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lacul vedetă al anului 

Lansat cu mai bine de un an 
în urmă, Bona Traffic HD s-a impus
de departe ca ”lacul vedetă”,
destinat tratării pardoselilor din
lemn ce urmează a fi expuse uzurii
extreme din spații cu destinație
comercială. Răspunsul pieței este
pe măsura așteptărilor, clienții
felicitând Bona pentru existența
acestui lac cu caracteristici și
performanțe deosebite. 

Bona Traffic HD 
P e lângă avantajul unei uscări rapide, respectiv ușu -

rin ța de excepție în aplicare și nivelare, timpul ne -
cesar de doar 24 de ore pentru a putea fi dat în ex  ploa tare
face ca renovarile în spațiile comerciale să se poată
derula mult mai rapid fără a periclita acti vi tatea cu -
rentă. În plus, rezistența sa la uzură (trafic ridicat) a fost
extrem de repede apreciată. Pardoselile tratate cu Bona
Traffic HD s-au comportat admirabil în urma di ver -
selor evenimente sociale desfășurate, be ne ficiarii apre -
ciind modul deosebit de comportare la frecare, la
acțiunea tocurilor sau a lichidelor vărsate, lucruri care
se întâmplă în mod inevitabil. 
Bona Traffic HD s-a folosit cu succes în numeroase
locații, de la reședințe private până la spații comerciale,
discoteci și restaurante precum Salonul Madrigal de la
Hilton Sibiu. Acest salon găzduiește la aproape fiecare
sfârșit de săptămână petreceri de până la 150 de per -
soane, iar Managerul General și-a ex pri mat satisfacția
față de modul excelent în care se prezintă pardoseala
după 1 an și jumătate cu nu me roase eve ni mente și
activitate curentă (serviciul de mic-dejun). Lacul Bona
Traffic HD a fost solicitat chiar și la aco perirea unor
pardoseli de lemn din aeroporturi, precum Aeroportul
Schiphol din Amsterdam.

Cu ajutorul acestui produs, pot fi revitalizate
pardoseli pe care mulți le consideră irecuparabile. 

Bona Traffic HD este o variantă mult îmbunătățită a
bine-cunoscutului lac Bona Traffic, remarcându-se cu
următoarele caracteristici:

l VOC < 4%
l Maturizarea peliculei în 24 de ore
l Rezistență la frecare, urme de încălțăminte,

zgârie re și agenți chimici
l Lipsa efectului de îngălbenire
l Virtual fără miros
l Certificat DIBt și Greenguard
l Rezistența la uzură 1,5 gr., conform testului Taber

(comparativ cu 2,5 gr. la Bona Traffic, în condițiile
în care majoritatea lacurilor de calitate de pe piață
oscilează între 5 și 8 gr.)

Perioada de maturizare de doar 24 de ore
recomandă Bona Traffic HD pentru finisarea
pardoselilor atunci când timpul este prețios și
nu se poate aștepta o săptămână maturizarea
peliculei înainte ca pardoseala să fie supusă
traficului. O bună nivelare și ușurință în aplicare,
pelicula clară și culoarea naturală nealterată a
lemnului sunt alte caracteristici care fac din
Bona Traffic HD lacul preferat de meșterii
parchetari și proprietarii de pardoseli din lemn.



Pardoseli magazin4

FINISAJE NOBILE                                                                6
Montajul mozaicului din lemn 

PARDOSELI ISTORICE                                                    8
Bisericile fortificate s`se[ti 
din Transilvania

PARDOSELI PENTRU 
INDUSTRIA ALIMENTAR~                                         16
Solu]iile Sikafloor

LUCRAREA EDI}IEI                                                         18
Parchet de stejar montat 
pe du[umea oarb`

AMENAJ~RI EXCLUSIVISTE 
MARCA EGGER                                                                 22
Lini[te, c`ldur` [i ecologie 
într-o nou` dimensiune

TRENDURI ECO                                                                24
Pardoseli pentru 
un mediu mai bun

SCULE PROFESIONALE                                               28
Sudura profesional` a 
pardoselilor elastice

EVENIMENT                                                                              
• Pardoseli de sport la FSB – Köln 2013                      30

• Riff 2013                                                                                 36

• DOMOTEX Middle East                                                   38

• Romhotel 2013                                                                   44

• BIFE-SIM 2013                                                                     52

PARDOSELI USCATE                                                     34
Knauf Vidifloor – 
Solu]ia universal` pentru stratul suport

PARDOSELI SPECIALE                                                 40
Ambarca]iunile: condi]ii dure, 
pardoseli performante                                                           

PARDOSELI ISTORICE                                                  48
Altenberg – povestea unei 
m`n`stiri medievale

TEHNOLOGII DE TOP                                                   54
Sistemul Loba de colorare activ al pardoselii 

Responsabilitatea 
care ne individualizeaz`

editorialsumar

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

P rezen]a tot mai frecvent` a furnizorilor specializa]i de materiale,
montaj [i alte servicii pentru pardoseli la evenimente majore din

domenii diverse, nu doar ale pie]ei de construc]ii [i amenaj`ri, pe care o
ve]i constata parcurgând aceast` revista (BIFE, Riff, Romhotel etc.), este
un semn c` ace[tia se implic` pe ni[e tot mai variate [i particip`, con[tient
sau nu, la educarea acestor pie]e în spiritul profesionalismului. O miz` la
fel de important` este constituirea de parteneriate cu profesioni[tii din
alte domenii, parteneriate care trebuie s` se bazeze pe încredere, ca pa ci -
tatea de a comunica, de a în]elege nevoile celuilalt. Este un salt calitativ
capital s` în]elegi un proiect în ansamblu, [i nu doar dorin]a punctual` a
beneficiarului. Un montator de parchet, mochet` sau PVC trebuie s` înve]e
s` colaboreze nu doar cu designerul, ci [i cu furnizorul de mobilier, cu cel
de textile pentru hotel sau de echipamente pentru restaurant, ori cu
constructorul de piscine. În aceste domenii s-a creat o nou` profesiune
care are deja consisten]`, cea de consultant, [i trebuie s` accept`m res -
pon  sabilitatea c` noi la rândul nostru suntem consultan]i pe zona de
pardoseli, iar oamenii au nevoie de p`rerea noastr` ca profesioni[ti. Este
suficient s` participi cu stand la o expozi]ie [i vei fi asaltat de profesioni[ti
din cele mai variate domenii care au probleme concrete [i vor solu]ii care
s` se adapteze unor condi]ii speciale. Când ajung la noi, exist` proba -
bilitatea foarte mare s` nu fim primii întreba]i, c` au cerut p`rerea multor
altora [i au fost dezam`gi]i. 

Aici intervine responsabilitatea noastr`, de a demonstra c` apar]inem
unei elite profesionale [i c` avem atu urile care s` ne plaseze în aceast`
pozi]ie. Poate c` în cadrul aceleia[i manifest`ri suntem colegi cu furnizori
sau montatori de pardoseli f`r` experien]a necesar` – vor fi întreba]i [i ei,
cu siguran]`, dac` au o solu]ie. Aproape sigur vor pretinde c` [tiu [i pot
s` fac` orice; ca în orice domeniu, avem [i noi “fali]ii no[tri”. Nu to]i î[i
recunosc limitele [i competen]ele. Oricât ar fi de dur, trebuie s` spunem
deschis cine, ce [tie s` fac` [i la ce nivel. În anii petrecu]i pe aceast` pia]`
am v`zut [i am auzit destule ca s` ne facem o idee, s` d`m informa]ii
corecte despre adev`ra]ii profesioni[ti, dar [i despre cei care “merg la
cacealma”. Probabil c` majoritatea [tim s` lucr`m pentru un apartament,
dar nu este obligatoriu ca to]i s` ne pricepem s` facem pardoseli pentru
hale industriale sau institu]ii de mii de metri p`tra]i.

Dar... s` ne oprim aici cu ideea [i s` intr`m în atmosfera cald` [i festiv`
a trecerii dintre ani. V` doresc un an 2014 cu proiecte noi, cât mai
frumoase [i mai incitante, beneficiari care s` v` urmeze sfaturile [i colegi
care s` fac` cinste bran[ei. La mul]i ani, plini de bucurii! 
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MATERIALE DE TOP 

nobilefinisaje

Mozaicul din lemn se poate
furniza în module realizate

din plăcuțe de mozaic fixate
temporar cu fața aparentă pe o
folie adezivă de polietilenă
transparentă, perforată, sau plăcuțe
fixate definitiv cu spatele pe o plasă

de fibră de sticlă. Există mozaic din
lemn masiv ori realizat din două
sau mai multe straturi de lemn, cu
o bună stabilitate dimensională.
Lemnul este finisat cu lacuri
poliuretanice, rezistente la UV și
umiditate.

PENtRu MONtAjul
MOzAICuluI DIN lEMN

Realizat inițial din micile
bucăți de lemn rezultate
în urma producției de
parchet, mozaicul din
lemn este în acest
moment una dintre
acoperirile cele mai
nobile și mai sofisticate,
având un rol decorativ cu
totul particular.
Folosindu-l pentru
placarea pardoselilor și
pereților, inclusiv pe
suprafațe curbe,
designerii au conceput
modalități ingenioase 
de utilizare și îmbinare 
a diverselor esențe de
lemn. 

ULTRABOND S997 1K și KERAPOXY DESIGN
Conlucrând cu producătorii de parchet, MAPEI a găsit soluții

inovatoare pentru ca parchetarii să monteze cât mai simplu
mozaicul din lemn: un adeziv specific și un chit de rosturi pe bază
de rășini epoxidice, fără solvenți, cu care să se închidă și să se
sigileze rosturile mozaicului, rezultând astfel etanșeizarea placării cu
lemn. Acest chit de rosturi nu trebuie să atace sau să zgârie
suprafața mozaicului din lemn. 

n Pentru montajul mozaicului din lemn, MAPEI a formulat un
adeziv reactiv (R) ULTRABOND S997 1K, adeziv
monocomponent silanic, fără apă, cu consistență tixotropică,
dar care se întinde ușor pe suport și nu lasă să alunece modulul
de mozaic din lemn, după lipire.

n Pentru chituirea mozaicului din lemn, MAPEI a formulat un
mortar epoxidic bicomponent (RG), fără solvenți - KERAPOXY
DESIGN. Chitul de rosturi nu conține apă, deci nu influențează
stabilitatea dimensională a plăcuțelor din lemn. Întărirea chitului
se face prin reacția chimică dintre componente, rășină și
întăritor. Pentru ștergerea surplusului și a urmelor de chit
epoxidic se folosesc doar un burete și apă! Mortarul
KERAPOXY DESIGN este disponibil într-o gamă de 15 culori,
care pot fi mixate la rândul lor cu fulgi MAPEGLITTER, de
culoare argintie, aurie, culoarea cuprului etc. Efectul obținut
îmbunătățește substanțial designul final al placării.
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PUNEREA îN OPERă
1. Aplicarea adezivului

Mozaicul din lemn se
montează pe un suport uscat și
plan, fără infiltrații de umiditate.
Su por tul poate fi din beton, ten -
cuia lă, șapă, gips-carton, fibro -
ciment, OSB, MDF etc. Con di țiile
de montaj ale suportului, umidi -
tatea și tem pe ratura, sunt aceleași
ca la montajul parchetului din

lemn masiv. Adezivul se aplică pe
suprafețe orizontale sau ver ticale
și are aderență pe suprafețe absor -
bante sau neabsor bante. Aplicat cu
ajutorul unei gletiere metalice cu
dinți de 3-4 mm, adezivul se
întărește în contact cu umiditatea
atmosferică. (foto 1)

2. Așezarea modulelor de
mozaic

Peste stratul de adeziv, se
așează modulul cu plăcuțele de
mozaic și se poziționează astfel

încât să res pecte continuitatea
aspectului ori modelul prevăzut.
(foto 2)

Mozaicul se presează ușor în
stratul de adeziv, cu ajutorul unei
spatule de cauciuc, având grijă ca
plăcuțele să se men țină aliniate și
în același plan. Timp de
maximum 3 ore se pot remedia
problemele de planeitate sau de
aliniere a modulelor. (foto 3)

3. Chituirea rosturilor
După lipire, se așteaptă circa 

24 de ore și se înlătură folia de
polie ti le nă. Chituirea rosturilor se
face după două zile de la lipire,
termen valabil și pentru mozaicul
așezat pe plasă de fibră de sticlă. 

Ma te rialul de chituire se
prepară și omoge ni zează conform
instrucțiunilor producătorului, iar
apoi se aplică în rosturi cu
ajutorul unei spatule cauciucate. 

