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V` a[tept`m la concurs!

editorialsumar

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

P utem spune c` sunt multe aspecte care ne individualizeaz` ca
bran[`; meseria în sine, ceea ce facem zi de zi, este doar unul dintre

ele. Mai sunt evenimentele pe care le organiz`m, la care particip`m, cu
un bun sentiment de apartenen]` [i chiar mândrie, pentru c` sunt
speciale [i sunt ale noastre. Poate cel mai important astfel de eveniment
este Concursul Na]ional al Montatorilor de Pardoseli, care a reu[it, în
ciuda dificult`]ilor acestor vremuri, s` existe, s` devin` o tradi]ie, un
reper în via]a noastr` profesional`. În mai 2014 vom avea o nou` edi]ie
a concursului, iar  al`turi de noi au venit, de la început, doi parteneri
care ne onoreaz`: EUFA P+F (Asocia]ia European` de Promovare a
Preg`tirii Profesionale pentru Montatorii de Pardoseli) [i Universitatea
de Arhitectur` [i Urbanism “Ion Mincu” din Bucure[ti, unde se va
desf`[ura [i concursul. Dincolo de or ga nizare, suntem obliga]i s`
men]inem ni[te standarde ridicate ale manifest`rii, iar aceste standarde
sunt date nu doar de EUFA P+F, ci [i de faptul c` acum doi ani am
g`zduit la Bucure[ti competi]ia la nivel euro pean. Ecourile acelui eve -
ni ment înc` nu s-au stins – chiar [i acum suntem felicita]i pentru
or ganizare [i nivelul concursului. {tacheta ridicat` atunci trebuie cel
pu]in men]inut`, iar pentru aceasta sper`m s` v` avem al`turi de noi
pe cât mai mul]i: sponsori, montatori, spectatori... prieteni, îmi permit
s` spun.

Tot ca noutate, de aceast` dat` referitoare la proiectul Pardoseli
Magazin, v` anun]`m lansarea newsletter-ului cu acela[i nume. S`
salut`m împreun` aceast` nou` ini]iativ` care va face ca informa]ia din
zona noastr` de interes s` fie diseminat` mai rapid [i la o scar` mai
larg`. Având în spate o baz` de date complex`, alc`tuit` în ani de zile
de strâns` leg`tur` cu montatorii, furnizorii de materiale [i arhitec]ii,
acest newsletter va duce cu siguran]` comunicarea la un nou nivel, atât
în interiorul bran[ei, cât [i c`tre clientul final. Este un upgrade firesc,
rezultat al dorin]ei montatorilor de a-[i face cunoscute realiz`rile [i
lucr`rile de excep]ie. Ei au g`sit per manent în revist` [i pe pagina web
a acesteia un mediu de comunicare, au venit cu informa]ii [i fotografii
de pe [antiere, au invitat membrii echipei s` vad` lucr`ri deosebite, de
referin]`. Unul dintre atuurile acestui proiect, demonstrat în timp, a fost
deschiderea c`tre to]i membrii bran[ei, singurul criteriu fiind pro fe sio -
nalismul. Ca o consecin]` fireasc`, în jurul acestui proiect s-au strâns
principalii actori de pe pia]a pardoselilor, cei care conteaz` cu adev`rat
din perspectiva calit`]ii, a seriozit`]ii. Aici montatorii [i constructorii
au reg`sit tehnologiile [i materialele cu care se lucreaz` la nivel pro fe -
sional. Merit` ca aceste informa]ii s` ajung` la cât mai mul]i speciali[ti,
pasiona]i [i beneficiari. n
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exclusivistecolec]ii

Luxury Vinyl Tiles 
Diversitate prin design

    

De ce să alegeți Allura?
l montaj facil și perfect 
l stabilitate dimensională impecabilă,

ce permite fabricarea lamelelor de
până la 150 x 28 cm respectiv a
dalelor de 100 x 100 cm  

l ușor de întreținut 
l se păstrează estetice fără polishări

suplimentare sau operațiuni dese de
întreținere

l modele reliefate ce potențează
aspectul de lemn natural

l Produse exclusiv în Europa
l sunt ecologice și sustenabile -

materialul de bază conține 30%
deșeuri reciclate controlat, iar pro -
ducția folosește energie verde 100%  

Colecția LVT Forbo Allura oferă aspectul
natural și elegant al pardoselilor din lemn
sau piatră, alături de avantajele incon -
testabile ale uneia din vinil: pardoseală
caldă la pășire, ușor de montat și între ținut,
fonoabsorbantă, rezistentă și du rabilă.
Produse și proiectate în Europa cu
tehnologie de ultimă oră, dalele LVT
Forbo oferă modele extraordinare, de la
cel mai realist aspect natural la designul cel
mai abstract. Toate gamele de par doseli
Allura au fost reînnoite și își păstrează
caracteristicile unice, de la dalele cu
aplicare liberă la versiunile dure de plăci
omogene destinate traficului intens. 

Prin Allura Click, Forbo introduce în colecția sa de LVT 
18 modele elegante în design de lemn și piatră naturală.
Plăcile în dimensiuni apropiate de cele ale materialelor
naturale, profilul autentic și culorile firești fac din fiecare
element un unicat. Allura Click e produs cu ajutorul
construcției unice cu fibră de sticlă patentate de Forbo,
ceea ce potențează stabilitatea dimensională. Sistemul
click precis și rezistent, ce permite și îndoirea în jos, dă
naștere unei soluții per fecte pentru pardoseală. În
condițiile pregătirii adecvate a suportului, produsul se
poate monta fără adeziv.

Cu Allura Premium Forbo prezintă o colecție de 6 modele
sofisticate de LVT inspirate de trenduri naturale, remar -
cabile prin expresivitatea materialului. Allura Premium oferă
o gamă surprinzătoare în aspect de lemn, piatră și buffalo,
toate create printr-un proces inovativ de design. Plăcile
din colecția Allura Premium au un strat de uzură de 0.7
mm și sunt disponibile în diferite dimensiuni.

click

premium

Allura flex e o colecție de plăci de vinil de calitate ridicată,
stabile dimensional și eterogene, montate pe folie adezivă
și nu cu adeziv permanent.

De ce să alegeți Allura flex?
• expresie naturală ca rezultat al stratului de uzură clar și

autentic 
• modele reliefate ce creează un aspect de lemn natural
• stabilitate dimensională impecabilă, ce permite

fabricarea lamelelor de până la 150 x 28 cm respectiv a
dalelor de 100 x 100 cm   

• finisaj poliuretanic menit reducerii operațiunilor de
curățare și întreținere 

• proiectare și fabricare în Europa
• sunt ecologice și sustenabile - materialul de bază

conține 30% deșeuri reciclate controlat.

flex



Luxury Vinyl Tiles Collection >

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
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eveniment

Noutățile și tendințele
prezentate de EGGER la
Domotex între 11 și 14 ianuarie
2014 au stimulat imaginația
vizitatorilor. Expoziția din
standul C28, hala 9, a avut un
motto promițător: „cinema
imaginar“. O importantă sursă
de inspirație a fost colecția
actualizată EGGER cork+.

Pardoseli inovatoare 
și inspirate la Hanovra

C ine a intrat în standul EGGER, de
circa 230 m2, a pătruns într-o lume

imaginară. Fiecare model de pardoseală
continua pe un ecran, pe care erau proiec -
tate imaginile unui ambient. Astfel,
parchetul laminat cu aspect de lemn rustic
conducea spre un vechi ponton, aflat pe un
lac superb, izolat. Toate elementele de
„cinema imaginar“ din acest concept au
creat cadrul potrivit pentru implementarea
tendințelor și prezentarea parchetului într-
un mod inovator, accentuând orientarea
spre design. 

LA DOMOTEX, 
EGGER A INVITAT 
VIZITATORII LA
„CINEMA IMAGINAR“ 

www.egger.com
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CORK+ ÎNTR-O NOUĂ DIMENSIUNE
Pentru mulți dintre vizitatorii celui mai important

târg mondial pentru pardoseli aceasta a fost și prima
ocazie de a vedea colecția actualizată EGGER cork+.
Aceasta se remarcă prin decoruri noi, format nou și
caracteristici îmbunătățite. Producătorul tirolez de
materiale pe bază de lemn a prezentat douăsprezece
decoruri noi în colecția actualizată de pardoseli cu
plută. Pe lângă formatul de plăci Classic (1.292 x 193
mm), sunt acum disponibile șapte decoruri în format
Large (1.292 x 245 mm). „Lățimea mai mare a plăcilor
face ca spațiile să pară mai mari și conferă impresia unei
atmosefere libere, deschise“, spune Michael Gerbl, Director
Marketing și Management produs la EGGER Retail
Products. Vizitatorii standului EGGER au aflat noutăți
interesante și în domeniul DIY, dar și în ceea ce privește
serviciile.

