o lu- Articol în colaborare cu dl. Viorel Curea
Clevio House Design 76
crare cu intarsii. n

Clevio House Design 76 | 0755 058.038

SERVICII
pregătirea suprafeței pentru suporturi
absorbante şi neabsorbante;
Montaj parchet laminat;
Montaj parchet dublustratificat;
Montaj parchet triplustratificat flotant;
Montaj parchet triplustratificat pe adeziv;
Montaj parchet lemn masiv orice model şi esenţă;

raschetări parchet masiv şi stratificat deja existent;
restaurări şi reparaţii parchet masiv
(orice problemă);
Montaj trepte lemn masiv;
Montaj lambriuri masive sau laminate;
Montaj uşi;
Montaj podea pentru exterior “decking”.

ADRESA: str. Valea oltului 28 bucureŞti, sectorul 6; cod poştal: 61979; e-mail: contact@clevio-parchet.ro
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Asfaltul
o acoperire pe
termen lung

În cadrul rubricii noastre dedicate pardoselilor
și amenajărilor exterioare, ne-am gândit să
alocăm aceste pagini asfaltului și îmbrăcăminţilor bituminoase, un material tot mai
cerut pentru proiecte private: drumuri și alei în
cartiere rezidenţiale sau proprietăţi particulare,
parcări, piste de carting, terenuri sportive (tenis,
baschet) etc. Noile variante, îmbogăţite cu
bitum modiﬁcat, pigmenţi, rășini termoplastice
sau alţi polimeri, agregate provenite din
reciclări, fac din asfalt un produs modern,
ecologic, cu o durată de viaţă de excepţie.

M

otivele pentru care asfaltul este preferat
sunt lesne de înțeles: este vorba de o
acoperire cu o foarte bună rezistență la uzură și
solicitări mecanice, iar efectele diferențelor de
temperatură dintre anotimpuri sunt mai mici
decât în cazul altor materiale. Asfaltul este
așadar o variantă care merită luată în calcul de
către arhitecți, constructori și peisagiști, ca
investiție pe termen lung, chiar dacă prețurile
sunt mai mari (în general din cauza manoperei
elaborate și a tehnicii folosite). Câteva informații
ne vor ajuta să evaluăm corect acest produs, în
vederea propunerii lui către beneficiar. Folosirea
asfaltului nu este un apanaj al ”drumarilor”, ci
poate înnobila orice proprietate cu o tușă incon fundabilă și o suprafață perfect continuă.
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Despre mixturi asfaltice
Se vorbește deseori despre “mixturi asfaltice”,
adică amestecuri atent stabilite între agregate
naturale sau artificiale, filer (piatră de calcar
măcinată, pulbere de var stins, ciment etc.),
diverse fibre și bitum, cel care este decisiv în
calitatea asfaltului obținut, asigurând coeziunea
și impermeabilizarea stratului.
Asfaltul mai poate fi combinat cu diverși
polimeri, care îmbunătățesc semnificativ performanțele mixturii și o fac utilizabilă pentru
trafic intens – este o tendință a momentului, o
direcție de dezvoltare.
Bitumul este un material de culoare închisă
întâlnit frecvent în construcții, și nu doar în
epoca modernă.

COMPOZI}IE
Asfaltul este
cunoscut acum
ca acel amestec
de bitum și
agregate bine
densiﬁcat,
pentru a nu
rămâne goluri.

Este menționat ca fiind prezent în lucrările
de etanșeizare ale grădinilor suspendate ale
Babilonului, sau ale Arcei lui Noe, ori pentru...
mumificare, în Egipt, având ca sursă fundul
Mării Moarte. Într-adevăr, acest material a fost
utilizat din antichitate, fiind (conform unei teorii
a geologilor) o rocă sedimentară, un fel de petrol
degradat solid la temperatura mediului, provenit
din migrarea materiei care a stat la baza petro lului către nisipuri sau roci mai poroase. Uneori
se face asimilarea între asfalt și bitum, ceea ce
este scuzabil, dacă avem în vedere că grecii
extrăgeau din Marea Moartă ”lac asfaltit” sau
”bitum de Iudeea”, care însemnau același lucru.
Desigur, în vremurile noastre bitumul este
obținut de cele mai multe ori artificial, prin
distilarea petrolului brut sau a huilei.