Pentru a umple cât mai bine
rosturile, în cazul acoperirii
suprafețelor verticale, spatula cu
materialul de chituire se trece pe

Mulțumim ARBOL pentru aportul 
adus la realizarea acestui articol
E-mail: info@arbol.it
www.arbol.it 

suprafața mozaicului de jos în sus, 
în diagonală pe plăcuțele de mozaic.
(foto 4)

4. Ștergerea și finisarea
chitului de rosturi

Surplusul de chit epoxidic trebuie
îndepărtat iar suprafața finală de
mozaic trebuie curățată cu uneltele
adecvate: 2 găleți cu apă curată,
drișca Mapei cu pad alb Schotch
Brite, burete Mapei de celuloză dur și
eventual soluția de spălare
KERAPOXY CLEANER. Imediat
după chituirea rosturilor, suprafața se
umezește cu buretele sau se folosește
drișca prevăzută cu pâslă abrazivă
albă, puțin umezită. Prin frecarea
suprafeței, chitul de rosturi se
transformă într-o emulsie care poate
fi ușor colectată cu buretele de
celuloză; acesta din urmă se va clăti
din abundență cu apă curată după
fiecare ștergere. După curățarea
urmelor grosiere de material de
chituire, se șterge foarte ușor
suprafața chitului, tot cu buretele,
prin mișcări circulare. Această
ultimă operațiune are rolul de a
închide porii materialului de
chituire, având ca rezultat o supra față
compactă și lisă a chitului, respectiv
un mozaic curat. (foto 5)
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istoricepardoseli

Istoria lor începe în vremuri tulburi.
Invaziile tătarilor de la mijlocul secolului al
XIII-lea și cele ale turcilor care se extindeau
constant în Europa, începând cu 1491 în
Transilvania, până în secolul al XVI-lea, îi
puneau pe localnici în fața unei dileme: să se
ascundă în munți și păduri sau să găsească o
metodă de rezistență, alta decât cea a
confruntării deschise, care s-a văzut că de la un
anumit moment, nu a mai avut efectele
scontate. În plus, aceste incursiuni ale turcilor
și tătarilor erau deseori disparate, concentrate
nu atât pe cucerire și impunerea unei
administrații, ci pur și simplu jafuri inițiate de

Chiar dacă au fost construite în 
vremuri mai puțin fericite, bisericile
fortificate din transilvania reprezintă 
azi un ”brand” sugestiv pentru turistul
preocupat de fenomenele speciale 
ale arhitecturii, de modul în care co -
muni tățile Evului Mediu au rezolvat
într-un mod ingenios și eficient
problemele legate de apărarea
contra invaziilor, păstrarea identității
etnice și religioase, solidaritatea
comunitară, anumite aspecte
economice caracteristice acelor
vremuri. Aceste edificii sunt
interesante și pentru noi, din pers -
pectiva modului în care au fost
abordate pardoselile interioare și
pavajele: materiale, mod de execuție,
utilitate, rezistență în timp.   

Un fenomen transilvănean
Puține locuri din Europa pot etala în zilele

noastre asemenea construcții, în timp ce Transil -
vania are peste 150, din cele circa 300 care au
existat de-a lungul timpului. Unele dintre ele au
fost declarate monumente de patri mo niu și au
fost incluse pe lista UNESCO, ceea ce merită
amintit și subliniat, mai ales când turismul
cultural este la apogeu. 

Bisericile 
fortificate săsești
din Transilvania 

Unele 
construcții 
fac parte din
patrimoniu 
Unesco
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grupuri restrânse.  Nu mai puțin distructive erau
conflictele locale, provocate de diverși feudali sau
comunități vecine, din motive economice, politice
sau religioase, legate de Reformă, care au durat până
în secolul al XVIII-lea.

Saşii din Transilvania sunt urmaşi ai germanilor
aduşi aici de către regii maghiari, cu precădere între
secolele al XII-lea şi al XIV-lea, pentru apărarea
graniţelor regatului, proces petrecut în toată această
parte a Europei, din arcul Carpaților până în nord,
în Ţările Baltice. Ei au devenit o comunitate, unitară
ca limbă şi obiceiuri, şi unul dintre cei mai
importanţi factori economici şi administrativi.
Avantajul major a fost seria de privilegii pe care 
le-au obţinut şi le-au păstrat, statutul juridico-
economic pe baze etnice care le-a permis o
dezvoltare de execepţie. Constituiţi în Universitatea
Naţiunii Săseşti (Universitatis Nationes Saxonicae),
ei au avut administraţie şi jurisdicţie proprii, dreptul
de a-şi alege singuri reprezentanții și preoţii, scutire
de vamă, dreptul de a organiza târguri, toate acestea
în schimbul unor contribuţii la eforturile militare
maghiare de apărare a graniţelor, anumite taxe şi
„obligaţia de găzduire” a regelui – de trei ori pe an.

Privilegiile au început cu „Bula de Aur” emisă de
regele Andrei al II-lea în 1224 (16 articole care
prevedeau constituirea „pământului crăiesc”) şi au
fost menţinute, nu fără eforturi şi rezistenţă la
presiunile maghiarilor şi românilor, până la
reformele de la sfârșitul secolului al XVIII-lea.
Reforma religioasă (luteranismul în primă fază),
primită fără dificultăți, a fost de asemenea unul
dintre elementele care au catalizat dezvoltarea
economică și culturală a orașelor și satelor germane.
Istoria consideră aceste condiţii de colonizare, care
au fost reconfirmate de 22 de ori, ca pe cele mai
avantajoase din Europa Centrală şi de Est.

Germanii, care deci aveau un rol dublu, de
colonizare, dar și de apărare a granițelor sud-estice
ale Regatului Maghiar, au ales această variantă a
rezistenței locale, construind fortificații de
dimensiuni mici și medii în jurul bisericilor, de orice
confesiune ar fi fost ele. Veniți din Renania de Nord
& Saxonia (zona orașului Köln în special) sau
Flandra, aceștia aveau deja o lecție învățată din
numeroasele confruntări ale unei epoci feudale
frământate și atomizate: știau să construiască cetăți
în apropierea satului, unde să-și adăpostească

Unele 
construcții 
fac parte din
patrimoniu 
Unesco



Pardoseli magazin10

istoricepardoseli

bunurile de preț și să reziste până la sosirea
ajutoarelor sau descurajarea atacatorului –
uneori, ele puteau adăposti întreaga
comunitate. 
Ca modele, au folosit fortificațiile
cavalerești sau feudale, frecvente în acele
vremuri, transferate inițial orașelor și apoi
comunităților rurale. Unii istorici sunt de
părere că un model important l-au re -
prezentat bisericile cisterciene de la Cârța
și Igriș, care au avut un rol defensiv până
la ultima incusiune otomană în Ardeal,
petrecută în anul 1788. 

Întrucât confesiunea
religioasă avea un rol
important, alegeau ca aceste
două obiective (cetatea și
biserica) să fie construite
împreună, de aceea
amplasamentele alese erau de
regulă centrul satului,
colinele ori malurile unor
râuri. Din epoca invaziilor
tătare, aceste cetăți au păstrat
turnuri masive, poziționate
spre vestul lăcașului de cult,
cu drum de strajă şi ferestre
de tragere, respectiv în
zonele căilor de acces, care erau apărate
suplimentar de șanțuri. Zidurile de incintă
ale cetăților au fost uneori folosite ca
sprijin pentru construcții interioare:
camere de locuit, depozite pentru provizii
și arme, grajduri pentru animale. Pe timp
de pace, sau ulterior, când rolul lor defensiv
nu mai era important, aceste construcții au
fost folosite de comunități în diverse
scopuri: biserica și-a păstrat rolul, desigur,
iar încăperile adiacente au fost
întrebuințate pentru depozitarea și
conservarea alimentelor (în unele sate încă
se vorbește despre “Turnul slăninilor”) .
Uneori, au fost construite două sau chiar

trei incinte, cu rol de apărare
succesivă, iar turnul clopotniței de la
intrare avea și rol de donjon.

Materialele pentru construcție au
fost cele clasice: piatră, lemn, mai
târziu cărămidă. Este foarte dificil de
stabilit care a fost varianta inițială a
unei asemenea biserici fortificate,
pentru că transformările au fost
destul de dese și făcute în stare de
reală criză. Nu rareori, în timpul unei
invazii se demolau inclusiv părți din
biserici. În urma renovărilor, având
însă ca model aspectul relativ recent,
nu cel medieval,  unele zone au fost
lăsate în varianta originală, așa că ne
putem da seama cum arătau când
aveau un scop defensiv. Astfel, avem
surpriza să găsim și zone de par do -

Ruinele
mănăstirii
cisterciene de la
cârța (datând
de la 1225, dar
edificată din
piatră pe la
1320),
considerată
drept model
urmat pentru
construirea
bisericilor
fortificate rurale
din Transilvania.

MÃNÃSTIREA
CÂR}A
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PREJMER

seală veche de câteva secole, din piatră în
special, de râu sau de carieră, întâlnită la
pavajele interioare și exterioare. Mai mult,
am întâlnit pardoseli acoperite cu ceramică
groasă tip klinker și chiar cu dușumele
masive de lemn, bine păstrate în condiții de
umiditate scăzută. 

Prejmer
La Prejmer / Tratlau (Brașov) a fost

construită una dintre cele mai importante
biserici fortificate din Transilvania, având o
poziție strategică deosebită din cauza
faptului că turcii intrau în Transilvania prin
pasul Buzău. Începută se pare de către
cavalerii teutoni în 1218, a fost finalizată de
către cistercieni care au ridicat un zid de
apărare înalt de 12 m și gros de
3-4 m, întărit cu turnuri, porți
de fier, şanţ de apă și pod care
se ridica. Reprezentative sunt
camerele de locuit (circa 60) şi
sutele de cămări pentru
provizii realizate pe faţa
interioară a zidului,
desfăşurate pe 4 niveluri. Deși
satul a fost atacat şi distrus de
peste 50 de ori între secolele
XIII și XVII, biserica
fortificată a fost cucerită doar
de câteva ori. La intrarea în
incintă, care se face printr-un
tunel lung de 30 m protejat cu hersă (grilaj

glisant din lemn
întărit cu fier) şi

porţi solide de stejar, se poate observa un
frumos pavaj din piatră cubică. Acest
material mai este folosit și în interior, unde
se află chiar un mozaic bicolor (piese albe
și negre). Cea mai valoroasă pardoseală
este însă cea originală din biserică, o
ceramică din plăci cu diferite forme,
completată în cadrul restaurării cu piese
similare comandate special. Scările sunt în
general din piatră masivă, lemn sau
combinație de piatră, lemn și cărămidă.

Biserica - cetate
Prejmer este cel
mai puternic și
bine păstrat
obiectiv de acest
tip din estul
europei, și
datorită unor
restaurări din
1960-1970
aparținând
Direcției
Monumentelor. 
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Hărman 
Biserica fortificată din

Hărman / Herman își are
originea în același context cu
cea din Prejmer, fiind prima linie de
apărare din Țara Bârsei contra invaziilor
turcești din sud-est. Are un zid exterior
de 4,5 m și unul interior de 12 m,
prevăzut cu turnuri, beneficiind și de
faptul că în nord este flancat de un teren
mlăștinos. Fortificațiile și încăperile
pentru refugiu și provizii datează în
majoritatea lor din secolul al XV-lea.
Asediată de turci, moldoveni și nobili
maghiari, se spune că cetatea n-a fost
niciodată cucerită.  

Cristian - Brașov
Deși biserica inițială în stil romanic

nu a rezistat până acum (a fost demolată

Intrarea se face
(ca la multe alte
edificii de acest
fel) printr-un
coridor frag -
mentat de porți
din lemn și fier,
care să
descurajeze
orice intrare
neautorizată.
Pot fi recu nos -
cute influențele
barocului, deși
s-a început cu
stil romanic și 
s-a continuat cu
gotic...   

numărul sașilor rămași în cristian este destul de
mic (câteva zeci de persoane în vârstă), dar
comunitatea care a părăsit România s-a îngrijit ca
aici să rămână dovezile existenței lor: edificii
renovate, obiecte de cult, de uz casnic și
vestimentar.  

CRISTIAN BRA{OV

HÃRMAN
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Până la
revoluția
industrială, sașii
din cisnădie
dețineau
monopolul
transilvănean
al... secerilor. 
De altfel, unul
dintre turnurile
fortificației era
denumit chiar
”Turnul
secerilor”.  

CISNÃDIE

în 1839 și înlocuită cu cea actuală în stil
neoclasic), la Cristian /Neustadt se păstrează
fortificația ridicată în prima jumătate a
secolului al XV-lea, sub forma unei incinte
ovale cu 8 turnuri și bastion pe poartă (trans -
format în secolul al XIX-lea în casă parohială).
Deosebit de interesante aici sunt pardoselile
masive din lemn din biserică, având circa 150
de ani. Măiestria dulgherilor germani este
demonstrată nu numai de dușu me lele și scările
solide, ci și de altarul sculptat și pictat, realizat
integral din lemn. În prezent, complexul este
într-un stadiu avansat de reno vare datorită
comunității germane, care ține să păstreze
nealterate valorile încorporate în aceste ziduri.
A fost o ocazie specială și pentru noi să vedem
mecanismul fascinant al ceasului din turn.