INVITAȚIE LA WOOD FLOORING
SUMMIT

Vis-a-vis de standul EGGER s-a aflat platforma
pentru pardoseli din lemn și laminate, organizată și în
2014 de Wood Flooring Summit. EGGER a sponsorizat
cu bere din producția proprie manifestarea „Swing -
time“ din prima seară a târgului, sâmbătă, 11 ianuarie
2014. Toți clienții și vizitatorii au fost invitați să schim -
be im pre sii la un pahar cu bere EGGER, în atmosfera
destinsă creată de muzica de fond.

EGGER și-a prezentat colecția actualizată
cork+ de pardoseli cu structură multistra -
tificată, plută-HDF-plută. 

EGGER LA DOMOTEX 2014
n Motto-ul expoziției a fost „cinema imaginar“
n Stand EGGER de 230 m2 în Hala 9, Stand C28
n Inspirație și asocieri de idei, oferite de

decorurile de parchet
n Punct central: colecția actualizată EGGER cork+
n 12 decoruri noi în două formate
n “Swingtime” la Wood Flooring Summit.
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Cunoscută cu precădere pentru operele lui Gaudi și mai ales pentru Sagrada Familia, de dată
recentă, barcelona are de fapt o serie de catedrale și biserici care făceau faima acestui oraș cu
mult înainte de modernismul catalan. unele dintre aceste edificii vechi se înscriu în așa-numitul
stil ”gotic catalan”, un curent arhi tec tonic particular plasat în secolele XIII-XV caracterizat prin
sobrietate, înălțimi mai reduse, lipsa contraforților obișnuiți și a ferestrelor largi. Pe noi ne-au
fascinat aceste construcții în mod suplimentar datorită faptului că multe personalități ale vieții
economice, sociale și clericale au fost înmormântate aici, deseori fără a fi marcate cu ceva mai
mult decât o inscripție în piatră, la nivel cu întreaga par do seală...      

catalanticul 
”LA SEu” șI ”LA RIbERA”

g
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Echilibru, armonie, spațialitate
Stilul a apărut în contextul creșterii

influenței și bogăției conților de Barcelona
și a coroanei de Aragon, care aveau
proprietăți în multe puncte ale bazinului
mediteraneean, din Baleare și sudul Fran -
ței, până în Sicilia și chiar Grecia. Aceștia
și-au dorit lăcașuri de cult mai mari și mai
spectaculoase decât bazilicile romanice de
atunci, clădiri publice și vile care să
reflecte bogăția lor. De aici și dorința lor
de a fi înmormântați în catedralele pe care
le-au ctitorit sau cărora le-au făcut donații
consistente. De ase menea, o influență
puternică în acea epocă o aveau ghildele și
breslele negustorești sau mește șu gă rești
(mai ales constructorii), reprezentanții lor
de seamă fiind de asemenea înmormântați
în aceste catedrale. Perioada de glorie a
goticului catalan nu a durat mult însă,
după descoperirea Americii rolul de port
principal al Spaniei fiind preluat de Sevilla

(portul de pe râul Guadalquivir), în
detrimentul Barcelonei. A fost însă
suficient să se definească un stil
arhitectural, influențat de faptul că soarele
mediteraneean nu necesita (și nici nu
recomanda) ferestre foarte mari, iar
acoperișul nu trebuia să fie foarte înclinat
ca în zonele ploioase ale nordului și
centrului Europei, ceea ce se reflectă
asupra structurii bisericilor. Spațiul larg
este foarte puțin fragmentat de coloane,
care sunt mai subțiri sau mai rare, iar
aripile laterale sunt de aproximativ aceeași
înălțime cu nava centrală. Rezultatul a fost
un echilibru între dimensiuni, fără
înălțimi ieșite din comun, iar din
perspectiva decorațiunilor se poate vorbi
de o anumită sobrietate, caracteristică
catolicismului iberic (sau poate decăderii
Barcelonei de care am pomenit).
Sculpturile în piatră sunt mai rare decât 
în goticul nordic, francez sau italian, în

Un echilibru
între dimensiuni,
fără înălțimi
ieșite din
comun, iar din
perspectiva
decorațiunilor se
poate vorbi de o
anumită
sobrietate,
caracteristică
catolicismului
iberic.

STIL

piscine. spa. wellness.

p i s c i n e l o r
c e n t r e l o r  s pa  Ş i  b a l n e a r e
h ot e l u r i l o r  c u  d otĂ r i  s u p e r i o a r e

Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul

Disponibilă în 

format tiparit,

pe bază de abonament

şi în format pdf

pe siteul

www.spamagazin.ro

www.spamagazin.roSpaMagazin MAGAZIN
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schimb se poate vorbi despre o preocupare
a acelor vremuri pentru pictură și pentru
ornamentația în lemn. Un alt element
specific este faptul că turnurile clopotelor
sunt prisme poligonale, cu 6 sau 8 laturi, și
nu se închid totdeauna în partea
superioară cu acoperiș în pantă, ci deseori
cu o terasă. 

Specifice goticului catalan mai sunt
curțile interioare amplasate central, cu
grădini și fântâni, elemente pe care le
regăsim la palatele construite în acea
perioadă, dar și la unele lăcașuri de cult
sau mănăstiri. Această curte interioară este
mărginită pe una din laturi de un portal
monumental și, pentru intrarea în clădire
se folosește o scară care duce direct la
etajul superior.

”La Seu” – construită în șase
secole

Probabil cea mai importantă catedrală
gotică veche a Barcelonei este cea
închinată Sfintei Cruci și Sfintei Eulalia,
aflată în centrul cartierului istoric Barri
Gotic, unde majoritatea clădirilor datează
din timpuri medievale. Este un edificiu
impresionant, de istorie și legendă, iar un
aport cu totul special la această aură este
adus de pardoselile sale din piatră, foarte
bine conservate. Pavajele grele sunt
alcătuite din dale de dimensiuni mari, dar
și din decupaje inedite care urmează
liniile pietrelor de mormânt sau plăcilor
comemorative încastrate în pardoseală.
Vedem steme și blazoane ale Evului

Probabil 
cea mai
importantă
catedrală gotică
veche a
Barcelonei este
cea închinată
Sfintei Cruci și
Sfintei Eulalia,
aflată în centrul
cartierului istoric
Barri Gotic.

Specifice goticului
catalan mai sunt
curțile interioare
amplasate central,
cu grădini și
fântâni, elemente
pe care le regăsim
la palatele
construite în acea
perioadă, dar și la
unele lăcașuri de
cult sau mănăstiri.

SPECIFIC

ISTORIC
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Pavajele grele
sunt alcătuite
din dale de
dimensiuni
mari, dar și din
decupaje
inedite care
urmează liniile
pietrelor de
mormânt sau
plăcilor
comemorative
încastrate în
pardoseală. 

Mediu catalan sau aragonez, motive florale
și geometrice, multe cranii sculp tate, dar
și simboluri ale breslelor; se poate observa
de asemenea că unele pietre au fost
“reciclate”, respectiv inscripții sculptate
peste inscripții mai vechi. Pe locul actualei
catedrale a existat o bazilică din perioada
romană, distrusă de mauri în anul 985,
care a fost înlocuită de o construcție
ridicată între anii 1046 și 1058, ulterior
fiind adăugată și o capelă închinată Sfintei
Lucia. Actuala catedrală s-a construit pe
fundația lăcașurilor de cult anterioare,
începând cu 1 mai 1298, sub Jaime al II-
lea cel Drept, regele Ara go nului. Din
cauza războaielor civile și a ciumei care a
lovit orașul de mai multe ori, construcția a
progresat foarte lent (dacă piatra de
temelie a fost pusă în se colul al 13-lea,
edificiul a fost finalizat abia la începutul
secolului al XX-lea). Astfel, corpul prin ci -
pal a fost terminat abia în 1460, iar fațada
de vest, realizată inițial într-un stil auster,
a fost com pletată cu elemente de arhi tec -
tură gotică la sfârșitul secolului al XIX-lea. 