A se face o diferențiere clară față de smoală,
un material folosit de asemenea în realizarea
drumurilor asfaltate, dar foarte diferit ca origine
și compoziție. Smoala este o substanță neagră,
casantă și vâscoasă, rezultată în urma distilării
păcurii, a gudronului de cărbuni sau lemnului,
care sunt încălzite la peste peste 1.000ºC.
Trasare cu rășini
poliuretanice

Asfaltul colorat
în masă
Pardoseli magazin
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ISTORIC
Asfaltul a
început să
înlocuiască
piatra cubică,
întrebuinţată
din plin atunci,
începând cu a
doua parte a
secolului al
XIX - lea. De
fapt, în cadrul
primelor lucrări,
de la Viena
(1872) și
Washington
(1876), a fost
folosit bitum
natural
compactat.
Mixturile
asfaltice pe care
le vedem azi au
început să ﬁe
folosite abia din
1952, când au
reușit o serie de
experimente în
Republica
Federală
Germană.
Prima instalaţie
de fabricare a
asfaltului pe
scară largă a
fost inventată și
utilizată în
1954, în Austria.
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Bitumul este distilat la doar 400ºC, are un miros
mai puțin puternic și nu este atât de poluant ca
smoala, care are de 10.000 de ori mai multe
hidrocarburi cancerigene. Iată și motivul pentru
care s-a renunțat în bună măsură la folosirea
smoalei pentru drumuri, optându-se pentru
bitum, care reprezintă între 5 și 10% din masa
asfaltului. Se poate spune deci că bitumul este
un material ecologic, reciclabil integral.
În privința culorii, este bine de remarcat
faptul că asfaltul poate fi acoperit cu rășini
poliuretanice bicomponente, de diferite culori;
pe această cale se pot obține modele decorative,
personalizări, linii de demarcație pentru terenurile sportive etc. În același timp, există și
amestecuri pe bază de bitum colorate în masă
folosite pentru amenajări exterioare. Prin
includerea unor lianți sau agregate colorate cu
ajutorul pigmenților, asfaltul poate avea și altă
nuanță (practic oricare) decât clasicul negru.
Agregatele sunt și ele importante – au acest
rol criblurile de toate sorturile, nisipurile naturale și de concasaj, balasturile și pietrișurile,
agregatele artificiale precum zgura de furnal,
granulitul, zgura de haldă concasată etc.
Agregatele naturale pot fi înnobilate prin tratarea cu lapte de var sau alți aditivi care măresc
adezivitatea bitumului la suprafața acestora. În
funcție de compoziția mixturii, se obțin îmbrăcăminți bituminoase provizorii, ușoare, grele sau
speciale, fiecare având o anumită durată de viață
până la prima reparație.