Cisnădie
Biserica evanghelică din Cisnădie / Heltau a

fost ridicată la începutul secolului al XIII-lea în
stil romanic, astăzi având elemente gotice
datorate modificărilor din secolele XV și XVI.
Fortificațiile (metereze, turnuri și bastioane, centuri prevăzute cu coridoare de

apărare) au fost realizate după atacul
turcesc din 1493. Turnul clopotniță
ajuns la forma actuală abia în 1751 
a fost la 1425 primul turn cu ceas din
Transilvania și a beneficiat de primul
paratrăznet din această regiune,
confecționat din cupru. Am admirat
zidurile groase din cărămidă, aleile și
curțile interioare pavate cu piatră 
de râu sau plăci de rocă spartă. n



Pardoseli magazin 15

n Montaj parchet masiv, stratificat Şi duŞumele;
n Recondiționare parchet masiv;
n Execuție scări din lemn masiv Şi placări cu lemn

a structurilor existente din beton sau metal;

n Consultanță pentru materialele puse în operă
(parchet, adeziv Şi finisaje).

Montajul 
parchetului
este o arta 

Localitatea Comarnic, 
Str. Poiana, Nr. 36, Jud. Prahova
Tel.:0722413598 

ˇ







Pregătirea suportului
Lucrarea de față, constând în

acoperirea cu parchet masiv a 200 mp
dintr-o locuință și a scărilor dintre cele
trei nivele ale construcției, are câteva
particularități care merită să facă
subiectul unui articol. În primul rând,
este vorba de calitatea superioară
cerută pentru această casă din nordul
Bucureștiului. Au fost alese plăci de
parchet din lemn masiv de stejar, cu
lungimi diferite (între 400 și 1.500
mm), lățime de 105 mm și grosime de
21 mm, care au fost montate în sistem
nut/feder peste un strat de dușumea
oarbă – al doilea element particular al
acestei lucrări. Dușumeaua ca strat
suport a constat în cherestea de lemn
rășinos, respectiv scânduri cu lățimea
de 110 mm pozate la distanțe egale 
(2,5 cm între ele), lipite cu un adeziv
bicomponent Bona R 770. Adezivul a
fost aplicat uniform, pe toată suprafața
șapei. Înainte însă de aceasta, șapa
existentă, din beton elicopterizat, a fost
tratată cu două straturi de rășină
epoxidică ce are rolul de a amorsa,
întări și crește aderența, dar în același
timp și de a izola contra umidității
remanente din placa de beton. 

PARCHET DE STEjAR 
PE DUȘUMEA OARBă  

de referin]`lucr`ri

uN PluS DE CălDuRă, 
vENtIlARE, 
CONFORt ACuStIC
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A fost obținut astfel un substrat cald, cu
elasticitate optimă și o foarte bună ventilare,
cu un efect important asupra acusticii
ulterioare a camerelor.

Montaj, finisare
Plăcile de parchet au fost apoi fixate în

cuie și suplimentar cu adeziv; este o metodă
care dă rezistență pardoselii și, mai mult, îi
ameliorează proprietățile mecanice pe
măsură ce este exploatată. La parter și etaj,
beneficiarul a ținut ca nuanța parchetului să
rămână cea naturală și în consecință s-a
finisat cu un lac semi-mat Bona Mega, tratat
în prealabil cu un primer care să intensifice
culoarea și fibra lemnului. În schimb, la
mansardă, spațiul larg, luminat de sus,
structura și alte elemente de tâmplărie din
lemn de brad au permis aplicarea unui baiț
de culoarea mahonului, preparat in situ. 



de referin]`lucr`ri

Plinta cu dimensiunile de 70 x 14 mm a
respectat culoarea parchetului de câmp.
Fotografiile finale ne arată o pardoseală continuă,
elegantă, care înconjoară obstacole și acoperă
multe zone de extensie (sub șemineu, în nișe,
diverse zone din casa scării, chiar și în jurul unui
convector de pardoseală montat în dreptul unei
nobile ferestre franțuzești). Numeroasele suprafețe
cu forme neregulate au reprezentat o provocare
pentru montatori, dar efectul s-a dovedit
spectaculos. Desigur, pentru a pune în valoare fibra
lemnului, plăcile au fost montate pe direcția celei
mai importante surse de lumină – cea solară
intrată prin uși și ferestre, chiar și la mansardă.
Nuanțele diverse ale aceluiași stejar natur s-au
completat foarte bine cu tâmplăria wenge a
ferestrelor. Primele obiecte de mobilier aduse, în
culori deschise, accentuează aspectul cald, solar al
lemnului de stejar.

Scările – la fel de importante
Între etaj și mansardă (2,78 m diferență de

nivel) a existat o scară de șantier din fier, pe care
beneficiarul intenționa să o păstreze prin montarea
de trepte de lemn. La propunerea montatorilor,
scara respectivă a fost totuși înlocuită cu o variantă
integral din lemn masiv de stejar (blaturi foarte
rezistente de 40 mm, fără contratrepte), înălțimea
dintre trepte putând fi ajustată la 27 cm. 

A fost o lucrare cu un  grad superior de
dificultate, întrucât golul scării era de doar 70 cm
lățime, iar mâna curentă a trebuit realizată pe
exterior. De asemenea, fixarea acestei scări a fost o
provocare și pentru că în partea superioară, la
mansardă, nu se puteau găsi puncte de prindere
sigure din cauza mascării structurii de rezistență cu
gips-carton. 

Lucrarea a fost executată de o echipă de la
Clevio House Design formată practic din trei
montatori, care, pe măsură ce șantierul avansa cu
mai multe tipuri de finisaje, au alocat trei zile
pentru montarea dușumelei, 4 zile pentru
montarea parchetului și 2 zile pentru șlefuire.
Aceste performanțe se datorează desigur nu doar
priceperii meseriașilor, ci și dotării cu echipamente
care să le asigure operativitatea. n

Suprafață parchet: circa 200 mp
Producător parchet: Kormos Impex
Rășină, adeziv, lac: Bona România
Firmă de montaj: Clevio House Design
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peELEMENTE de DESIGN 
şi MONTAjE CORECTE 

Î n acord cu cerințele actuale ale pieței și producă -
torilor de pardoseli, Küberit a introdus 4 noi decoruri

în completarea gamei de 13 culori existente. Noile
decoruri, imitând furnirul, sunt stejar gri (H61), stejar
bej-gri (H62), Tigua (H63) și stejar crem (H64) și vor fi
produse prin cea mai modernă tehnologie de impri -
mare digitală. 

În plus, la standul Küberit sunt programate
demonstrații zilnice, la orele 11 am și 3 pm, ce vor
proba montajul simplu și calitatea produselor firmei.
Sâmbătă, 12 ianuarie, la orele 17,30 se va decerna
premiul pentru “Cel mai  bun montator al profilelor
Küberit”, juriul având de ales între 15 montaje
inovative. Câștigătorii vor primi un Coupé Smart 4two,
un scuter Vespa, vouchere de vacanță, terminale Apple
iPads și un expresor Nescafé Dolce Gusto. După
ceremonia de premiere, toți partenerii și clienții
Küberit sunt invitați la petrecerea din standul firmei,
situat în pavilionul 7, standul B46.

Küberit va începe cel de-al 
151-lea an din istoria companiei 
cu un design de stand expozițional
complet nou. liderul pieței de profile
pentru pardoseli își va prezenta la
Domotex noutățile, evidențiind
accesoriile de lux precum profile,
plinte și opritoare de uși ornamentate
cu cristale Swarovski, elemente foarte
populare pe piețele de export și tot
mai căutate în Germania.

Küberit la Domotex 2014:

ACCENT 

eveniment
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Pardoselile cork+ de la EGGER
sunt silențioase și calde.  Ele oferă
un raport bun calitate - preț și
sunt conforme cu cele mai înalte
standarde ecologice. Cele
douăsprezece noi decoruri
conferă design modern și confort
în toate spațiile.

Tendinţa către spațiile de locuit naturale și
deschise se reflectă în produsele actualizate din

colecția de pardoseli cork+ de la EGGER. În colecția
optimizată de pardoseli cu plută pentru comerțul
specializat, producătorul tirolez prezintă
douăsprezece noi decoruri. „Punctul forte al par do se -
lilor cork+ de la EGGER îl constituie decorurile de
stejar, foarte apreciate în prezent.  Printre acestea se
numără atât cele naturale, cât și cele robuste, cu
noduri vizibile și desenul fibrei lemnoase pe suprafețe
mari. De mare actualitate este și decorul Stejar săl ba -
tic, care a derivat din decorul de succes Stejar
Arlington din colecția Floorline“ apreciază Michael
Gerbl, Director Marketing și management de produs
EGGER Retail Products. Noua colecție EGGER
cork+ propune pentru prima dată, pe lângă formatul

Classic al plăcii (1.292 x 193 mm), șapte decoruri în
format Large (1.292 x 245 mm). Lățimea mai mare a
plăcilor conferă impresia de spaţiu amplu şi de
atmosferă liberă, deschisă. Aspectul de placă din
lemn s-a realizat prin teșitura pe 4 laturi, iar impresia
tactilă prin structura de lemn periat - Rustic.

încrederea în produs: 
A doua generaţie cork+

Colecția de pardoseli cork+ de la EGGER reunește
avantajele produsului natural plută cu funcțio na -
litatea parchetului laminat. Tehnologia cork+ permite
imprimarea decorurilor şi a structurilor cu ajutorul
procedurii de printare directă.  Rezultă astfel plăci cu
decoruri moderne de lemn și suprafețe perfect
adaptate, cu aspect de parchet laminat. 

LINIşTE,
CăLDURă ȘI
ECOLOGIE 
ÎNtR-O NOuă
DIMENSIuNE

Colecția optimizată de pardoseli 
cork+ de la EGGER se evidențiază prin noile
decoruri, noul format și caracteristicile
convingătoare. 
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LINIşTE,
CăLDURă ȘI
ECOLOGIE 
ÎNtR-O NOuă
DIMENSIuNE

Diferența se resimte în mod evident atât în
textură, cât și în acustică: sunt optimizate sunetele de
impact și cele ambientale, iar pardoseala se percepe
ca fiind caldă și moale. Compania EGGER este
încrezătoare în funcționalitatea și durabilitatea
pardoselilor cork+. De aceea, produsul a fost
prelucrat continuu, s-au creat noi decoruri și s-au
îmbunătățit caracteristicile: pardoselile noii colecții
au fost certificate conform standardului  prEN 16511
cu clasa de utilizare 31, motiv pentru care pot fi
utilizate și în spațiile comerciale, cum ar fi camerele
de hotel.

Natural, ecologic
Pardoselile EGGER cork+ sunt ecologice și

durabile datorită materialelor naturale utilizate, ca
lemnul - sub forma plăcilor fibroase de înaltă
densitate EGGER HDF Quellstopp Plus - și pluta.
Chiar și procedeul de imprimare directă, așadar
tipărirea directă a decorurilor pe stratul compact din
plută, contribuie la protejarea mediului înconjurător,
deoarece nu utilizează hârtia decor. Pardoselile
EGGER cork+ nu conțin PVC și plastifianți.  Toate
culorile și lacurile utilizate sunt ecologice. 

Produsul a primit distincția “Îngerul albastru”,
drept recunoaștere a siguranței în utilizarea

ambientală. Pardoselile sunt certificate CE și PEFC,
iar în urma primirii omologării pentru construcții
poartă sigla de conformitate.  EGGER este membru
MMFA – Asociația producătorilor de pardoseli
modulare multistrat (societate înregistrată) începând
din mai 2013 și promovează astfel la nivel
internațional înființarea noilor categorii de pardoseli.

Asistenţă optimă la vânzare
Noua colecție de pardoseli cork+ de la EGGER se

comercializează prin intermediul distribuitorilor şi în
magazinele de specialitate pentru montatori şi
designeri. Pentru a susţine argumentele de vânzare a
produsului durabil și convingător prin caracteristici,
au fost reeditate toate materialele promoționale.

Colecția se evidențiază prin mostre pentru fiecare
decor. Formatele plăcilor și structura produsului vor
fi ilustrate cu ajutorul  mostrelor mari, de lățimea
plăcilor. Testul de impact integrat invită la realizarea
unei comparaţii pentru pardoseala deosebit de silen -
țioa să. Colecţia întocmită în conformitate cu nevoile
comercianţilor este completată cu un catalog în
format A3, în care fiecare decor poate fi vizualizat la
dimensiunile originale și într-un spațiu amenajat.