PAVAJE
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Senzația de unitate este dată de adao su -
rile târzii, aparținând arhitectului francez
Charles Galters, ideile acestuia fiind aplicate
inclusiv la turnul central finalizat în anul
1913. Se poate spune că această catedrală
este catalană doar prin proporții, nu și prin
influențele primite în numeroasele
intervenții ulterioare.

Cunoscută cel mai adesea sub numele de
"La Seu", dat fiind statutul lăcașului de scaun
episcopal al diocezei, catedrala e închinată
Sfintei Martire Eulalia, patroana orașului
Barcelona, o tânără fată din secolul IV ce a
fost torturată până la moarte de romani
pentru credința sa. Dealtfel, în curtea
mănăstirii situate în imediata apropiere a
catedralei se găsesc permanent 13 gâște,
fiecare reprezentând un an din viața sfintei. 

Biserica se compune așadar din trei nave,
una centrală și două secundare, având și 28
de capele laterale care înconjoară complet
edificiul. Una dintre acestea, închinată lui
Christos din Lepanto, conține o cruce de pe
una din navele participante la Bătălia de la
Lepanto (1571) și relicvariul Sfântului

Olegarius. Dealtfel, în pământul sfințit al
catedralei se află numeroase morminte, multe
ale unor sfinți, precum  Raymond de
Penyafort, dar și notabilități locale. Altarul
principal este ridicat ca nivel, permițând
vederea criptei unde se găsește sarcofagul
Sfintei Eulalia.

Construcția are 93 de metri lungime și 
40 lățime, cu o înălțime a navei centrale de 28
metri. Turnurile cu ceas, construite între anii
1386 și 1393, au o înălțime de 54 de metri, iar
clopotnița centrală măsoară 70 de metri. 
O mențiune specială merită făcută cu privire
la orgă, piesă de mare rafinament artistic și
cu o valoare istorică deosebită. Situată în
interiorul navei, sub turnul clopotniței, a fost
construită între 1537 și 1539 și restaurată
între 1985 și 1994. 

Un alt element notabil este spațiul des -
tinat corului, element arhitectonic spec ta -
culos și foarte frumos sculptat. Stalul corului
păstra blazonul cavalerilor Lânii de Aur. În
prima sa călătorie în Spania, Carol, viitorul
Împărat al Sfântului Imperiu Roman, a ales
Barcelona ca pe una din capitalele ordinului
său, atât pentru ușurința co mu nica țiilor cu
alte dominioane habsburgice mai înde păr -
tate, cât și pentru că dimensiunile ample ale
catedralei permiteau ceremonii grandioase.
Acoperișul este notabil datorită garguielor
sale, ce redau numeroase animale, deopotrivă
mitice și reale. Există și un element mai puțin
medieval aici: de curând, catedralei i-a fost
instalat un li care duce până pe acoperiș.

Cunoscută cel
mai adesea
sub numele de
"La Seu",
catedrala e
închinată
Sfintei Martire
Eulalia,
patroana
orașului
Barcelona, o
tânără fată din
secolul IV ce a
fost torturată
până la
moarte de
romani pentru
credința sa. 

ISTORIC

istoricepardoseli
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Santa Maria del Mar – 
biserica portului

Spre deosebire de “Le Seu” (și de
majoritatea catedralelor gotice), biserica
Santa Maria del Mar din Barcelona a fost
construită într-un timp relativ scurt: doar 55
de ani, între 1329 și 1384. În Evul Mediu,
clădirile de acest gen erau ridicate treptat, în
mai multe etape, uneori pe parcursul a sute
de ani, după cum am văzut, și cu greu se
putea păstra un stil unitar, fără influențele
noilor curente din arhitectură apărute între
timp. Cunoscută și sub numele ”La Ribera”,
este unul dintre exemplele de arhitectură
gotică catalană pură, cu proporții armo nioa -
se și o atmosferă specială oferită de acest stil. 

Structura sa cuprinde trei nave de aceeași
înălțime, susținute de coloane sobre și
impozante la fiecare 13 metri distanță (un
spațiu neegalat de nicio altă construcție
medievală din întreaga lume). Impresia
rezultată este una de spațialitate și de lumină
stranie, care fac să pară că pietrele ar fi fost
atrase în sus de o gravitație inversă, impresie
potențată de lumina difuză a vitraliilor și de
nuanțele căpătate de piatră sub efectul
fumului de lumânare. 

Prima mențiune a bisericii ca locație
datează din 998, dar piatra de temelie a
actualei construcții a fost pusă în 1329 de
către Alfonso al IV-lea, regele Aragonului.
Numele celor care au construit-o au rămas
menționate pentru posteritate datorită
plăcilor inscripționate pe ziduri - astfel știm
că arhitect a fost Berenguer de Montagut și
Ramon Despuig. Mai știm și că la ridicarea
bisericii au participat toate breslele din
cartierul Ribera, numele multora dintre ei
rămânând inscripționate pe pietrele de
mormânt amplasate în interiorul edificiului.
Astfel, pardoselile sunt marcate de tot felul de
simboluri ale preocupărilor celor care și-au
găsit aici locul de veci, în timpul ridicării inițiale
a bisericii, sau ulterior: balanțe (era farmacist),
pânze de corabie (era navigator) etc.

Pe parcursul construcției, în 1379, a
izbucnit un incendiu care a deteriorat părți
importante din lucrare, iar în 1428 un
cutremur a distrus rozeta centrală și a făcut
multe victime, actuala rozetă datând din
1459, când a fost refăcută în stil
flamboaiant. Nu putem să nu remarcăm
unele adaosuri baroce, care au suferit și ele
de pe urma unui incendiu din 1936, an
fatidic și pentru alte biserici (precum Santa
Maria del Pi), când au fost atacate de
grupări anticlericale.

Datorită și specificului acestor lăcașuri
de cult, Catalonia poate spune că are o
individualitate aparte în spațiul iberic și
european, de fapt că influențele europene,
maure sau de oriunde au mai venit s-au
îngemănat într-un fel aparte, ca un eșafodaj
peste care s-a ridicat în continuare
fenomenul cu totul special al mo der nis -
mului catalan, reprezentat de Antoni Gaudi.

Cunoscută și
sub numele
”La Ribera”,
este unul
dintre
exemplele de
arhitectură
gotică
catalană pură,
cu proporții
armonioase și
o atmosferă
specială oferită
de acest stil. 

ISTORIC

Soluții pentru sisteme de pardoseli de sport
Mai mult decât adeziv -

Adeziv bicomponent 160 Turf
Adeziv pentru gazon sintetic 

 consum optim
 ri!aj foarte bun
 aplicabil în condiții de umiditate a climatului / materialului
 aplicabil până la 2 grade Celsius cu Activatorul D

Pentru mai multe informații:

FORBO Erfurt GmbH  August-Röbling-Str. 2  D-99091 Erfurt / Deutschland
Area Export Manager 
Cozma Luminița
Tel. 0040 723 638242  luminita.cozma@forbo.com 

eurocol - the strong connection
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flotantepardoseli

șapele flotante uscate din gama
F 13 de la Knauf, având la bază panourile
Vidifloor din ipsos armat cu fibre
celulozice, și-au demonstrat calitățile pe
șantiere și au fost apreciate de montatori,
arhitecți și beneficiari: execuție rapidă, cu
unelte simple, montaj în condiții de
temperaturi scăzute, posibilitatea montării
pe  planșee din lemn, greutate redusă,
planeitate perfectă, încorporarea 
insta la țiilor în pardoseală etc. Avantajele
acestui sistem sunt recunoscute însă și în
faza de exploatare propriu-zisă, iar una
dintre cele mai căutate calități este
izolarea fonică. 

I zolarea fonică a fost neglijată pentru o mare parte a
clădirilor vechi din România și nici despre cele noi nu

se poate da o garanție din această perspectivă.
Proprietățile acustice ale structurilor din beton și metal
nu au fost ameliorate în etapa de proiectare, în cele mai
multe situații această sarcină fiind lăsată pentru faza
amenajărilor interioare (din motivele cunoscute: costuri,
folosirea eficientă a spațiului, lipsa timpului, uneori chiar
neglijarea, nefiind considerate parametri ai confortului).
Probleme apar nu doar între spațiile situate la același
nivel al clădirii, ci tot mai frecvent între cele învecinate pe
verticală, cu transmiterea sunetelor neplăcute de pași,
obiecte căzute, zgomote inerente desfășurării diverselor
activități. În aceste cazuri, pardoselile sunt cele care pot
salva situația, cu completarea că nu este suficient un
simplu strat de parchet, mochetă, PVC sau alt material,
oricât de bun ar fi ca absorbant sau izolator fonic. 