pietriș sau beton. Fiecare dintre straturi are o
compoziție specifică, iar în funcție de trafic se
poate folosi doar unul dintre ele, cel de uzură,
sau cel de uzură și cel de legătură amplasat direct
pe fundație.
Calitatea unei mixturi asfaltice este dată de
câteva proprietăți, printre care cele mai
importante sunt lucrabilitatea, compactitatea,
stabilitatea mecanică și comportamentul la acțiunea apei. Stabilitatea mecanică depinde de
dozajul de liant și de vâscozitatea acestuia. Un
exces de bitum sau un bitum mai moale pot duce
la vălurirea acoperirii în timp, mai ales după
temperaturi crescute. De asemenea, lipsa liantului în dozajul corect cauzează apariția porilor
și chiar a golurilor, ceea ce face asfaltul vulnerabil
la acțiunea apei, a proceselor de îngheț-dezgheț.
Sensibilitatea la apă apare și atunci când liantul
nu aderă la agregate, sau când în compoziția
mixturii asfaltice apar materii nedorite precum
argilele. Oricum, un asfalt bine compus trebuie
testat înainte de turnare, iar imersiunea în apă
este un test important.
Unul dintre avantajele importante ale
asfaltului este că proprietățile stratului final pot
fi ameliorate în timp prin depuneri succesive și
Propriet`]i [i calitate
Generic vorbind, structura unei îmbrăcă - reparații, atunci când este cazul. În funcție de
minți bituminoase este compusă din stratul de necesitate, poate fi crescută chiar capacitatea
bază, stratul de legătură și stratul de uzură, cu portantă. Dacă lucrarea este deteriorată mai
anumite amorsări și așezate peste o fundație de mult, în prezent avem la dispoziție tehnologii de
regenerare și refolosire a îmbrăcăminților
bituminoase datorită cărora acoperirea devine
perenă, având la bază practic același material,
eventual ușor îmbunătățit. Asfaltul poate fi prelucrat prin frezare la rece sau la cald,
termoprofilare (încălzire ușoară și recompactare), termoregenerare (încălzire, afânare,
refolosire completă a mixturii), și multe alte
metode care rezolvă orice problemă a
asfaltului. Probabil acesta este cel mai puternic
argument al materialului. n
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pardoseli

din cauciuc

CALITATE
PREMIUM

Made in
Germany
Arhitecţii, constructorii și montatorii
de pardoseli din toată lumea aleg
pardoselile din cauciuc nora
systems pentru proiectele mari și
clădirile reprezentative.

Cinema Cinemaxx, Germania

Technical National Library, Praga

Arhitectura ne deﬁnește spaţiul de
viaţă – trăim ﬁecare dintre noi peste
80% din timp în interiorul unor clădiri.
La amenajarea interiorului, pe lângă
pereţi, pardoselile sunt elemente
esenţiale – ele nu trebuie să ﬁe doar
rezistente, ci și funcţionale și estetice.
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Universitatea Braunschweig, Germania

Watercube China

L

Design şi funcţionalitate
de peste 50 de ani

a alegerea unor pardoseli pentru cele mai ridicate
cerințe, arhitecții, constructorii și montatorii din
toată lumea optează pentru versiunile din cauciuc fabricate de liderul pieței, nora systems. Pe bună dreptate
- pardoselile nora se potrivesc pentru proiectele mari,
precum aeroporturi, spitale, clădiri publice ori indus triale. Peste tot unde se cer pardoseli foarte rezistente,
de pildă unde există trafic pietonal intens sau se utilizează utilaje grele, pardoselile din cauciuc nora sunt
alegerea ideală.

Sigure, durabile, economice
Toate pardoselile din cauciuc nora sunt foarte durabile, avantaj economic major apreciat de arhitecți și
beneficiari. Deoarece nu impun o altă acoperire, precum celelalte pardoseli elastice, se reduc costurile
financiare și timpul alocate acestei operațiuni. Chiar și
după decenii de utilizare intensă pardoselile din
cauciuc nora arată ca noi. În plus, îndeplinesc perfect
condițiile de igienă și de conductivitate electrostatică
reclamate în spitale, fonoizolația necesară în școli ori
protecția la foc proprie clădirilor publice.

Deoarece nu conţin substanţe
dăunătoare sănătăţii precum solvenţi ori
halogeni, pardoselile din cauciuc nora
deţin certiﬁcarea „Blauer Engel“ și
contribuie la un mod de construire
sustenabil.

În anii 1960 pardoselile norament-Noppe deveniseră deja clasice. De atunci, producătorul a inovat
continuu în privința designului și materialelor. În 2012
nora a primit distincția Red Dot Award pentru noua
pardoseală noraplan unita, o combinație neobișnuită
de cauciuc și granit, disponibilă în 38 de culori în
tonuri naturale.