Fiecare colecție este prevăzută din start cu cinci -
spre zece broșuri de produs în format A4, care se pot
transmite clienților finali.  Explicaţiile simple ale atri -
butelor - silențios, cald, ecologic și imaginile cu spații
frumos amenajate sunt menite să informeze și să ins -
pi re în acelaşi timp. Pardoselile cork+au fost incluse în
soluțiile VDS (studio virtual de design) de la EGGER.
Programele VDS sunt disponibile şi online pen tru
toate terminalele, fie Smartphone sau tablete PC.

prEN 16511:2012 (E)

www.egger.com
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O pardoseală Forbo e
întotdeauna fru moasă și de
efect, confortabilă pentru
cei care trăiesc, muncesc ori
se joacă acolo. Aspectul nu
e însă totul, adesea tocmai
ceea ce nu se vede
contează mai mult.

PENtRu uN MEDIu MAI buN

ecotrenduri

Pardoseli Forbo
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L a Forbo, noi credem că adevărata sustenabilitate
provine din două direcții: cum se produce par do -

sea la și cum se utilizează ea. De exemplu, noi înțelegem
că pardoselile îndeplinesc diferite funcțiuni într-o
clădire. Producând o gamă largă de pardoseli, începem
prin a v-o recomanda pe cea mai potrivită și ne asi gu -
răm că e cât mai sustenabilă posibil. Găsim în tot deauna
metode de a vă oferi cel mai redus cost de întreținere a
produselor noastre, care sunt ușor de mo ntat și reclamă
cheltuieli reduse de mentenanță pe durata lor de
exploatare. Ceea ce, de fapt se traduce prin costuri scă -
zute și deșeuri cât mai puține. Pardoselile noastre sunt
bune pentru oameni, bune pentru clădiri și bune
pentru mediu pentru că ne asi gurăm de aceasta încă de
când ne alegem ingredientele.

utilizăm o metodă transparentă de determinare a
performanței complete de mediu a pardoselilor noastre
pe întreaga lor durată de viață. Reducem, reutilizăm,
reciclăm și reînnoim. Ne producem pardoselile în fabrici
curate și eficiente, alimentate de curent electric 100%
regenerabil și suntem aproape de designerii noștri, așa
încât cei care produc și cei care creează să poată lucra
umăr la umăr.

Marmoleum: 
Un talent natural

Să produci un Marmoleum într-adevăr de calitate e
o provocare: din fericire, avem o experiență de 100 de
ani pentru a-l face bine. Marmoleum provine din ma -
te rii prime naturale în proporție de 97%, dintre care
72% sunt regenerabile complet în 10 ani, iar la sfârșitul
duratei de exploatare este 100% biodegradabil.  

La baza linoleumului Marmoleum stă inul, din care
extragem uleiul, folosind însă în producție 43% ma -
teriale reciclate. Nu numai că pardoseala e perfectă
imediat după mon taj, dar devine chiar mai rezistentă
odată cu tre ce rea timpului. Finisajul Topshield2, alături
de pro   prietățile antibacteriene naturale o fac igienică și
cu un necesar redus de întreținere cu chimicale dău nă -
toare. Și, fiind atât de durabil și de ușor de întreținut,
Marmoleum implică costuri reduse de exploatare. 

Bariere de praf 
care ţin murdăria afară

Oferim bariere de praf deopotrivă rigide și textile,
ce pot opri până la 94% din murdărie să ajungă în
interior – adică un cost redus de curățenie și un mediu
mai sigur, fără riscuri de alunecări și căderi. Multe
dintre colecțiile noastre sunt produse din ECONYL® -
o țesătură de înaltă calitate realizată 100% din polia mi -
dă regenerată, iar suportul modelului Coral Welcome
constă din peturi reciclate din plastic. 

În total, barierele noastre de praf reduc facturile de
curățenie cu până la 65%, salvând astfel banii dum nea -
voastră, energia și substanțele chimice de cu rățare. 



ecopardoseli

În plus, barierele rigide Nuway Tui guard sunt
reversibile, așa că le puteți dubla durata de viață pur și
simplu întorcându-le invers. 

Mochetă în dale: 
închiderea cercului

Nu numai că toate mochetele noastre în dale pro -
duse în Marea Britanie au un conținut reciclat de peste
50%, dar putem reprocesa deșeurile de producție și
montaj, închizând complet cercul.

Reducem și aportul de materiale virgine folosite în
producție: de pildă, în loc să aruncăm capetele de fir, le
rețesem în gama Tessera. Avem chiar câteva colecții
rea lizate în proporție de până la 100% din fire de
ECONYL® regenerate. Iar pentru cei cu adevărat îndră -
g o stiți de natură, gama noastră Westbond provine din
lâna a șapte rase britanice de oi, având un conținut
reciclabil de 70% și la suport.

Mocheta noastră în dale e rapid și ușor de curățat
folosind sistemul Dry Fusion, pe bază de căldură, pu -
țină apă și detergenți organici. 

Vinyl: reinventarea 
acestui material

Oricând e posibil, reutilizăm deșeurile noastre de
vinil (dar și pe ale altor producători) pentru realizarea
de noi produse – precum suportul pardoselilor Flotex
și mochetei Westbond. Suportul colecțiilor noastre de
vinil (pe care le producem integral în Europa) conține
până la 45% conținut reciclat. 

Flexibilitatea vinilului e dată de plasticizanți. Aceștia
sunt de regulă anorganici, dar noi am început să folo -
sim un “bio-plasticizant” mai natural, ce poate crește la
loc în decurs de un an. 

Utilizăm materiale înteligente și finisaje durabile pe
vinilul nostru, care cresc durata de viață a pardoselii și
reclamă procedee de curățare chimică mai reduse. 
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Flotex: mai mult decât 
părţile lui componente

Această pardoseală hibrid unică combină beneficiile
variantelor textile și elastice, oferind confortul unei
mochete și rezistența unei pardoseli vinilice. Reducem
consumul de resurse cât de mult posibil, iar prin re gân -
direa ambalajelor am scăzut cu 50 tone anual greutatea
acestora. Designul unic al pardoselilor Flotex le face să
elibereze la curățare de două ori mai mulți alergeni
decât mochetele standard, îndeplinind cele mai stricte
cerințe legate de calitatea aerului. Dalele de Flotex
conțin 59% conținut reciclat și sunt rezistente la apă
100%, ceea ce înseamnă că se curăță numai cu apă și
detergenți standard, fără chimicale, permițând și cu -
rățarea cu aburi dacă cerințele de igienă o impun.
Flotex e tratat anti-microbian împotriva bacteriilor
precum MRSA și E Coli, fiind și singura pardoseală
textilă aprobată ca antialergenă în Marea Britanie.

Certificate verzi:
Utilizăm sisteme de certificare independente pentru

pardoselile noastre și ne străduim să ne includem pro -
du sele în sistemele constructive sustenabile. Acest lucru
e bun pentru noi pentru că ne permite să transmitem
ideea noastră de sustenabilitate mai departe dar e bun și
pentru dumneavoastră pentru că dovedește obiectiv că
pardoselile noastre se numără printre cele mai sus -
tenabile și mai durabile. În dreapta puteți vedea o selec ție
a cer tifi că rilor noastre internaționale de mediu. n



Pentru a veni în sprijinul montatorilor de
pardoseli vă propunem în cele ce urmează
să faceţi cunoştinţă cu instrumentele
profesionale produse de Leister.
Montajul pardoselilor din materiale
termoplastice (PVC, PE, linoleum,
PUR) necesită o serie de cunoştinţe
de specialitate şi mai cu seamă
utilizarea echipamentelor
profesionale de ultimă generaţie. 

Pentru a vă putea informa dintr-o sursă
autorizată, am apelat la liderul mondial în
domeniul producerii de echipamente pentru
sudarea materialelor termoplastice, Leister,
companie elveţiană cu o experienţă de peste
60 de ani în domeniu, reprezentată în
peste 90 de ţări, prezentă şi în
România prin intermediul companiei
KOBO TECHNOLOGIES S.R.L.

Politica companiei Leister este
de a avea personal calificat şi
instruit la sediul din Elveţia dar și  în
fiecare ţară unde are reprezentanţă. În acest mod în orice
colţ al lumii unde aveţi lucrări de executat, personalul
autorizat vă poate oferi consultanţă, service autorizat, piese
de schimb si consumabile originale. Indiferent ce materiale
termoplastice doriţi să aplicaţi, indiferent de suprafaţa lucrării,
de la câţiva metri pătraţi la 50.000 mp, Leister este
partenerul ideal. Pentru realizarea termosudurilor materialelor

plastice, Leister vă propune, deopotrivă, atât
aparate manuale cât şi automate, fiecare dintre ele
la fel de utilizate în funcţie de complexitatea şi
utilitatea lucrărilor. Pentru suprafeţe foarte mari ce
implică linii foarte lungi de sudură este absolut

necesar un aparat automat (UNIFLOOR E) pentru a
elimina orice posibilitate de eroare umană. Când vine vorba
de finisaje, lucrări pe suprafeţe mai mici, realizarea ridicărilor
la perete, cu siguranţă veţi avea nevoie de un instrument
manual, cel mai nou apărut pe piaţă fiind TRIAC ST. Este
destinat în primul rând pentru sudarea și prelucrarea
materialelor plastice și polimerilor. În dezvoltarea sa s-a decis
în mod conştient să se renunţe la detaliile tehnice
suplimentare. În același timp este un instrument convenabil,
de încredere și versatil.

Pardoseala gigantică, de 50 000 m2, 
acoperită cu "Royal ESD".

Mașina de șanfrenat GROOVER în timpul lucrului

Scule profesionale
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PARDOSEALA GIGANTICă
Cadrul economic general în Vietnam este deosebit de
atractiv pentru societățile care operează pe plan
internațional. Prin urmare, nu va fi o surpriză faptul că Intel a
ales Ho Chi Minh City ca locație pentru o fabrică cu
producție mare. Intel extinde facilitățile de producție pe scară
largă aici pentru aproximativ 300 de milioane de dolari SUA.
Pardoseala gigantică în cea mai mare clădire măsoară
50.000 m2. Așa cum mașinile produse de Leister au fost
folosite pentru acoperişul plat, de asemenea, acestea au fost
folosite pentru lucrul complex din interior.

PARDOSEALă REGALă
"Performanță nelimitată în domenii de aplicare cu cerințe
unice". Acestea sunt cuvintele folosite de către liderul de
piață pentru a descrie pardoselile de vinil, Armstrong, "Royal
ESD" (ESD = descărcări electrostatice). În oferta sa, Intel a
precizat la acest nivel de acoperire special pentru domeniile
de activitate ale producției microelectronicii. În afară de
capacitatea de preluare a descărcărilor electrostatice a fost
necesară, de asemenea, izolarea pardoselii. "Royal ESD"
poate fi lucrat extrem de bine cu mașini pentru pardoseli
făcute de Leister.

În acest scop, echipa de proiectare ProTech AIM Vo Minh
Chuong (Project Manager) și Pham Cao Hieu (Manager de
şantier), precum și întreaga echipă de lucru au beneficiat de
instruire în lucrul cu mașinile pentru pardoseală Leister
UNIFLOOR E, GROOVER și TRIAC ST.

CERINțE MAI MULT DECâT îNDEPLINITE
Datorită dimensiunilor gigantice ale clădirii a trebuit adus un
echipament corespunzător. După curățarea foarte bună a
pardoselii, benzile de cupru au fost mai întâi legate la sol astfel
încât să îmbunătățească descărcarea electrostatică.
Pardoseala "Royal ESD" a fost apoi întinsă. După stabilirea
canelurilor, kilometri lungime au fost şanfrenaţi în pardoseală
folosind puternica maşină de şanfrenare GROOVER.

CUSăTURI DE SUDURă FăRă SFâRșIT
Electrozii de umplere sunt apoi sudaţi în aceste caneluri cu
UNIFLOOR E, cu viteza de până la 7,5 m / min. Datorită
controlului electronic al aparatelor de sudură cu aer cald,
eventualele fluctuații de rețea pot fi compensate, obținându-se
îmbinări prin sudură perfecte și omogen realizate. Fără control
electronic, viteza și calitatea sudurii pot varia. TRIAC ST a fost
utilizat ulterior pentru munca la detalii. Ca la toate
instrumentele manuale de sudură Leister, e disponibilă o gamă
largă de duze de sudare de înaltă calitate.

LUCRARE EFICIENTă EFECTUATă UșOR
O instruire scurtă este tot ceea ce este necesar pentru a
începe sudura perfectă cu aparatele Leister, datorită
funcționării intuitive. Unitatea puternică și controlul sofisticat al
mașinilor permite un lucru eficient și curat. Produsele dovedesc
înaltă calitate în utilizarea continuă - ca și în exemplul oferit din
Vietnam, unde condițiile exterioare extreme predomină. După
terminarea lucrărilor, muncitorii Protech AIM au spus cât de
impresionați au fost de uşurinţa în folosire a mașinilor pentru
pardoseli Leister și de calitatea foarte mare a  sudurilor.