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

Sistemul F13
Este nevoie de ceva mai mult, care se obține doar cu

materiale capabile să absoarbă acele lungimi de undă
sonoră care deranjează. Din fericire, cu ajutorul
sistemului F 13 de la Knauf, absorbția sau izolarea
acustică la nivelul pardoselilor se poate obține oricând: 
în timpul montării pentru prima dată a unei pardoseli,
dar și la o renovare sau când este prevăzută schimbarea
destinației unui spațiu, cu modificările de amenajare
interioară aferente. Astfel, sistemul Knauf F 13 este
potrivit pentru montarea pe orice tip de structură a
planșeului: beton, metal, lemn (inclusiv clădiri vechi,
istorice).

proprietăți 
fonoizolante
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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  

CALCULUL IZOLĂRII LA ZGOMOTUL 
DE IMPACT ÎN ACORD CU EN 12354-2
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

Izolarea fonică se realizează prin însumarea 
proprietăților acustice ale tuturor componentelor
sistemului și prin modul în care sunt amplasate:
lplăcile Vidifloor montate în unul sau două straturi
(lipite în fabrică sau in situ, cu ajutorul adezivului - 
în anumite variante, pentru izolarea termică și fonică,
acestea sunt cașerate cu polistiren sau vată minerală); 
l umplutura de perlită sau argilă expandată, destinată
eliminării denivelărilor stratului suport, ridicării nivelului
pardoselii și repartizării uniforme a forțelor de 
com presiune, dar care are și efecte acustice impor-
tante datorită expandării;
lbanda de vată minerală care se aplică perimetral,
oprind contactul direct cu structura construcției;
l țevile instalațiilor sanitare pot fi încorporate în
umplutură, obținându-se astfel și atenuarea 
zgomotelor produse de acestea;
l în cazul instalării unui sistem de încălzire prin par-
doseală, plăcile Knauf Vidifloor au o densitate optimă
pentru a permite trecerea căldurii (conductivitate ter-
mică 0,29 W/mK), dar și de a opri zgomotele care în-
soțesc circuitul agentului termic; 
l însuși faptul că avem de fapt o pardoseală flotantă,
care vibrează independent de celelalte elemente
structurale ale clădirii.
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de toptehnologii

P e lângă spațiile comerciale, și în spațiile re zi -
dențiale sunt folosite tot mai des, profilele design

da torită notei de exclusivism pe care o dau. Colecția
„Design-Elements" de la Küberit e produsă la un înalt
nivel de calitate și conține 75 de articole în diferite
dimensiuni și având funcțiuni și design diferit, prin -
tre care cele din dreapta. Pe lângă folo sirea cristalelor
Swarovski, profilele Küberit con tri buie la realizarea
unui design interior deosebit, datorită atenției
acordate formei, de pildă plintele din alu mi niu 935 au
o linie modernă, caracterizată prin su pra fețe lise,
continue, dispuse în unghi drept. La cererea clienților,
se pot realiza profile cu design per so nalizat care vor
accentua caracterul exclusivist al spațiilor.

Anul trecut, marcat de jubileul celor 150 de
ani de existență a firmei, Küberit a fost
primul producător de profile pro fe sio nale
pen tru pardoseli care a introdus pe piață
profile cu design special și elemente de lux.
Elementele de co rate cu cristale Swarovski
colorate sau clare conferă un aspect
extraordinar oricărui spațiu.

PROFILELE  
DESIGN

l Profile de rampă, modelele 260 și 268
l Profile standard pentru muchii de treaptă, 

modelele 850 și 852
l Plintă tip 935 având diverse finisaje, și accesoriile 

pentru acestea: conectori, piese de capăt și colțuri 
interioare și exterioare.

lRozete pentru mascarea golului de trecere țeavă 
având  diametrul de 12 - 22 mm

lOpritoare pentru ușă din alamă eloxată ori nichelată 
lucios sau mat. 

l Profile PPS-Champion 388 XXL 
pentru diferențe de nivel de 7-18 mm

Diferitele versiuni de
opritoare pentru ușă
cu elemente de
design sunt fabricate
din alamă fiind
eloxate sau nichelate
în variantă lucioasă sau
mată. 

Elemente de design pentru concepte exclusiviste 
de amenajare interioară: Sortimentul e realizat exclusiv
de Küberit la standarde înalte de calitate și conține 75 de
articole în diverse dimensiuni și finisaje.

Profilul de rampă 268 cu
cristale Swarov ski pentru
spații comer cia le. 
Acest profil de rampă special
cu rezistență la solicitări
ridicate are lățimea de 8 cm 
și e adecvat pentru pardoseli
rigide cu grosimea de 8,5 - 15
mm.

ATRACțIE PENTRu 
ORICE SPAțIu



A cest sistem de profile patentat este destinat
folosirii în cazul pardoselilor PVC design 

(LVT) flotante cu rosturi de 4 - 9,5 mm, respectiv
folosirii în cazul pardoselilor textile cu grosime 
de 5 - 12 mm. 

PPS-Champion Star se bazează pe tehnologia
revoluționară Küberit Champion, cu nut ajustabil.
Datorită ranforsării orificiilor și folosirii șuruburilor
Torx este garantată o poziție sigură a șurubului,
evitându-se poziționarea oblică a acestuia.

l Profile de rampă, modelele 260 și 268
l Profile standard pentru muchii de treaptă, 

modelele 850 și 852
l Plintă tip 935 având diverse finisaje, și accesoriile 

pentru acestea: conectori, piese de capăt și colțuri 
interioare și exterioare.

lRozete pentru mascarea golului de trecere țeavă 
având  diametrul de 12 - 22 mm

lOpritoare pentru ușă din alamă eloxată ori nichelată 
lucios sau mat. 

l Profile PPS-Champion 388 XXL 
pentru diferențe de nivel de 7-18 mm

Profil de trecere cu 
diferență de nivel 376

Profil de închidere 377 Profil de trecere 378

Cât mai îngust, dar cu stabilitate maximă – iată ideea de la care s-a pornit în dezvoltarea
profilelor PPS-Champion Star, cel mai îngust sistem de profile cu șurub din lume
conceput pentru pardoseli textile și elastice.

PPS-CHAMPION STAR 
CEL MAI îNGuST SISTEM DE
PROFILE Cu șuRub DIN LuME

ÎnGuSt DaR StaBIL:
PPS-Champion Star Küberit este cel 
mai îngust sistem de profile de aluminiu
existent pe piaţa mondială. Sistemul
patentat include 3 tipuri diferite de
profile.

Design deosebit datorită folosirii
cristalelor Swarovski
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edi]ieilucrarea

Unitatea dată de parchet
Fiecare perspectivă ne surprinde în

mod plăcut cu elemente de inspirație
vintage și hi-tech, parchetul cu tentă
deschisă, ușor patinată, venind să dea
unitate amenajării pe o suprafață de peste
200 mp. Luminozitatea bine temperată a
suprafeței amplifică senzația de spațiu, de
libertate, iar trecerea dintr-o încăpere în
alta se face firesc, ca o călătorie prin ceea
ce înseamnă ideea de confort vizual în
acești ani. Finisajul parchetului este și el
deosebit, obținut printr-o metodă
inovativă, care activează taninul existent
în lemnul de stejar. Lumina naturală
abundentă este completată de multe
corpuri de iluminat (inclusiv spoturi cu
LED, apeciate în prezent), ele însele
elemente de decor, adaptate destinației
fiecărei camere. 

Tehnica din spatele efectelor
Lucrarea a început cu demontarea

parchetului vechi și pregătirea stratului
suport prin acoperirea cu o rășină
epoxidică (două straturi succesive,
aplicate perpendicular). Operațiunea
asigură cele două beneficii importante
cunoscute: crearea unei bariere de vapori,
care să împiedice pătrunderea umidității
de la nivelurile inferioare ale clădirii în
sistemul de montaj și în parchet, respectiv
întărirea stratului suport, conferindu-i
acel echilibru între rigiditate și elasticitate
necesare unui montaj de durată, flexibil la
modificările climatului interior. 