Consilierea clientului în toate
fazele
Conceptul unic de consiliere a clienților diferențiază
grupul nora de competitorii săi. Investitorii și arhitecții
sunt consiliați încă din faza de licitație, și apoi în toate
etapele proiectului. Adesea, pardoselile sunt realizate
exact pe cerințele clientului: culori speciale, materiale
cu proprietăți deosebite sau intarzii. Desigur, consilie rea continuă și după realizarea proiectului, întărind și
mai mult relația cu clienții. n

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4, 69469 Weinheim
Mail: info@nora.com
Internet: www.nora.com
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Pașii istoriei prin

Trenul Regal
Am avut ocazia să vizităm recent Trenul Regal, pășind pe aceleași mochete, covoare sau
mozaicuri pe care au pășit Regina Maria, Regina-mamă Elena, Regele Carol al II-lea şi Regele
Mihai. Dat ﬁind cursul istoriei de la mijlocul secolului trecut, cu acest tren au mai călătorit
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nikita Hrușciov, Nicolae Ceaușescu și alţi lideri comuniști, dar şi
președintele SUA Gerard Ford și secretarul de stat american Henry Kisinger.

S-auîntâmplataici...
Căile ferate au reprezentat un
etalon și un catalizator al modernizării României din
ultimele decenii ale secolului
al XiX-lea și începutul secolului
XX. Începând cu Regele Carol i,
sosit pe Podul Mogoșoaiei în București cu o trăsură, pe drumuri
proaste și nesigure, toți regii
României au ținut să dezvolte
acest mijloc de transport. Mai
mult, au ținut să călătorească ei
înșiși cu trenul, în vizitele făcute în
țară, la diverse întâlniri diplo matice sau legate de familie din
străinătate, unul din scopuri fiind
popularizarea căilor ferate.
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izitând acest tren, nu putem spune că era neplăcut,
ba din contră: aici aveau tot ce trebuie pentru a
călători, continuând să se preocupe și de treburile țării.
După construirea primelor tronsoane de cale ferată,
Carol I a cumpărat o garnitură utilizată anterior de
nimeni altul decât Împăratul Austro-Ungariei Franz
Joseph. O călătorie oficială era întotdeauna condusă de
directorul general al CFR, iar în localitățile de plecare
și sosire (uneori și la staționări) erau organizate diverse
evenimente de protocol.

O locuință mobilă
Din nefericire, acest prim tren a fost distrus de un
bombardament în Al Doilea Război Mondial. Oricum,
atunci era deja în funcțiune al doilea tren regal, cel de
față, comandat de Regele Ferdinand la Milano (Italia).
Ieșit de pe porțile fabricii Ernesto Breda / Construzioni
Meccaniche în iunie 1928, el nu a mai fost folosit de
Ferdinand, care murise cu un an în urmă, dar a devenit
mijloc de transport consacrat al Casei Regale a României. Vagoanele puteau circula cu o viteză de până la
160 km/h. Dincolo de momentele plăcute petrecute, cu
suită și personal numeros, Regele Mihai I a luat aici
ultimul prânz pe teritoriul României, înainte de a pleca
în exil (ianuarie 1948). Ulterior, Trenul Regal a devenit
trenul liderilor comuniști. În el s-au purtat discuțiile din
1955 privind plecarea trupelor sovietice din România,
actorii principali fiind Nikita Hrușciov și Gheorghe
Gheorghiu-Dej. Pe 6 august 1975, au luat micul dejun
președintele Statelor Unite (Gerard Ford) și secretarul
de stat Henry Kisinger împreună cu Nicolae Ceaușescu;
pe traseul București – Sinaia, s-a decis acordarea “Clauzei națiunii celei mai favorizate” pentru România.
Pornind către partide de vânătoare, aici s-au petrecut
întâlniri importante între Nicolae Ceaușescu și
președinți ai statelor socialiste: Iosip Broz Tito (1967),
Todor Jivkov (1976), Erik Honecker (1977). S-ar fi petrecut și altele cu siguranță, dar trenul a fost înlocuit cu
o nouă garnitură, construită la fabrica de vagoane Arad.