Una din cele mai interesante poveşti de
succes Leister: 50.000 mp de pardoseală
pentru Intel în Vietnam

Kilometri întregi de sudură 
omogenă obținuţi cu UNIFLOOR E

Muncă de detaliu cu TRIAC ST – 
termosuflanta are la capăt piesa 
de ghidare a cordonului de sudură

Reprezentanţă autorizată pentru România:
KOBO TECHNOLOGIES S.R.L.

Prelungirea Ghencea nr. 65B
Bloc E, parter, Spaţiul Comercial nr. 3, 
Sector 6, Bucureşti

Telefon: 0040 21 3803001, 0040 21 3803002
E-mail: leister@kobo+bg.bg
www.leister-romania.ro; www.leister.ro
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eveniment

Profesioniștii din domeniul
pardoselilor de sport și-au dat
întâlnire între 22 și 25 octombrie
la FSB Köln 2013 - târgul
Internațional pentru zone de
Agre ment, Echipamente Sportive
și Ștranduri. Concomitent, în
aceeași locație s-a des fășurat și
târgul Aquanale, ma ni fes tare
centrată pe domeniul piscinelor,
saunelor şi ambientului acvatic.
Având în vedere că în ultimul
timp realizarea pardo selilor
profesionale de sport cunoaște
un trend ascendent în țara
noastră (am prezentat în ultimele
ediții ale revistei cele mai
reprezentative lucrări din
domeniu și vom continua să
acordăm interes acestui sector),
am participat la manifestări
pentru a vă supune atenției
reperele domeniului.

F  iind un dublu eveniment, participarea a fost pe
măsură: 250.000 de vizitatori din 115 țări au

putut vedea noutățile celor 622 de companii din 44 de
țări pre zen te la FSB, respectiv  256 de com panii din
26 de țări prezente la Aquanale. Pe lângă vizitatorii
germani, un număr semnificativ au venit din țări
europene precum Marea Britanie, Rusia, Franța,
Olanda, Turcia, dar și din Asia, în special India, și
Israel. Un aspect apreciat de expozanți a fost și
calitatea vizitatorilor, în bună mă sură specialiști
(arhitecți, desig neri, constructori, consultanți etc.)
sau clienți finali aflați în căutarea unor proiecte
deosebite. 

PARDOSELI  DE SPORT 
lA FSb – KölN 2013
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eveniment

Merită amintită organizarea cu acest prilej a
Congresului IAKS (International Association for
Sports and Leisure Facilities) ce a reunit 45 de
speakeri și 550 de participanți din 38 de țări, dez bă -
tând teme de arhitectură și modalități de activare a
spațiului urban. Cu acest prilej s-a acordat și premiul
anual al asociației, care a revenit biroului de
arhitectură Gerkan, Marg und Partner din Hamburg
pentru proiectele stadionului Bao'An din Shenzhen,
centrului Shanghai Oriental Sports Center și
stadionului Naradowy din Varșovia. O temă centrală
a târgului a fost cea a gazonului sintetic, pavilionul
11.3 fiind ocupat aproape integral de producătorii
acestui material. Trebuie spus că unul dintre standuri
a aparținut organizației reprezentative pentru acest
domeniu, ESTO (Organizația Europeană pentru
Gazon Sintetic). Alte organizații prezente, cel puțin
la fel de cunoscute, au fost chiar FIFA și FIBA, care au
ținut să își facă publice exigențele, îndem nând cât
mai mulți producători să facă pașii calitativi ne ce sari
pentru a răspunde cerințelor sportului de per -
formanță din perspectiva materialelor de cons truc   ție,
tehnologiilor folosite și echipamentelor. Următoarea
ediție a FSB de la Köln va avea loc în intervalul 27-30
octombrie 2015, sperăm cu aceeași varietate de
soluții și, desigur, cu elemente noi și inovative.
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Bona a  prezentat cu ocazia FSb 2013 gama de
finisaje pentru parchet din lemn pentru sport –
primeri, lacuri, întăritori, vopsele pentru trasarea
liniilor de demarcație, respectiv metode de cleaning
care să le prelungească durata de viață. Demons -
trațiile practice desfășurate pe un teren de baschet
alăturat au arătat cum se pun în operă, dar mai ales
de ce aceste produse se bucură de agre ment FIbA,
Federația Inter na țio nală de baschet, pentru
desfășurarea com pe tițiilor de cel mai înalt nivel,
inclusiv Campionate Mondiale și jocuri Olim pice. 

Mapei a expus diverse materiale de montaj,
acoperiri din rășini acrilice, inclusiv soluții pentru
gazon sintetic acreditate de EStO. Am remarcat
gama Mapecoat tNS, concepută să fie create cu
ajutorul ei terenuri de tenis, baschet, volei,
handbal, piste de biciclete, locuri de joacă etc.,
pornind de la asfalt sau beton, folosind filler, rășini
sintetice, granule de cauciuc, adezivi etc.. Nu în
ultimul rând, au fost expuse produse de di cate
placărilor în spații umede (zone Spa, pis cine), în
ton cu tematica largă a eveni mentului. 
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Servicii complete de amenajare personalizat`
(alegerea materialului, livrare, punere în oper`,
garan]ie [i servicii de între]inere ulterioar`) la
calitate garantat`: mochet` EGE
(www.egecarpet.com) [i tapet VESCOM
(www.vescom.com).

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

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

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

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

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

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

n Tratament antibacterian AEGIS
nMochet` certificat` GREE, pentru cl`diri verzi

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

Soluții integrate de tapet și mochetă 
pentru orice spațiu

Restaurant Hétéroclite

la standul Stauf (companie germană care
activează pe piața adezivilor de 180 de ani!) 
am putut vedea, pe lângă adezivi, finisaje și
soluții de reparare pentru pardoseli de sport, 
o nouă metodă de lipire a gazonului artificial, 
ce constă în benzi aplicate cu ajutorul unui mic
echipament (sistem care, împreună cu adezivul
Ibola R 201, este agreat inclusiv de FIFA pentru
competițiile desfășurate pe gazon artificial). 

Din gama largă de soluții de montaj al
pardoselilor pe care le poate oferi, la acest
eveniment Forbo Erfurt s-a concentrat pe
oferta de adezivi speciali și finisaje pentru
pardoseli de sport, de pildă Eurocol 160
(pentru lipirea gazonului artificial), lacul mat
Aqua lack Easy Future Sport 863 (special pen -
tru pardoseli de sport din lemn sau linoleum),
Eurostar lino 611 (pentru linoleum) sau 622
Eurostar tack (pentru PvC sau mochetă). n
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uscatepardoseli

SOLUțIA 
UNIVERSALă 
PENTRU STRATUL 
SUPORTvIDIFlOR

tot mai mulți montatori, arhitecți și
beneficiari, preocupați de rezolvarea unor
situații particulare care intervin pe șantier
(criză de timp, montaj în condiții de tem -
pe raturi scăzute, imposiblitatea accesului
echipamentelor voluminoase, cerințe
ridicate de fonoizolare și termoizolare,
planșee din lemn, o structură care nu
permite încărcări suplimentare, încor po -
rarea instalațiilor în pardoseală etc.) au
folosit cu succes sistemul de pardoseli
uscate din gama F 13 de la Knauf, având
la bază panourile Vidifloor din ipsos
armat cu fibre celulozice. În prezent, ei 
și-au dat seama că este de fapt o soluție
universală, care poate sta la baza oricărei
lucrări de montaj al pardoselilor.

La baza alegerii acestui sistem au stat atât situațiile
particulare menționate mai sus, cât și dorința de a

obține un strat suport perfect plan, fără prea mare bătaie
de cap, apelând la un brand cu renume în piață. Un
avantaj major al acestei soluții este inclusiv faptul că
ulterior se poate aplica orice tip de strat final (parchet,
mochetă, PVC, placări ceramice etc.) fără a fi
condiționați de porozitatea sau umiditatea remanentă a
stratului suport. Se poate opta pentru acest sistem chiar
dacă nu am ales încă materialele pentru stratul final. 

Rezultate excelente au fost obținute inclusiv la
montarea sistemelor de încălzire în pardoseală, deoarece
plăcile Vidifloor au conductivitatea termică optimă 
R = 0,29 W/(mK), nu necesită rosturi de dilatare supli -

Sunt disponibile practic trei variante de sistem 
care au la bază plăcile Vidifloor:
• 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)
• F135 (plăci care pot fi montate în şantier în două

straturi succesive).

Materiale necesare pregătirii suportului 
(în funcție de situație și de starea planșeului)
1. Folie de separație:

- Folie de polietilenă (pe beton)
- Carton ondulat (pe lemn)
- Folie hidroizolatoare pentru pardoseli 

în contact cu solul / încăperi fără subsol
2. Strat de nivelare

- Mortar de egalizare (Knauf Fliesßspachtel  315)
- Șapă de egalizare (Knauf Nivelierspachtel 415)
- umplutură uscată (Knauf  trockenschüttung)
- O șapă ușoară, epoxi (Knauf EPO-leicht)

3. Termoizolație
- Plăci rigide de vată minerală
- Polistiren expandat EPS 20 (densitate 20 kg/mc).

mentare (este un material cu o bună stabilitate la
variațiile de temperatură) și nici nu sunt necesare
complicatele procedee de punere în funcțiune, care în
cazul unei șape umede se încheie doar după maturarea
completă. Nu în ultimul rând, demontarea rapidă
permite ca în cazul unui incident să se poată interveni în
cel mai scurt timp (pentru repararea instalațiilor
încastrate). Succesul sistemului F 13 se datorează în fond
simplității lui: în principiu, sunt panouri din ipsos armat
cu fibre celulozice, așezate flotant și fixate între ele cu
șuruburi peste un strat de egalizare din argilă expandată.
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Knauf Gips   
City Gate Building – South Tower
Pia]a Presei Libere nr. 3-5 Bucure[ti
Tel.: +40 21 650 0040; Fax: +40 21 650 0048
www.knauf.ro  

CAPACITATEA PORTANTă 
A ȘAPELOR USCATE VIDIFLOOR

CALCULUL IzOLăRII LA zGOMOTUL
DE IMPACT îN ACORD CU EN 12354-2

REzISTENțA LA FOC

Categorii de utilizare 
și arii de încărcare 
conform EN – 1991-1-1

Sarcină 
distribuită 

uniform Qk

Sarcină 
concentrată

Qk

Grosimea
necesară a
stratului de

panouri

Categoria A
Camere în clădiri 
rezidențiale și case, 
dormitoare și rezerve 
de spital, camere de
hotel, bucătării și băi

2 kN/m2 2 kN 18 mm

Categoria B1
zone de birouri în
clădiri existente

2 kN/m2 2 kN 20 mm

Categoria B2
birouri în clădiri de
birouri

3 kN/m2 3 kN 25 mm

Categoria C1
Săli de mese, școli,
cafenele, restaurante,
biblioteci, recepții 

3 kN/m2 3 kN 30,5 mm

Categoria C2
zone cu scaune fixe, 
biserici, teatre, cinema-
tografe, biblioteci, săli de
conferințe, de întâlniri 
și de așteptare

3 kN/m2 3 kN 30,5 mm

Categoria C3
zone de acces în instituții,
spitale, hoteluri, muzee,
săli de expoziție etc.

4 kN/m2 4 kN 36 mm

Categoria C5
zone de trafic în clădiri,
săli de concerte, săli de
sport inclusiv tribune,
terase și zone de acces în
gări etc.