Vă
prezentăm
în aceste
pagini o
lucrare deosebită de montaj cu
parchet masiv pentru o locuință
elegantă. Din imagini veți putea
trage singuri concluzia că
pardoselile arhaizate sunt
potrivite atât unei amenajări
moderne, hi-tech, dar și unui
”salt” în trecut, cu mobilier rustic-
patinat provensal și finisaje
antichizate. în spatele rafinatelor
finisaje ale pardoselilor din lemn
stă munca unei echipe
profesioniste, care a reușit să
aducă materia primă la
exigențele designerului și
beneficiarului.

arhaizat 
Şi modern

Parchet antichizat
pentru o amenajare în trend 
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Lemnul,
omniprezent în
această lucrare,
capătă valențe
cu totul noi. 

Ca la orice barieră de vapori, a fost necesară
atenția la continuitatea stratului, fără nicio breșă. A
urmat aplicarea șapei autonivelante, operațiune care
asi gu ră reglarea de nivel, planeizarea suprafeței și
ade rența optimă în vederea lipirii propriu-zise a par -
chetului. Parchetul a fost lipit așadar cu un adeziv po -
liure tanic, iar la final s-a aplicat un ulei colorat
bi com ponent de proveniență germană, care să potențeze
fibra lemnului. Au fost utilizate mai multe tipuri de
parchet masiv, atât din perspectiva mo de lului, cât și a
tipului constructiv (lamele sau panouri pre mon tate).
Astfel, a fost individualizat fiecare spațiu, ținându-se

cont și de caracteristicile acestuia – di men siuni,
forme, direcția luminii. În mare parte, întâlnim
parchet tip mozaic, din gama Versailles, premontat
pe panouri. Acestea au fost executate fără a se folosi
adeziv, prinderile dintre elemente fiind realizate cu
cepi și cuie de lemn, specifice sfârșitului de secol 19.

Aceasta a fost una din pro vocările lucrării: în ca -
dra rea pa nou rilor în spațiile atipice (linii curbe, su -
pra fețe neregulate etc.), respectiv cu montarea
ele mentelor de bordură (frizuri perimetrale) îm bi nate
în sistem nut/feder. Plinta aplicată este din spu mă de
polies ter, cu bavura colorată în nuanța pere telui. 



edi]ieilucrarea

O altă provocare pentru aplicator a constat în
obținerea nuanței cromatice ușor estompate,
antichizate a parchetului, până la obținerea celei
finale fiind efectuate nenumărate încercări. 
Căile de acces între nivele presupun scări 
cu trepte și contratrepte din plăci stratificate cu
stejarul ca esență vizibilă; acestea existau, dar 
au fost demontate, recondiționate și colorate în
nuanța antichizată a parchetului și mobilei. 
Același lucru s-a petrecut și cu balustrada uneia
dintre scări, care a căpătat aceeași culoare – ceea 
ce o face în același timp mai vizibilă. 

În general, se poate spune că lemnul, omni -
prezent în această lucrare, capătă valențe cu totul
noi, atemporalitatea fiind una dintre ele... 

Lucrarea a fost executat` sub directa îndrumare 
a domnului arhitect  Mircea Schrotter.
Lucrare:montaj [i finisare parchet pentru o locuin]` 

multietajat`.
Suprafa]`: circa 200 mp
Procurarea materialelor [i execu]ia:
Mihai Ghiu]` (Katmus Serv, Comarnic Prahova)
Tel.: 0722 930 727
E-mail:mlghiuta@yahoo.com

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.: 0722 930 727 

ˇ
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de la produc`torinout`]i

LACUL CEL MAI BINE 
VÂNDUT ÎN ÎNTREAGA LUME

Lansat în 1997, Bona Mega a ridicat ștacheta
lacurilor pe bază de apă, datorită compoziției
sale unice. Formula sa mono-componentă
utilizează oxigenul din aer pentru a forma
legături polimerice (oxygen crosslinking),
furnizând astfel o protecție superioară specifică
unui lac bi-component. Din 1997 și până astăzi
s-au vândut mai mult de 16 milioane de litri,
Bona Mega devenind astfel lacul pe bază de apă
cel mai folosit în întreaga lume. Meșterul
parchetar poate să aibă încredere în
popularitatea și performanța lacului Bona Mega.

Formula 
câștigătoare

Cel mai bun din clasa lui, 
pentru provocările cotidiene

Ce este “oxygen crosslinking”?
Formula Bona Mega are la bază dispersia par ti cu -

lelor de poliuretan ce plutesc în apă. Fiecare particulă
este compusă din milioane de molecule de polimer
poliuretanic.

Atunci când un lac pe bază de apă se usucă, apa se
evaporă iar particulele se lipesc una de cealaltă,
formând o peliculă densă pe suprafața lemnului. Când
agentul natural de reticulare al lacului Bona Mega este
adăugat (oxigenul din aer), o puternică legătură chimică
se realizează între particulele finisajului. Acest proces
poate fi similar cu adăugarea mortarului între cărămizi.

Protecție Superioară
Efectul acestui proces se regăsește în îmbunătățirea

rezistenței la uzura cauzată de frecare și a rezistenței
chimice față de lichidele vărsate accidental precum: apă,
vin, cafea sau cerneală.

Datorită excelentelor sale proprietăți, Bona Mega se
poate folosi și pentru protejarea  pardoselilor din lemn
din spații comerciale. În mod normal, aceste spații nu
sunt potrivite pentru tratarea cu un lac mono com po -
nent din cauza riscului ridicat de apariție prematură a
ur melor de frecare și a petelor cauzate de lichidele văr -
sate precum apă, cafea sau vin.

Bona Mega este ideal pentru protejarea spațiilor
domestice supuse uzurii foarte ridicate dar în aceeași
măsură se comportă exemplar și în spațiile comerciale
supuse unei uzuri de nivel mediu.
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Bona Mega la prima vedere:
Monocomponent
VOC foarte reduse
Fără efect “side-bonding”
Protecție excelentă la lichide 
și agenți chimici

Desigur, pentru pardoselile din spațiile comerciale
supuse unei uzuri foarte ridicate cea mai bună alegere
o reprezintă Bona Traffic sau Bona Traffic HD, lacuri ce
au o rezistență la uzură mult superioară comparativ cu
Bona Mega.

“Oxigen Crosslinking” este secretul din
spatele performanței superioare a lui
Bona Mega. Cu alte cuvinte: “1K
Simplitate – 2K Performanță”.

Mega conține 25% uleiuri vegetale, bazate pe con ți -
nut uscat. Cantitatea ridicată de ingrediente rege ne -
rabile și biologice contribuie la performanțele deosebite
ale lacului monocomponent Bona Mega și îl recomandă
ca pe cea mai sustenabilă alegere în viitor.

Ce înseamnă Formula Nouă Îmbunătățită?
De-a lungul timpului, Bona Mega a suferit ușoare

reformulări pentru a îndeplini mereu cele mai noi
reglementări de mediu din întreaga lume. De exemplu,
în urmă cu mulți ani am eliminat NMP. Acum facem un
pas mai departe, oferind o rezistență la zgâriere mai
mare, o mai bună uniformizare și o protecție superioară
la agenții chimici precum: apă, cafea, vin, marker.

Bona Romania SRL
București
021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com

Promoție “Tichetul de Aur” Bona Mega
Relansarea lacului Bona Mega este însoțită de

o campanie promoțională destinată meșterilor
par che tari. În mod aleatoriu, baxurile de Bona
Mega vor conține un voucher pe care găsitorul îl
poate schimba cu premiul înscris. Premiile
constau în 10 aparate foto digitale, 2 camere video
și 1 LED Tv de 40’. Campania începe în luna martie
și se derulează până la momentul găsirii tuturor
premiilor. Campania se derulează în magazinele
distribuitorilor Bona. Mai multe detalii sunt
disponibile pe www.bona.com.



eveniment

45.000 de vizitatori și 1.350
companii din 57de țări și-au dat
întâlnire între 11 și 14 ianuarie la
Domotex Hannover 2014. și în
acest an, expoziția a fost
structurată pe mai multe domenii
de interes: covoare realizate
manual, covoare și mochete țesute
mecanic, pardoseli textile și
flexibile, parchet și pardoseli din
lemn, pardoseli laminate, piatră
naturală, ceramică, respectiv
sisteme de aplicare, curățare și
întreținere a pardoselilor.