Saloanele, camerele pentru membrii familiei regale,
ale însoțitorilor (deseori oficiali ai statului), cușetele
pentru personal, bucătăriile și celelalte încăperi funcționale arată că trenul era o adevărată locuință mobilă.
Este compus din 4 vagoane: vagonul sufragerie (36 de
locuri la mese), vagonul dormitorului regal (două dormitoare, o cușetă și un salon pentru micul-dejun),
vagonul pentru delegația oficială (6 cabine cu câte un
loc, plus salonul de întâlniri și bucătăria) și vagonul
dormitor pentru personal (8 cușete de câte 2 locuri, cu
lavoare proprii).
Fără a afișa opulență, vagoanele sunt finisate cu
materiale de foarte bună calitate, unele exclusiviste:
piele de Cordoba (pentru scaunele și fotoliile din saloane), furnir de nuc, mahon, santal și trandafir (pentru
mese, unele lambriuri și tavane), sticlă de Murano și
cristal de Boemia pentru lămpi și pentru oglinzile din
salonul regal, alabastru de Grecia (statuete și obiecte
decorative). Iluminarea se baza pe baterii încărcate cu
ajutorul unui dinam, iar încălzirea se făcea cu lemne
arse în sobe sau cu încălzire centrală (de la cazanul
locomotivei). Majoritatea pardoselilor au fost acoperite
cu mochetă împâslită din lână, iar în băi cu mozaic
ceramic. Din fericire, starea lor este destul de bună, la
aceasta contribuind și faptul că trenul este remizat într-o
incintă de la Mogoșoaia, în condiții optime de
conservare. n
Pardoseli magazin
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Wakol D 3270 Spalt Tex
n Adeziv în dispersie acrilică pentru mochetă şi alte

tipuri de pardoseli textile;
n Nu conține solvenți;
n Consum foarte redus (250 – 400 g / mp, în funcţie de
dimensiunile dinţilor spatulei, absorbţia suportului
şi a materialului textil);
n După îndepărtarea mochetei deteriorate, lipite
anterior cu adezivul Wakol D 3270 Spalt Tex, se
poate trece direct la montajul altei mochete fără a
mai fi nevoie de pregătirea specială a stratului
suport (zipper – eﬀect);
n Permite folosirea peste încălzire în pardoseală;
n Rezistent la traficul scaunului cu rotile.
Ideal pentru hoteluri și spații de birouri.

Wakol PU 225
n Adeziv poliuretanic bicomponent de înaltă clasă,

pentru parchet;

n Fără conținut de solvenți și apă;
n Foarte bun riflaj;
n Timp de lucru: aproximativ 50 minute;
n Potrivit pentru lipirea tuturor tipurilor de pardoseli din

lemn (parchet masiv, lamelar, mozaic, exotic,
duşumele), inclusiv a pardoselilor laminate, cu
acceptul producătorului;
n Permite montajul pe suporturi absorbante şi
neabsorbante, la interior;
n Inclusiv pentru încălzire în pardoseală;
n Rezistent la traficul scaunului cu rotile;
n Parchetul masiv lipit cu Wakol PU 225 se poate șlefui
după 24 de ore, iar în 48 de ore atinge rezistenţa
maximă.

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.

COLORAREA PARCHETULUI NU
A FOST NICIODATĂ MAI SIMPLĂ!
n
n
n

Loba HS 2K Impact Oil
Loba Pro Color
Loba Activ Color

Loba HS 2K Impact Oil
Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți.
Substanța solidă 100%. Disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Loba Pro Color
Baiț pentru colorarea parchetului,
disponibil în 11 culori.
Aplicare foarte simplă.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Loba Activ Color
Activator de culoare, pe baza reacției taninului din lemn.
Pe bază de apă. În combinație cu Loba 2 K Impact Oil Color se obțin
foarte multe nuanțe de culori, cu efect 3D. Aplicare foarte simplă.

Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor, 0727.886.006, ioan.bodor@wakol.de