5 kN/m2 4,5 kN 36 mm

Categoria D1
Magazine și zone 
comerciale

5 kN/m2 4,5 kN 36 mm

Strat portant + 
straturi suplimentare 

Grosime
totală

Valoarea 
calculată

ΔLWR (dB)

Valoarea 
măsurată

ΔLWR (dB)
• Vidifloor F 135 / 2 x 10 mm
• 20 mm EPS 40 mm 15 17

• Vidifloor F 135 / 2 x 12,5 mm
• 20 mm EPS 45 mm 15 17

• Vidifloor F 135 / 2 x 10 mm
• 10 mm vată minerală 30 mm 18 20

• Vidifloor F 135 / 2 x 12,5 mm
• 10 mm vată minerală 35 mm 20 22

• Vidifloor F 135 / 2 x 12,5 mm
• 20 mm vată minerală 45 mm 26 28

Vidifloor F 135 / 2 x 10 mm
• Cu 30 mm umplutură uscată 50 mm 19 21
• Cu 40 mm umplutură uscată 60 mm 21 23
• Cu 50 mm umplutură uscată 70 mm 23 25
Vidifloor F 135 / 2 x 12,5 mm
• Cu 30 mm umplutură uscată 55 mm 20 22
• Cu 40 mm umplutură uscată 65 mm 22 24
• Cu 50 mm umplutură uscată 75 mm 24 26

Tipul de pardoseală uscată
Rezistența la foc, conform
ÖNORM B 3800, la foc

intervenit de sus
F 131 – element Vidifloor F 30
F 132 – element mixt Vidifloor prevăzut cu strat de izolație
• 2 x 10 + 10 mm vM F 60
• 2 x 12,5 + 10 mm vM F 90
• 2 x 10 + 20/30 mm EPS F 30
F 135 – montate în 2 straturi
• Plăci de 10 mm (20 mm total) F 30
• Plăci de 12,5 mm (25 mm total) F 60
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L a manifestare au fost prezentate
proiec tele arhitecturale pre -

miate în ultimul an la nivel mondial
și a avut ca invitați arhitecți laureați
ai concursurilor internaționale,
lideri și personalități ale arhitecturii
contemporane. În paralel, s-a
desfășurat și cea de-a doua ediție a
expoconferinței Contractor, un
eveniment dedicat managementului
antreprenorial din construcții.
Desigur, a fost o ocazie pentru noi
să ne întâlnim cu reprezentanții
unor producători consacrați,
prezenți ca expozanți, speakeri sau
participanți. Ne-am bucurat de
asemenea de participarea domnului
Șerban Țigănaș, Președintele

Ordinului Arhitecților din România,
care a arătat că este posibil să trăim
“un moment de bilanț în care să
încercăm să înțelegem ce se întâmplă
în mod obișnuit, ce și cum se
întâmplă atunci când apar lucrările
de calitate și cum se generează
uneori excepționalul. Dorim ca ceea
ce se întâmplă în mod curent să fie
de calitate, ceea ce este de obicei bine
să fie foarte bine, chiar excepțional,
excepția devenind situație curentă,
iar lucrările exemplare să reușească
să schimbe mentalitățile, așteptările
de la lumea construită. Despre
aceasta toți cei lucizi și responsabili
spun că trebuie să se schimbe
fundamental, dar nimeni nu știe

cum se poate stimula sau impune
acestă schimbare. Vă propun să
medităm creativ la starea
arhitecturii, să facem acest bilanț și
să încercăm prin aceste dialoguri și
întâlniri să construim răspunsul la
întrebarea «Cum trebuie să se
schimbe lumea construcțiilor?»".

Precum în anii trecuți, 
ne-am bucurat să fim
prezenți, ca parteneri
media și expozanți, la
cea de-a zecea ediție a
expoconferinței inter -
naționale de arhitectură
RIFF 2013, un eve -
niment deja consacrat
destinat arhitecților și nu
numai. Prezentările și
workshop-urile au avut
loc în zilele de 11 și 12
noiembrie, la jW
Marriott Grand Hotel
din bucurești, ca de
obicei, la invitația
ABplus Events și a
Ordinului Arhitecților
din România. 

eveniment

Riff 2013
la o nouă întâlnire 
cu arhitecții și designerii
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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”.

Clevio House Design 76 | 0755 058.038

ADRESA: str. Valea oltului 28 bucureŞti, sectorul 6; cod poştal: 61979; e-mail: contact@clevio-parchet.ro

SERVICII

Spectrum Center a participat la
Riff cu un stand în care a fost
evidențiată gama largă de produse
ce pot fi valorificate de arhitecți și
designeri (produse pe bază de MDF
și PAL furniruite cu furnir natural,
placaje multistrat din lemn masiv
de diverse formate, grosimi și
esențe, panouri și frize din ră și -
noase, inclusiv lacuri, baițuri, ceară
sau vopsele dedicate). Printr-o
divizie specială, Spectrum Center
vine și cu soluții pentru pardoseli
(parchet stratificat pe suport HDF,
obținut cu tehnologii moderne),

dublate de servicii de consiliere atât
în privința alegerii, cât și la montaj,
întreținere sau recondiționare. 

Sponsor al secțiunii workshop,
Mapei România a susținut o pre -
zen tare asupra sistemelor certificate
de hidroizolare pentru construcții
civile noi sau reparații, în fond nu -
mai o parte din cele peste 1.400 de
pro duse (de la adezivi și chituri pen -
tru placările ceramice la pro du se
speciale pentru consolidări struc -
turale, aditivi pentru betoane etc.).
Totuși, Mapei a ținut să evi den țieze

principiile care stau la baza con ce -
perii acestora, la baza efor turilor de
cercetare proprii: produse cu greu ta -
te redusă, în care sunt folosite și
materiale reciclate, emisii reduse de
VOC, grija pentru aerul respirat,
dis tribuția cât mai aproape de uni ta -
tea de producție, reducerea con su -
mu  lui de energie în fabricație, în
definitiv protejarea mediului în con -
jurător. “Anual, investițiile în cerce ta -
re reprezintă 5% din cifra de afaceri
Mapei la nivel global (deci circa 100
de mi lioane de euro)” – a arătat re pre -
zentantul companiei, George Ifrim.
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L a eveniment au participat 180
de expozanţi, distribuitori,

importatori, exportatori şi furnizori
din 16 ţări (delegaţi din industria
pardoselilor din Liban, Kuweit,
Arabia Saudită, Qatar, emiratele
Arabe Unite, Yemen, Iran şi Irak),
China, Germania, Iran și India
participând cu pavilion propriu.
Cei circa 5000 de vizitatori
proveniți din medii specializate
(comercianţi, arhitecţi şi designeri
de interior, manageri de proiect), 
au venit să se pună la curent cu
ultimele trenduri şi inovaţii în
domeniul finisajelor pentru
pardoseli, mai ales din gama textilă
(covoare, covoare manufacturate

manual, laminat, lemn şi parchet,
pardoseli din granit şi marmură),
cu tehnologiile inovative de
curăţare şi aplicare şi, deloc în
ultimul rând, cu activitatea
asociaţiilor şi publicaţiilor de
specialitate existente pe această
piaţă. Pe parcursul celor patru zile
de expoziţie, vizitatorii au
participat la prezentări în detaliu
ale produselor expuse, de un
interes deosebit bucurându-se
pavilioanele naționale ale țărilor
prezente. Astfel, pavilionul de
expozanţi din Iran a impresionat
prin covoarele lucrate manual şi
uscate prin tehnica vegetală.

DOMOTEX MIDDLE EAST 
În perioada 7-10 noiembrie, centrul expozițional din Istanbul a găzduit 
pentru a doua oară, pe o suprafață de 6000 mp, Domotex Middle East - 
Târgul Internațional de covoare şi finisaje pentru pardoseli.

eveniment
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China a venit cu mochetă colorată
după preferinţa clienţilor, spre
încântarea celor prezenţi. Ger ma -
nia a participat cu tehnologii
inovative în domeniul mochetei şi
pardoselilor, în special variante
eco, având ca materie primă ma te -
riale ecologice, dar şi cu pardoseli
elastice şi rezistente la apă, care au
fost foarte apreciate de cei din
domeniu. Vizitatorii au fost în -
cântaţi şi de seria de work shopuri
desfăşurate, cum ar fi cel de res -

tau rare al covoarelor vechi,
concursul de design al covoarelor
menit a antrena creativitatea
tinerilor designeri, forumul despre
viitorul domeniului par do selilor
care a abordat ca temă principală
situația din industria parchetului.
Având în vedere anvergura diferită
a târgurilor din Vestul Europei,
mai ales cele germane, se poate
desprinde concluzia că decizia de
organizare a ma ni fes tării și în
diferite locații din Orient vădește

interesul ma rilor jucători pentru
eco no miile emergente (târgul s-a
mai ținut în ultimii ani în Rusia și
China). În același timp, târgul din
Istambul prezintă o empatie
firească cu domeniul co voa relor,
tradițional în respec ti vul areal
geografic. Următoarea ex poziţie a
seriei de târguri spe cia lizate pe
domeniul par do se lilor va avea loc
în luna ianuarie 2014, fiind vorba
despre deja consacratul Domotex
Hannover. n
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Din filmele de epocă și din romanele de aventuri în care acțiunea se petrecea pe o corabie,
am reținut cel puțin un detaliu legat de pardoseli: acribia cu care se spăla și se freca puntea.
Dincolo de conotația peiorativă, de faptul că această sarcină era dată categoriilor inferioare
de marinari, știm că operațiunea era de maximă importanță. Motivele sunt simplu de bănuit:
igiena, îndepărtarea deșeurilor și păstrarea aderenței, faptul că lemnul ambarcațiunii era mai
bine etanșeizat fiind permanent umed și umflat (ca doagele unui butoi). Era glorioasa epocă
a punților de lemn, care nu s-a încheiat definitiv, deși lucrurile stau un pic diferit...

AMBARCAțIUNILE
CONDIțII DuRE, PARDOSElI PERFORMANtE

Un material clasic
Legătura dintre lemn și puntea unui

vas este tradițională, fapt dovedit chiar de
un cuvânt folosit și în domeniul
pardoselilor: “deck”-ul a fost inițial acel
material lemnos cu care se acoperea
puntea. Acesta nu mai are acum un rol
structural, ca pe vremuri, ci este pur și
simplu o pardoseală, struc tura fiind în
general din metal sau diferite materiale
compozite (pentru ambarca țiunile mai
mici). Sunt evaluate și alte elemente:
aspectul atractiv, ușurința în întreținere,
structura fibrei. Dilemele nu sunt mari,
deoarece lemnul este întâlnit de mii de ani
la construirea ambarcațiunilor în
navigația europeană și comportamentul
acestuia este previzibil. Au fost utilizate cu
succes esențele locale tari (pentru cadre)
sau de rășinoase (pentru punți ori
catarge), dar și importate: Teak, Sal,
Mango, Terminalia, Kauri, Bagasse,
Pengal, Chenak, Araracanga. Esențele
exo tice au avut dintotdeuna un avantaj nu
atât din cauza durității (care oricum
devine o problemă pentru cei care îl
prelucrează), ci datorită impregnării
naturale cu uleiuri care stopează
pătrunderea apei și de gra darea. 

esențele exotice au avut
dintotdeuna un avantaj
nu atât din cauza
durității (care oricum
devine o problemă
pentru cei care îl
prelucrează), ci datorită
impregnării naturale cu
uleiuri care stopează
pătrunderea apei și
degradarea. 

Din esențele autohtone pot fi
menționate stejarul, pinul, ulmul,
salcâmul, frasinul sau zada. În general,
se încerca valo ri fi carea resurselor care
erau mai accesibile, dar navigația fiind
aproape similară cu negoțul... găsirea
altor variante era la ordinea zilei.
Lemnul de cedru din bazinul
mediteraneean a fost atât de apreciat
într-o perioadă, încât acest copac a fost
adus în pragul dispariției (lucru care s-a
petrecut de fapt cu multe specii din
lumea întreagă, în timpul marilor
călătorii coloniale). 

Lemnul folosit la
acoperirea punților
trebuie să facă față
solicitărilor legate de
umezeală, variațiilor
mari de temperatură,
vântului care crează un
mediu instabil.
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Comportamentul lemnului la
umiditate

Relaţia lemnului cu apa poate fi destul
de bună, dacă sunt cunoscute câteva
aspecte ale comportamentului acestui
material. Veneția se sprijină în bună parte,
de secole, pe stâlpi din lemn de ulm și arin
negru. La podul lui Apolodor din Damasc
de la Drobeta Turnu-Severin au fost
descoperiţi piloni de lemn care s-au
păstrat sub apă timp de 2.000 de ani. 
Într-adevăr, durabilitatea lemnului în timp
depinde în mod excepțional de condițiile
de mediu, respectiv de modul în care îl
protejăm. Rezistenţa lui se obţine în
anumite condiții, de regulă în mediu
complet umed sau complet uscat. Se știe,
de asemenea, că problemele apar la
alternanța umed-uscat sau la limita dintre
umed și uscat – aici se formează mici
ecosisteme dăunătoare pentru lemn.
Factorii agresivi pentru lemn în spaţii
umede sunt variaţi – luăm în calcul în
primul rând apa din aer şi intervenită
accidental, care face lemnul să se dilate,
dacă pătrunde în fibra acestuia. El se
comportă ca un burete care absoarbe şi

eliberează umiditatea într-un timp mai
lung sau mai scurt – caracteristică numită
higroscopicitate, specifică majorităţii
materialelor de construcţie. Nici finisajele
nu rămân intacte la umezeală. Rezultatul
umidităţii este crearea de tensiuni în lemn,
care se transmit asupra materialelor de
acoperire (lacuri, vopsele, baițuri) care
crapă și se exfoliază. Dacă apa pătrunde în
lemnul protejat cu lac, ulei sau vopsea,
prin fisuri sau locuri neacoperite, acesta
începe o transformare (modificări
dimensionale, atacurile paraziților) care
duce în continuare la apariția de bule și
exfolieri, iar în final la o degradare
accelerată. Contractările și dilatările mai
provin din variațiile de temperatură, care
însă pot fi reduse prin anumite tratamente
termice ale lemnului (expunerea la
temperaturi de peste 200°C, cu efecte
asupra aspectului și comportamentului la
condițiile de mediu amintite). 