D incolo de stabilirea de noi contacte și întâlniri cu
clienții, vizitatorii au avut ocazia să participe la
numeroase evenimente, dintre care merită să

amintim expoziția și concursul de covoare tradiționale
lucrate ma nual, forumul de arhitectură Contractworld și
competiția desig nerilor de interior. Concursul de covoare
de anul acesta a avut în centrul atenției tinerele talente din
do meniu și a atras 329 de designeri. În finală s-au calificat
33 de modele, primind distincții 11 producători.

Deja o constantă a târgului, forumul dedicat par do -
selilor din lemn, Wood Flooring Summit, a reunit și de
această dată principalii actori ai branșei. În plus, montatorii
de pardoseli au avut ocazia să asiste practic la rezolvarea
unor provocări deosebite prin soluții și materiale
profesionale. Pardoselile din lemn au constituit de altfel un
reper al manifestării, printre cele mai interesante tendințe
pe care le-am remarcat fiind parchetul masiv antichizat, în
variante ignifugate ori de dimensiuni mari. 

O manifestare or ga nizată pentru prima dată anul
acesta, "Innovations@DOMOTEX", s-a bucurat de un
interes major între vizitatorii și expozanții târgului. Au fost
prezentate aici peste 60 de proiecte inovative de pardoseli,
organizatorii considerând inițiativa drept una dintre cele
mai apreciate și pe care o vor continua cu certitudine și în
viitor.

Hannover 2014 
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Iată în continuare câteva informații despre prezențele
notabile la acest târg, cu noutățile și concepțiile lor asupra a
ceea ce înseamnă designul, calitatea, tehnologia în cor porată
în produsele pentru pardoseli. Sunt pro du cători și furnizori
de notorietate, prezenți și pe piața românească, unde s-au
impus datorită puterii de a inova și de a se adapta la cererile
designerilor, arhitecților, montatorilor și bene fi ciarilor.

Standul Egger cu o suprafață de circa 230 mp a fost
realizat sub sintagma “Imagination Cinema”, punând în
prim-plan vizualul, inspirația, atât în ceea ce privește
laminatul, cât și pluta ca material special pentru pardoseli,
natural și ecologic. Pe ecranul cinematografic au fost rulate
imagini care reflectă conceptele din care s-au născut aceste
pardoseli, de exemplu plăci cu aspect de lemn nefinisat
inspirate de un pod vechi care trece peste o apă. De ase -
menea, a fost prezentat laminatul cork+, cu noi decoruri
și un nou format dimensional (formatul Large, de 1.292 x
245 mm, care creează impresia de spațiu lărgit și atmosferă
liberă). În spiritul apropierii de designeri și alți specialiști
în domeniu, Egger a susținut ca sponsor evenimentul
”Swingtime”, în spațiul de conferințe Wood Flooring
Summit, punct de întâlnire pentru aceștia.

Mapei a promovat, inclusiv prin intermediul de mons -
trațiilor live, produse noi și inovative pentru montajul
pardoselilor de orice tip, precum Ultrabond ECO 4 LVT
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(adeziv cu fibre de armare pentru Luxury Vinyl Tyles),
Ultrabond ECO 140 T (adeziv cremos, în dispersie apoasă,
pentru pardoseli textile, cu emisii scăzute și util pentru
straturi suport cu umezeală mai mare decât cea normală),
Ultrabond ECO 530 (adeziv pentru linoleum, cu priză
rapidă și rezistentă). Pentru a oferi soluții potrivite realizării
tuturor elementelor de pardoseală, Mapei a venit și cu
Ultrabond ECO Contact (pentru scări, plinte sau colțuri),
dar și cu sistemul Ultracoat, cu lacuri, uleiuri și alte pro -
duse pentru tratarea și întreținerea pardoselilor din lemn. 

Demonstrații am putut vedea și la standul Loba-
Wakol, care a invitat foarte mulți montatori și dis tribuitori
pentru a face schimb de experiență, între ei și cu specialiștii
celor doi producători. Adevăratele training-uri desfășurate
aici de Loba au vizat în special crea tivi ta tea în obținerea
unor culori deosebite pentru parchet, extinderea
tehnologiilor de maturare a lacurilor cu ajutorul razelor
UV, valențele ecologice ale produselor (noua certificare
Emicode® EC1PLUS) și noutăți de la Lobacoating –
produse de finisare pentru pardoseli din lemn de uz
industrial. Wakol a promovat adezivul D 3270 SpaltTex,
conceput pentru lipirea rapidă și eco no mică a mochetei,
potrivit pentru renovări și spații largi. 

Caracteristicile speciale ale sculelor și echipamentelor
Leister, special concepute pentru utilizare profesională,
au putut fi regăsite la standurile distribuitorilor specializați.
Noile game Triac (pentru sudura la cald a materialelor
pentru acoperiri), Groover (pentru șlefuirea pardoselilor
din PVC, PE sau linoleum) și numeroasele accesorii in  -
clu se în truse complete au atrasa atenția montatorilor care
urmăresc calitatea lucrărilor și prin alegerea sculelor.

În urma anilor de cercetare și dezvoltare a adezivilor cu
tehnologie switchTec, Uzin a prezentat la Domotex pro -
du sele Sigan Elements și Sigan Elements Plus, care permit
în premieră montarea rapidă, stabilă și fără rezi duuri a
pardoselilor elastice de lux. Sub brandul Pallmann a fost
lansat primul lac complet fără solvenți pentru pardoseli din
lemn supuse uzurii intense (Pall-X Zero) și lacul cu mare
putere de impregnare RZ din gama Turbo Protect. Wolff,
cel de-al treilea mare brand al concernului, a prezentat un
instrument special pentru decuparea pardoselilor elastice
(Railcut) și un echipament foarte efi cient de îndepărtare a
pardoselilor vechi (Robo-Stripper).

La standul Küberit au fost programate demonstrații
zilnice, iar într-una din serile târgului am avut prilejul de
a participa la acordarea premiului pentru ”Cel mai bun
montator al profilelor Küberit”. 
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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` BRE, pentru cl`diri verzi

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

Soluții integrate de tapet și mochetă 
pentru orice spațiu

Restaurant Hétéroclite

Câștigătorii, aleși dintre autorii a 15 montaje inovative
ajunse în finală, au primit premii consistente: un Coupé
Smart 4two, un scuter Vespa, vouchere de vacanță,
terminale Apple iPads și un expresor Nescafé Dolce Gusto.
Acest eveniment s-a petrecut în contextul împlinirii celor
150 de ani de existență a com paniei. Ca noutăți, Küberit a
introdus 4 noi decoruri tip furnir, în completarea gamei de
13 culori existente: stejar gri, stejar bej-gri, Tigua și stejar
crem, produse prin cea mai modernă tehnologie de
imprimare digitală. 

Prin prezența sa, Forbo Flooring a pus accentul pe
seria Novilon, un sortiment de pardoseală vinilică specială,
foarte confortabilă, caldă și un bun absorbant pentru
sunetele de impact sau din aer. Foarte iubită de copii, ea a
fost adoptată în amenajarea întregii locuințe, modelele și
cromatica evoluând spectaculos: beton, lemn, ceramică,
tipare moderne. Tratate cu sistemele de protecție Aquagrip,
Diamond Seal și Noviclean, aceste pardoseli vinilice capătă
caracteristici superioare, printre care rezistența la pătare și
la zgâriere, fără a le afecta elasticitatea.    

Prezență tradițională la acest eveniment, Forbo
Bonding Systems a participat la Domotex cu scopul de
a întări relațiile cu distribuitorii existenți și de a încheia noi
parteneriate. Argumentele principale au fost produsele
pentru montajul pardoselilor din lemn și elastice Eurocol
157 (lemn), 643 (universal) și 611 (linoleum), șapa auto -
ni velantă cu tensiuni scăzute și o duritate finală superioară
Europlan Reno 969, lacul monocomponent de trafic intens
M-Protect 858 și altele.

Printre noutățile anunțate de Bauwerk pentru 2014,
se numără "Formpark", un model de parchet premium
care combină două formate și trei nuanțe cromatice,
oferind posibilitatea montării în sute de forme. Gama de
modele noi e întregită de lamelele lungi de 2.200 mm din
clasa ”Casapark”, cu aspect de dușumele rustice. Prin inte -
gra rea unei folii fonoizolante menite decuplării com po -
nentelor, ”Cleverpark Silente”, se reduce sunetul de impact
cu până la 15 dB (circa 70%).