Conţinutul de apă al lemnului
determină greutatea specifică,
dimensiunile, stabilitatea formei şi
rezistenţa mecanică (aceasta scade odată
cu creşterea umidităţii). Umiditatea de
peste 18% generează procesele biologice
de degradare – din cauza originii sale
organice, lemnul este atacat de bacterii de
putrezire, ciuperci sau insecte parazite
care sunt favorizate de umezeala asociată
cu căldura şi lipsa de ventilaţie. 

Durabilitatea lemnului
în timp depinde în
mod excepțional de
condițiile de mediu,
respectiv de modul în
care îl protejăm.
Rezistența lui se
obține în anumite
condiții, de regulă în
mediu complet umed
sau complet uscat. se
știe, de asemenea, că
problemele apar la
alternanța umed-
uscat sau la limita
dintre umed și uscat –
aici se formează mici
ecosisteme
dăunătoare pentru
lemn.
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Putrezirea intervine cu precădere când
lemnul este umed parţial, la alternanţa
dintre părţile umede şi cele uscate, şi când
variaţiile de umiditate sunt ciclice. Sunt
mai vulnerabile esenţele moi, respectiv
părţile mai tinere ale copacului. Este bine
de ştiut că aplicarea tratamentelor
(vopsire, lăcuire, uleiere) se face doar pe
lemn bine uscat, deoarece
impermeabilizarea de suprafaţă a unui
lemn tânăr, respectiv umed, va determina
putrezirea rapidă. Gradul de degradare a
lemnului este accelerat în mediul marin,
unde concentrația de vapori din aer este
mai mare, iar sarea (o substanță foarte
hidrofilă) nu face decât să accentueze acest
fenomen. De asemenea, razele UV
provoacă degradarea suprafeţei lemnului şi
deteriorarea peliculelor protectoare.

Poluarea este un alt factor agresiv: smogul,
în combinație cu ploaia formează acizi
care afectează lemnul și stratul protector.

Date fiind toate acestea, principalele
materiale folosite astăzi pentru structura
navei sunt oțelul și alte aliaje, lemnul
rămânând să reprezinte doar o mică parte
din navă, și aceasta doar pentru domeniul
ambarcațiunilor de agrement. 

Ce contează la o pardoseală de ambarcațiune
l Greutatea materialelor pentru pardoseli este importantă, miza

fiind ca acestea să încarce cât mai puțin nava, pentru a nu forța la
limita riscului legea lui Arhimede. 

l Impermeabilitatea de asemenea este căutată în cele mai
multe cazuri, de regulă stratul suport și cel final fiind concepute
special pentru a facilita drenajul.

l Nu trebuie neglijată nici acustica (izolarea sunetelor de
impact și a celor aeriene), mai ales între niveluri, având în vedere că
structura este metalică și nu foarte groasă, iar instalarea materialelor
de izolare voluminoase ar reduce spațiul util și ar însemna un surplus
de greutate. În acest sens, sunt utilizate sisteme de acoperiri pe bază
de polimeri și, acolo unde este cazul, sunt prevăzute materiale
precum vată minerală sau poliuretan care să ofere izolarea fonică și
termică necesare.

l Aderența într-un mediu umed și în care nu rareori se lucrează
cu uleiuri, produse petroliere sau detergenți, este un alt element
care stă la baza alegerii pardoselilor. Sunt căutate deci pardoseli
care să fie sigure chiar și în aceste situații, deseori profilate pentru a
facilita scurgerea lichidelor.

l totuși, în alegerea materialelor pentru pardoseli pe o
ambarcațiune, în epoca noastră, cele mai stricte reglementări,
urmărite de autoritățile competente, vizează comportamentul la
incendiu. Pe o navă nu avem numai puntea, ci și camerele
personalului sau călătorilor, sala de mașini, spații de agrement, o
serie întreagă de zone unde un incendiu este echivalent cu un
dezastru, dacă presupunem că suntem în largul mării. Practic, pe un
vas sunt întâlnite toate tipurile de pardoseli, nu doar lemnul: elastice
(mochetă, PvC, cauciuc, linoleum), industriale (rășini în general) sau
reci (ceramice). toate acestea trebuie ignifugate și trebuie urmărit
comportamentul lor la foc: în ce situații se degradează, care este
compoziția, densitatea și toxicitatea fumului rezultat. Normele pe
care este necesar să le îndeplinească pardoselile au acoperire
internațională, și sunt în strânsă legătură cu exigențele legate de
asigurările persoanelor care călătoresc. 
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eveniment

În perioada 14 – 17 noiembrie, am
participat la cea de a cea de a XXI-a ediție
a Expoziției internaționale de echi -
pamente, dotări și mobilier pentru
hoteluri și restaurant Romhotel, care s-a
desfășurat împreună cu a XXX-a ediție a
Târgului de Turism al României. la
standul nostru și la manifestările la care am
participat, am putut vorbi cu hotelierii și
profesioniștii din restaurație, sosiți ca vizi -
tatori sau ei înșiși expozanți la manifestări.

Romhotel
2013 
interes pentru amenajări
interioare în hoteluri și
restaurante

C ele două evenimente au reunit peste
300 de expozanți din România, dar și

din străinătate, pe o suprafață de
aproximativ 13.000 de metri pătrați,
atrăgând circa 16.000 de vizitatori pe
parcursul celor patru zile de desfășurare.

Preocuparea pentru design
La Romhotel, deși tematica a fost una

de nișă, am avut plăcuta surpriză să
constatăm că au expus numeroase firme
specializate în design și execuția de
finisaje: decorațiuni, tapet, mobilier,
placări ceramice și materiale compozite
pentru spații umede din gama Spa-
uri/piscine și, nu în ultimul rând,
pardoseli din lemn, textile sau PVC.
Prezența la manifestare a Universității de
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu,
instituție care a susținut și un simpozion
pe tema “Repere urbane, arhitectură,
design”, prin organizația foștilor
absolvenți ALUMNI, a reprezentat o
dovadă a apropierii acestor domenii. 
A fost înțeles inclusiv faptul că
întreprinzătorii din HoReCa sunt
interesați (și trebuie să fie, mai ales când
le impun normele), de pardoseli
profesionale care să asigure nu doar
estetica deosebită, un element de bază în
marketingul unui produs de ospitalitate,
ci și siguranța în exploatare, fiabilitatea și
sustenabilitatea, așa cum își doresc foarte
mulți dintre ei. Preocuparea pentru
soluții Eco este evidentă mai ales pentru
locațiile de lanț, cu exigențe specificate
din această perspectivă. Întrucât au la
bază principiul că un hotel sau restaurant
aflat sub un anumit brand trebuie să ofere
aceleași condiții la București sau Los
Angeles, clienții trebuie să regăsească
aceleași uzanțe inclusiv în ceea ce privește
preocuparea pentru sănătatea
utilizatorului și sustenabilitatea în
construcție și exploatare. 

parchet lemn masiv  |  scări interioare  
uși/ferestre lemn masiv
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producător de parchet
și dușumele din lemn
masiv

scări interioare
estetice, sigure și
durabile

producător de mobilă
din lemn masiv 

producător tâmplărie
(uși/ferestre) din lemn
masiv

s.c. ioniŢă company
str. principală nr. 88, com. măldărești
tel.: 0250 861 877 / 0732 405 013
fax: 0250 861 918

parchet din esenţe nobile:
stejar, frasin, esenţe de 
pomi fructiferi.

parchet masiv și dușumele
lungi, cu dimensiuni atipice.
în același timp vă oferim și
montajul parchetului ales.

www.akacialux.ro

parchet lemn masiv  |  scări interioare  
uși/ferestre lemn masiv

producȚie 
montaj 
întreȚinere
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eveniment

Importanța parteneriatelor
Comunicarea a fost catalizată și de

prezența multor hotelieri la Târgul de
Turism, unii fiind operatori importanți, cu
proprietăți care mizează în atragerea
turiștilor pe design și materiale de calitate.
De asemenea, nu trebuie neglijată prezența
firmelor furnizoare de produse și servicii
pentru cleaning profesional, un domeniu cu
miză mai ales pentru alimentația publică.
Nu rareori putem observa în acest domeniu
parteneriate ale furnizorilor de soluții
specializate (de pildă echipamente pentru
restaurant, spălătorii sau dotări pentru
camerele de hotel) cu montatorii de
pardoseli și specialiștii în cleaning. Este o
metodă prin care se face în primul rând o
selecție reciprocă a profesioniștilor, bazată
pe încredere și integrarea ofertelor. Așa cum
ne-au declarat hotelierii, nu exagerăm dacă
spunem că de pardoseli depinde cum vor fi
alese textilele (perdelele, cearceafurile etc.),
mobilierul, iar în restaurante chiar... vesela,
pentru a asigura unitatea designului.  

Din discuțiile cu operatorii și furnizorii,
am dedus că în hotelărie investițiile din
ultima vreme au fost în general pentru
categoriile de clasificare superioare,
pardoselile în camere fiind de cele mai
multe ori mocheta și, ceva mai rar, lemnul
(dușumeaua băițuită). Pentru zonele de
bucătărie și spațiile de proceduri (Spa,
wellness, cosmetică) s-a trecut cu succes la
pardoselile elastice (PVC), care vin cu
avantajul întreținerii simple și chiar al
posibilității de recondiționare, renunțându-
se la ceramică. Lemnul este folosit cu succes
însă în restaurante și baruri de categorie
superioară, datorită căldurii și acusticii. De
o mare importanță sunt și barierele de praf
și murdărie, care reduc considerabil
costurile de cleaning. Se poate spune în
continuare că industria ospitalității este o
zonă în care putem regăsi lucrări de
referință, cu cele mai bune materiale și
proceduri de punere în operă. n

A trezit un
deosebit interes
pentru expo -
zan ții de la
Romhotel,
deoarece soli ci -
tările asupra
fini sajelor în
spațiile de pro -
ceduri sunt
mult mai exi -
gente
(u mi ditate, sali -
nitate, agenți
chimici naturali
sau proveniți
din frecvența
ridicată a
operațiunilor 
de întreținere). 

TURISMUL
BALNEAR



Noul târg “European Floor & Wall
Exhibition” (EFWEX), organizat în
primăvara viitoare, are toate ingre dien -
te le unui succes, dat fiind numărul mare
de expozanți și vizitatori înscriși deja:

Adesiv, Amtico International, Alpha Floors,
Abetech, Air Natural,Bona Benelux, Bostik Belux,
Blanchon, BJ Parket, Buzon Pedestal International,
B-Fix / Sindrila, Balticwood, Cerclindus NV, CSP
Engineering, Ciranova/ Debal Coatings, Créative
Laser Wood, Carpentier Hout Industrie, Durieu
Coatings SA, DevoNatural® / Devomat Industries
NV, De parket plaatsers, CombiWood, Dust
Solutions and Equipment Center, Emfi, Exellco,
Europlac Cabannes, Flamingo Parket,
Floorconcepts, Fidbox, Fordaq SA, FSC Belgium,
Hesse Benelux, Holz Bois, iTools, Ipe Latino,
Impertek, Irsa, Janser, Klindex, Kader &
Parketfabriek Herrebout- Vermander NV,
Lalegno, Litubel Staki, Leplang, Luxury Décor
Floors, Mac Lean Products, Menzer, Muylle Facon
/ Rubio Monocoat, New Floors, Overmat
Industries BV, Oosterlinck NV, PEFC Belgium, PPG
Coatings BVBA, Parkett Freund, Rectavit, Reno
Protec BVBA, Rovako BVBA, Soest BV, Soudal,
Solidor, Spea, Sika, Stauf, T&G Wood, Tover,
Unifloor Underlay Systems BV, V33 Plastor,
Vetedy Luxembourg, Vec Equipment Center,
WOCA, Woodexperience, Z-Parket, Silvadec,
Sanding-Brushingsystems.

Astfel, târgul se anunță reprezentativ pentru
producători, distribuitori și montatori de parchet,
deck și terase exterioare, designeri de interior,
arhitecți, importatori, designeri și contractori.

Evenimentul se va desfășura într-o locație VIP,
oferind vizitatorilor 3 zile de oportunități de afaceri
și networking. Pentru a asigura confortul tuturor
celor prezenți, organizatorii vor oferi, printre altele,
catering gratuit și acces internet wi fi.