Berger Seidle, producător specializat în produse de
montaj și finisaje pentru lemn a venit la Domotex 2014 cu
o gamă de produse îmbunătățite: primeri pe bază de apă
Aqua-Seal®ExoBloc și Aqua-Seal®Flex Primer, fără emisie
de solvenți și pentru diferite esențe. Uleiul Classic-Oil®-
family a fost și el dezvoltat, acum fiind pregătit suplimentar
pentru o aplicare mai sigură din perspectiva sănătății.
Datorită brandului BergerBond®, inovațiilor și noilor
ambalaje, s-au înregistrat creșteri importante ale vânzărilor. 
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Vizitatorii interesați de noile trenduri ale pardoselilor
din lemn au putut vedea noile versiuni ale seriilor Epico
Trend, Epico Top și Actus de la Stöckl Parkett, în nu me -
roasele lor variante constructive (stratificat sau masiv), dar
și soluții pentru scări. Gama de nuanțe, aliniată la
tendințele actuale, merge de la deschis/alburiu la stejar
afumat, cu variațiuni în cadrul aceleiași acoperiri, date de
folosirea intercalată a duramenului și alburnului din lemn.

Cu o istorie de peste 180 de ani în domeniul adezivilor,
Stauf a venit la Domotex 2014 cu un nou design cor po ra -
tiv, recipiente cu un aspect mai ergonomic și informațiile
tipărite direct pe cutie, și nu pe o etichetă. Vizitatorii au putut
vedea un nou sistem de montaj pentru parchet, Stauf
Turbosystem pro³, compus din grund, șapă și adeziv, care are
proprietatea de a putea fi pus în operă rapid și eco no mic. 

Windmöller își continuă politica de promovare a
pardoselilor laminate ecologice, care nu conțin substanțe
nocive, drept pentru care a reușit să obțină certificate FSC
(Forest Stewardship Council) și PEFC (Programme for the
Endorsement of Forest Certification). În cei 530 mp ai
stan dului de la Domotex, am putut vedea, printre altele,
gama Purline de la Wineo, cu 4 noi formate și 40 de noi
modele de finisaj, tip lemn sau piatră. Acestea sunt fa bri -
cate din materii prime regenerabile, cum ar fi rapița și
uleiul de ricin.

Producătorul danez Woca a promovat produse clasice
sau lansate recent, destinate tratamentului de bază, curățirii
sau protecției lemnului, fie acesta expus la exterior (Woca
Exterior Oil, Deep Cleaner și Exterior Cleaner), fie de
interior (Hardwax Oil sau Neutral Oil). De asemenea, au
fost oferite soluții pentru întreținerea suprafețelor vinilice
sau laminate, care să confere rezistență la uzură și
zgârieturi. Alte produse Woca au vizat obținerea de aspect
patinat pentru lemn (Driwood Lye) și respingerea apei,
inclusiv pentru destinație industrială. 
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La Domotex am putut vedea și o companie
din industria covoarelor, a cărei istorie este
legată de România: Acvila Grup, care deține și
brandul Incov din Alba Iulia. Modele abordate
sunt atât din gama clasică, unele deosebit de
elegante, dar și avangardiste sau destinate
tine rilor /copiilor. Cu o rețea de distribuție
dezvoltată în România, Mol do va, Italia,
Ucraina și Rusia, Acvila Grup a primit în stan -
dul deosebit de amplu vizitele distribui torilor
din întreaga Europă, chiar și din Asia. n
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A fost o întâlnire a branșei, la
care s-au discutat principalele

teme ale momentului în industria
de pardoseli, și au participat
reprezentanți ai organizațiilor na -
țio nale din Austria, Cehia, Italia –
Tirolul de Sud, Olanda, Polonia și
România. Bineînțeles, au fost
abordate și teme privind orga -
nizarea internă a asociației, precum
aprobarea execuției bugetare pe
anul 2013 și proiecția pentru 2014,
respectiv primirea de noi parteneri
din zona pro ducătorilor: Bona,
Mapei și Uzin. De asemenea,
membrii organizației au fost invitați
să participe activ la dezvoltarea
site-ului asociației și să vină cu
informații la paginile dedicate lor.

Realizările României
Țara noastră a fost reprezentată

de domnii Mircea Budișteanu
(AMPR), Marius Filipașcu (Școala
de Meserii Dr. Iuga de Săliște) și,
din partea presei, de echipa revistei
Pardoseli Magazin, care a
consemnat de la fața locului.
Președintele în exercițiu al EUFA
P+F, domnul Heinz Brehm, și-a
arătat încă o dată aprecierea pentru
succesul ultimei ediții a Cam pio -
natului European al Montatorilor

de Pardoseli, care s-a desfășurat
din 2012 la București, mulțumind
par ti ci panților, organizatorilor și
arbitrilor pentru tot ceea ce s-a
întâmplat atunci. A fost pre zen -
tată ca proiect deosebit și
reno varea pardoselilor din lemn
ale câtorva unități de învățământ
din Sibiu, inițiativă a Școlii de
Meserii Dr. Iuga de Săliște,

eveniment relatat și în această
publicație. Proiectul a constat în
două acțiuni care s-au bucurat de
participare națională (firme de
montaj românești), respectiv
internațională (tineri montatori
din Germania, Irlanda de Nord,
Olanda și România), inițiatorul
având în plan o manifestare
similară în 2014 la București.

Adunarea Generală a EUFA P+F
Pe 13 ianuarie 2014, în centrul de conferințe al complexului expozițional din Hanovra  a
avut loc Adunarea Generală a organizației EUFA P+F (Asociația Europeană de promovare
a pregătirii profesionale pentru pardoseli din lemn și alte tipuri de acoperiri), în contextul
desfășurării celui mai important târg de profil al anului, Domotex 2014.
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Adunarea Generală a EUFA P+F

La Adunarea Generală au fost
făcute și noi alegeri pentru
board-ul organizației:
l Președinte: Heinz Brehm

(reales în unanimitate)
l Vicepreședinte: Jörg

Schülein (reales)
l Al treilea membru al

prezidiului: Anton Spiegel
(ales)

l Trezorier: Mircea
Budișteanu (ales)

l Secretar: Josef Heller (ales
în unanimitate).

Următorul Campionat
European: Budweis - Cehia,
2014

Printre cele mai importante
puncte pe ordinea de zi a fost însă
organizarea următorului
Campionat European al Mon -
tatorilor de Pardoseli, care se va
desfășura anul acesta pe 15-16
mai la Budweis – Republica
Cehă. Ca fază pregătitoare, pe 12
și 13 martie la Poznan (Polonia)
se va face școlarizarea arbitrilor ce
vor participa la jurizarea eveni -
mentului amintit. Competiția se
va adresa doar montatorilor de
parchet, nu și celor de pardoseli
elastice (așa cum s-a întâmplat la
București, acum 2 ani). Jiri
Dvorak din Cehia a prezentat
programul concursului de la
Budweis, menționând că se va
desfășura într-un spațiu
expozițional, care va avea o

suprafață destinată competiției
propriu-zise și standuri pentru
sponsori. Evenimentul va fi
sprijinit de Ministerul Educației
din țara gazdă și de administrația
regională Budweis, ceea ce arată
preocuparea autorităților cehe
pentru formarea profesională și
calitatea în construcții. Va exista,
desigur, și un program cultu -
ral/turistic, printre care vizita la
impresionantul castel Hluboka,
construit de regii Boemiei, la o
fabrică de bere și participarea la
evenimente sportive. Gala de
premiere va avea loc în primăria
din orașul gazdă, de asemenea
monument de arhitectură. 

Nu în ultimul rând, ca temă de
actualitate s-a accentuat ideea ca
EUFA să organizeze școlarizări în
țările unde nu există instituții de
învățământ de profil oficiale, atât
pentru montajul parchetului, cât
și pentru aplicarea altor tipuri de
pardoseli (cum este, de fapt, și
cazul României), cu mențiunea că
în aceste școli trebuie să se
folosească metode, materiale,
unelte și echipamente moderne,
profesionale. n

De acum puteți solicita 
Newsletterul Pardoseli Magazin
Trimiteți-ne un e-mail pe adresa 
redacție@pardoselimagazin.ro 
cu textul 
”Doresc să primesc 

Newsletter-ul Pardoseli Magazin”
și veți putea accesa:

• Noi informații din domeniu
• Revista Pardoseli Magazin în 

format electronic
• Informații despre cele 

mai performante materiale
• Calea cea mai scurtă către 

adevărații profesioniști în pardoseli
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Montatori de pardoseli
Constructori
Arhitecți și designeri
Furnizori de materiale
Angajați în construcții
Beneficiari
Pasionați de pardoseli
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European Floor &
Wall Exhibition
informează și inspiră
nu ezitați! Înregistrați-vă acum!