În plus, profesioniștii prezenți au posibilitatea de
a câștiga premii însemnate, precum gadgeturi
pentru telefoane mobile și scule de lucru, între
premii numărându-se i-Paduri, un Samsung Galaxy S,
și stații radio. Premiile se vor acorda la intervale
variate pe parcursul expoziției iar concursul se
adresează exclusiv profesioniștilor, expozanții, elevii
și  studenții neputând participa.
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ani, între 1259 și 1379,
când a fost sfințită. Viața
mănăstirii a fost, în linii
mari, cea unanim
cunoscută: era în același
timp spital (a prins,
desigur, câteva epidemii de
ciumă), fermă, hotel, școală
și librărie, pe lângă ceea ce
reprezenta în fond, adică loc
de rugăciune, meditație și
înălțare spirituală. 

Din vremuri mai grele
Timp de aproape 900 de ani, lăcașul

de cult a ființat relativ netulburat, până
în 1803, când comunitatea a fost nevoită
să se autodizolve, din cauza cheltuielilor
mai mari decât își putea permite. Mai
mult, în 1804 s-a produs un proces de
secularizare, iar bunurile mănăstirii au
fost scoase le licitație. La un moment
dat, proprietatea a aparținut Regelui
Bavariei Maximilian I Joseph, care a
vândut-o mai departe unui comerciant
de vinuri din Köln, iar acesta din urmă a
dat-o spre închiriere. Biserica, din
fericire, a avut o soartă mai bună. 

Regele și comunitatea laică au
finanțat în prima jumătate a secolului al

ALTENBERG

Acum 900 de ani
Capul familiei, Contele von Berg, le

donase alături de teren și un castel construit
prin secolul al XI-lea. Castelul devenind prea
mic pentru comunitatea în creștere, călugării
au ales un alt spațiu, o vale de pe domeniu,
pentru a-și construi o mănăstire în
adevăratul sens al cuvântului. Legenda spune
că locul a fost ales de către un... măgar, care
purta însemnele abatelui și banii pregătiți
pentru construcție. După ridicarea primelor
clădiri, abația a luat amploare, astfel încât în
perioada de glorie ajunsese să aibă mai multe
mori, o piuă de haine hidraulică și chiar o
oranjerie, iar numărul călugărilor se ridica la
peste 300. Unul dintre conții von Berg,
urmaș al celor care donaseră terenul, a dorit
și construirea unei catedrale gotice, ceea ce 
s-a și întâmplat, dar într-un interval de 120 de

Mănăstirea Altenberg din Odenthal (Renania de Nord – Westfalia) a fost fondată 
în 1133 de către 12 călugări cistercieni din Morimond (burgundia, Franța) pe un
domeniu al familiei Deutz din Köln, oraș aflat la 15 km.

În interiorul
bisericii pot fi
văzute sculpturi
care îi reprezintă
pe conții de Berg
îngropați aici și
plăci de
mormânt ale
stareților din
evul Mediu până
în secolul al
XVIII-lea. 

ISTORIE

POvEStEA uNEI MăNăStIRI MEDIEvAlE
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XIX-lea câteva etape
de restaurare datorită
cărora biserica și-a
păstrat integritatea
până azi, când este
folosită atât de catolici,
cât și de protestanți
(Simultankirche, obicei
care datează din 1857).
În restul clădirilor,
însă, s-au desfășurat tot felul de activități; greu de
crezut, dar aici s-a fabricat la un moment dat
albastru de Prusia (sau albastru de Berlin, ori de

POvEStEA uNEI MăNăStIRI MEDIEvAlE
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Paris – nu contează, este aceeași formulă a
primului colorant sintetic). Partea proastă
este că întreg complexul de clădiri a avut de
suferit: în 1815 o explozie urmată de incendiu
a distrus câteva clădiri și acoperișul bisericii;
a fost suficient ca proprietatea din jurul
bisericii să decadă și, făcând subiectul câtorva
tranzacții, să devină parțial carieră de piatră
pentru constructorii din zonă. 

După câteva experințe nereușite, cu
proprietari fără prea mare considerațiune
pentru istoria locului, abia în secolul trecut 
s-a petrecut un reviriment, datorită înființării
aici a unui centru de educație a tinerilor
catolici. Astfel, putem vedea azi clădirile
renovate, inclusiv o capelă în forma ei din
1225, o veche fabrică de bere, arcele în stil
baroc, imobilul în care funcționează
restaurantul Küchenhof, am plasat vizavi de
catedrală. Situat în afara marilor aglomerări
urbane, între păduri de foioase, acest loc este
preferat acum ca loc de relaxare pentru cei
din orașele învecinate, dar și ca zonă turistică,
caracterizată de o oarecare spiritualitate.

Despre construcție
Domul din Altenberg (sau “Bergischer

Dom”) a fost catalogat ca “fratele” Domului
din Köln, deși nu este atât de faimos. În
concordanță cu idealul cistercian de modestie
și sărăcie, edificiul nu are turnuri
spectaculoase (doar unul, aproape nesemni -
ficativ). Goticul trebuie să fi fost o noutate și
pentru ei, deoarece preferau stilul romanic,
mult mai simplu. 

Specific acestei construcții este fereastra
de pe latura de vest, ale cărei vitralii
reprezintă “Ierusalimul ceresc”, și care este
cea mai mare fereastră gotică de la nord de
Alpi. Realizată în jurul anului 1400, fereastra
a fost demontată, restaurată și repusă la locul
ei în 2005.

Ca pardoseli, putem observa o interesantă
placare cu piatră naturală montată cu mortar
de ciment, de o culoare deschisă care aduce
cu ea simplitatea. Se poate vorbi de o
sobrietate temperată, sub lumină naturală
clară, deoarece ferestrele sunt concepute cu

Domul din
Altenberg,
datorită
faptului că
respectă strict
stilul gotic, a
fost apreciat și
ca monument
istoric,
beneficiind de
restaurări în
1994 și 2006,
ale căror
costuri s-au
ridicat la peste
20 de milioane
de euro, fără a
pune la
socoteală orga.
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Întrucât albul
și nuanțele
deschise sunt
omniprezente
(coloanele,
bolțile
ogivale), se
creează
senzația de
spațiu larg,
deschis, dar în
același timp
sunt puse în
evidență
vitraliile,
statuile și
elementele
decorative
(chiar dacă
este posibil ca
intenția să nu
fi fost neapărat
aceasta).

cu natura. Întreaga zonă este invadată
de natură, chiar se practică o
horticultură pe suprafețe mici, printre
edificiile atent renovate. n

vitralii în general simple, cu puțină sticlă
colorată. Acestea nu sunt toate din
aceeași perioadă și cercetătorii au stabilit
că vitraliile sunt tot mai complexe și mai
colorate pe măsură ce sunt mai recente.
În paviment se mai pot observa
intervențiile deosebit de riguroase și
curate pentru vizitarea unor elemente de
instalații, probabil rigole îngropate. La un
moment dat s-a lucrat pentru o variantă
de încălzire prin par doseală, dar s-a
renunțat la proiect, pentru a nu provoca
daune iremediabile, așa cum s-a
întâmplat cu orga, de exemplu, care a
avut de suferit din cauza prafului. Tot ca
pavimente, pot fi observate dalajele
exterioare din piatră cubică, un aspect
interesant fiind faptul că, pe anumite
suprafețe, au fost montate cu rosturi
mari, astfel încât iarba să crească printre
ele – un minunat exemplu de simbioză
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eveniment

Organizat de ROMEXPO 
și Asociația Producătorilor
de Mobilă din România,
Ca me rele de Comerț și 
In dustrie din România și

EuROEXPO, Târgul Internațional de
Mobilă, Echi pa mente și Accesorii BIFE-
SIM 2013 a reunit la bucurești între 17 și
21 septembrie a.c. producători de mo -
bilă, echipamente, accesorii și decorațiuni.

C oncomitent cu expoziția s-a desfășurat conferința
Design is pure lust, având între invitați designeri,

pro  fesori și studenți arhitecți. Totodată, au fost de sem -
nați și câștigătorii  Concursului Național de Design de
Mo bilier, cu cele două etape ale acestuia: Creație și Pro -
dus. Am fost și noi acolo și am constatat cu plăcere că
domeniul pardoselilor a fost bine reprezentat prin pro -
ducători de parchet masiv, laminat dar și prin furnizori
de echipamente profesionale pentru industria lemnului.

Grupul EGGER a oferit vizitatorilor o paletă
completă de opțiuni pentru amenajarea interiorului

spațiului locuit, un accent deosebit fiind acordat
soluțiilor pentru arhitecți și designeri de interior. 
Într-unul dintre cele mai generoase standuri din
întreaga expoziție,  EGGER a expus parchetul laminat
de calitate superioară devenit deja un reper pentru
profesioniștii domeniului, dar și blaturi și fronturi
pentru mobilier, într-o gamă cromatică aproape
nelimitată. Interesul arhitecților și designerilor de
interior a fost cu atât mai mare cu cât un so spe ciali -
zat disponibil la stand a permis configurarea în timp
real a interioarelor, utilizatorul având posibilitatea de
a vedea pe un ecran cum arată materialele puse în
operă și de a permuta între diferitele nuanțe
cromatice disponibile până la obținerea unei armonii
perfecte între pardoseală, pereți și piesele de mobilier.

lumea pardoselilor reprezentată cu brio la

Potrivit organizatorilor, la manifestare au
luat parte peste 20.000 de vizitatori,
interesați deopotrivă de mobilă clasică,
lucrată în lemn masiv, dar și de versiuni
moderne sau obiecte semnate de
designeri români. 

BIFE-SIM 2013 
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Producătorul autohton de mobilă stil și parchet
masiv Szel Mob a prezentat într-un stand generos atât
elemente de mobilier, cât și modele de parchet de
diferite esențe nobile, de un interes deosebit
bucurându-se variantele cu lungime mare, de până la
2,5 m, dar și modelele multistrat, adecvate pentru
montajul peste sisteme de încălzire în pardoseală.

La standul firmei Parchet Expert vizitatorii au avut
posibilitatea de a vedea modele de parchet masiv și 
ac cesorii profesionale, dar mai ales de a solicita mește -
rilor parchetari sfaturi și soluții pentru pro blemele lor
specifice, fiind știut faptul că la montajul parchetului
masiv apar cel mai adesea probleme dacă nu sunt
respectate cu strictețe condițiile de umiditate și suport.
În același timp, de un interes deosebit s-au bucurat
demonstrațiile practice realizate la stand cu Bona
Spray Mop, un dispozitiv modern, eficient și foarte
comod pentru curățarea pardoselilor din lemn.

Muehlblock România a prezentat la stand, între
altele, umidometre profesionale, produse în Germania
de firma Gann. Aceste dispozitive sunt indispensabile
oricărui parchetar care își respectă munca deoarece
servesc la măsurarea precisă a umidității din aer, șapă,
beton, gips-carton și alte materiale de construcții pe
care urmează a se monta ulterior pardoseala. Metoda
de măsurare poate fi fără contact (cu bilă), cu ace sau
perii sau prin metoda calciu-carbid. Specialiștii aflați la
standul firmei au accentuat importanța consultanței -
oferite inclusiv ad hoc, la expoziție – dată fiind
importanța procedurii de determinare a umidității
pentru obținerea unei pardoseli de calitate. 

Devenit o prezență obișnuită la târgurile de profil, 
East European Trade a adus și în acest an în atenția
profe sio niș tilor din industria lemnului scule profe sio nale
pentru de bitarea și finisarea acestuia. Parchetarii prezenți
au manifestat un interes firesc pentru gama de ferăstraie
și aspiratoare Festool, a căror calitate a făcut ca acest
brand să fie tradițional utilizat în competițiile națio nale și
europene ale montatorilor profesioniști de par doseli. n



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

colorare activ

LOBA – specialistul finisajelor de parchet și pardoseli din lemn        www.loba.de

Sistemul de

al pardoselii!



Consum 
Pardoseli plută – 450 g/m²  
Parchet mozaic și în format mic – 950 g/m²
Parchet în format mare și pardoseli din plută 
pe support
Pavaje lemn, lammparchet, dale parchet 
fără nut/feder – 1150 g/m²
Lamele de format mare, dușumele 
din lemn masiv – 1250 g/m² 

n lamparchet 10 mm 
n parchet mozaic
n parchet masiv și 

triplustratificat

Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor  | 0727.886.006  | ioan.bodor@wakol.deLOBA – specialistul finisajelor de parchet și pardoseli din lemn        www.loba.de

Adeziv pentru parchet WAKOL PU 390 
Adeziv poliuretanic monocomponent pentru lipirea
următoarelor tipuri de pardoseală, pe suporturi
absorbante și neabsorbante, la interior.

n dușumele din lemn masiv
n pavaje lemn  
n pardoseli din plută, inclusiv cu strat

intermediar din HDF / MDF

Timp de montaj: cca. 40 minute
Durată de priză completă:
cca. 24 - 48 ore
Tratarea supfareței după 
minimum 12 ore
Substanță de curățare: 
servețele WAKoL RT 5960, 
înainte de uscarea adezivului.