WORKSHOPURI ȘI SEMINARII 
O vizită la expoziție va conduce inevitabil la
numeroase descoperiri și schimburi interesante.
totuși, acest eveniment este și o șansă unică de a
obține mai multe cunoștințe tehnice, înțelegere
asupra pieței și a trendurilor de viitor. În prezent,
organizatorii definitivează programul, care va
include:
l Seminarii tehnice în parteneriat cu

Confederația Constructorilor; e inclus și un
workshop despre umiditatea aerului.

l Marketing, promovare și folosirea new media în
industria pardoselilor, seminar susținut de Janke
Papa de la ‘Het Plan’.  

l Culori și trenduri de viitor în industria
pardoselilor (în parteneriat cu Global Colour
Research din cadrul grupului Silfox).

FLOOR & WALL DESIGN @ EFWEX 
Vizitatorii pot merge într-o incintă separată pen tru
a viziona imagini cu proiecte speciale din Belgia și
nu numai. În aceste locații, parchetul din lemn,
pereții ori placarea exterioară a fațadelor au creat o
frumusețe unică ori inedită, prin utilizarea originală
a vinilui, laminatului ori a plăcilor de LVt. Pe scurt,
veți găsi sigur inspirație pentru proiectele viitoare. 

SĂ DĂM CUVÂNTUL EXPOZANȚILOR:
Celine Bogaert, coordonator marketing la
Hesse Benelux: “Când am auzit că se va organiza
o expoziție nouă despre pardoseli, am fost
încântați! La Hesse Benelux avem o gamă fru moa -
să de produse de finisare a parchetului, așa că
trebuie să participăm la European Floor & Wall
Exhibition. E și o șansă unică de a atrage noi
grupuri țintă dat fiind caracterul internațional al
evenimentului.” 

www.european-floor-and-wall-
exhibition.eu/en/visitor/free-admission-tickets
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P archetul prefinisat periat este un produs de o
calitate estetică deosebită, care a cucerit piața de

pardoseli în ultimii ani. Pe lângă estetică, acest tip de
parchet are și o serie de alte avantaje specifice unei

pardoseli din lemn: izolare termică, izolare fonică,
durabilitate - toate acestea sunt ascunse în spatele
finisajului periat. Să vedem, însă, cu ce probleme se
poate confrunta beneficiarul acestui tip de finisaj.

Dacă în articolul precedent am discutat despre generalități privind întreținerea cores -
punzătoare a parchetului din lemn, în articolul de față ne-am propus să vorbim despre
câteva probleme întălnite la montajul și întreținerea  parchetului prefinisat periat.

PRObLEME LA MOntaJuL șI
ÎntREțInEREa PARCHETuLuI PREFINISAT

1. Montaj necorespunzător
l Este cunoscut faptul că o pardoseală din

lemn poate dura mai mult de 100 ani, cu condiția
să facă parte din construcție, și nu să fie doar ”un
atașament”; mai exact acesta trebuie să fie lipit pe
suport (șapă), și nu montat flotant (situație în care
va fi tratat ca un ”consumabil”).

l După terminarea lucrărilor de montaj a
parchetului, mulți beneficiari rămân dezamăgiți de
faptul că pe suprafața finisajului apar pete lucioase
sau chiar reziduuri de adeziv folosit la instalare.

De ştiut:
l îndepărtarea acestor urme de adeziv se face

imediat, când acesta nu s-a întărit încă, cu ajutorul
unor șervețele special impregnate cu solvent pe
bază de etanol (concentrația de solvent este
stabilită de producătorul acestor șervețele/lavete).
în caz contrar, singurul lucru care rămâne de făcut
va fi rașchetarea suprafeței parchetului și aplicarea
unui nou finisaj.

l Folosirea alcoolului, detergenților sau chiar 
a solvenților corelată cu frecări insistente în zona
petelor, umbrelor etc. va duce la deteriorarea
stratului de finisaj (ulei, lac).
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2. Păstrarea și
în tre ținerea
necorespun -
ză  toare

De ştiut:
l Printr-o spălare/ștergere umedă (inclusiv dacă folosim o soluție de

curățare adecvată), praful și murdăria se înmoaie dar vor fi îndepărtate numai
parțial. Restul murdăriei va fi impregnat în porii și textura de periere a
lemnului și se va solidifica după uscare. După spălări repetate, în textura de
periere a parchetului se va acumula mai mult lichid folosit la spălare, în
consecință mai multă mizerie solidificată după uscare.

l Există însă soluții și remedii: atunci când se constată apariția unor astfel
de probleme, se poate apela la serviciul de cleaning și mentenanță pentru
parchet, oferit de o firmă specializată în domeniu. Aceasta va folosi
echipamente și produse profesionale - o mașină pentru spălat pardoseli,
prevăzută cu perii cilindrice (pentru o mai bună eliminare a murdăriei depuse
în textura de periere a parchetului) și un detergent special (cu rol decapant)
pentru acest tip de curățare. Tot lichidul folosit la procesul de spălare va fi
aspirat de același utilaj, în totalitate, parchetul recăpătându-și aspectul de nou.
în continuare, pentru o păstrare pe termen îndelungat a frumuseții pardoselii
din lemn, se va aplica un tratament de protecție și revigorare cu produse gen
polish, refresher, ulei sau altele (depinde de finisajul inițial). Această
operațiune va fi reluată și în funcție de exploatarea la care va fi supus
parchetul, care trebuie să-și mențină caracteristicile și să fie igienizat
corespunzător în mod continuu.

Parchetul prefinisat
periat necesită o
întreținere mai atentă,
deoarece în textura de
periere se depun
reziduuri care cu timpul
vor arăta inestetic.
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de referin]`lucr`ri

Terasele în aer liber, puncte
de reper pentru amenajările
exterioare rezidențiale, sunt
privite și ca extensii ale
zonelor de relaxare și
socializare din locuințe, de
aceea se caută pentru
pardoselile lor materiale de
calitate premium. în alegerea
acestor materiale
performante, care să aducă
în același loc esteticul,
practicul și rezistența în timp,
se optează tot mai des
pentru deck-ul din
compozite tip WPC – este și
cazul lucrării de față, unde
montatorii au dovedit
profesionalism și flexibilitate
la situația de șantier, pe
măsura exigențelor ridicate
ale beneficiarului.

MONTAj:
TERASE șI
SCăRI
PENTRu 
O GRăDINă
DE VIS
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Diferențele de nivel au fost ”gestionate” astfel încât tranzitul
să devină firesc, simplu, fără prea multe schimbări de ritm.

Gestionarea spațiului 
și traseelor

Este vorba, în fond, de un
ansamblu de scări și terase
care traversează și perso na li -
zea ză o proprietate deosebită,
cu diferențe relativ mari de
nivel și amenajări exterioare
elaborate – gazon, plante 
de co rative și flori, pietre de
carieră atent am plasate, 
para pete din beton și piatră,
grătar, chiar un mic iaz.
Aceste diferențe de nivel
“gestionate” astfel încât
tranzitul să devină firesc,
simplu, fără prea multe
schimbări de ritm, cu zone
de terasă care să ofere pri -
veliști cât mai spec ta cu loase.

Să nu omitem insta la țiile
care traversează pro prietatea
și drenajul apei, aspecte de
care trebuie ținut cont în
proiectarea căilor de acces și
teraselor; din această pers -
pectivă, un sistem cu montaj
suspendat este totdeauna de
preferat, deoarece permite
drenajul apei cu efecte
minime asupra materialului
de pardoseală, iar demon -
tarea în scopul unei inter -
venții sau reparații se face
rapid, fără unelte elaborate.
Din motivele enumerate, dar
și pentru unitatea estetică, a
fost ales sistemul de terase
Relazzo de la REHAU, având
la bază un material compozit
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de referin]`lucr`ri

din lemn provenit din silvicultura
regenerabilă și polimeri de înaltă
tehnologie. S-a optat pentru o
culoare închisă, care poate sugera
în același timp lemnul autohton
băițuit, dar și o esență exotică,
culoare rezistentă la acțiunea
rezelor UV, cu o ușoară patinare
naturală ce apare în timp.

Materiale verificate
Lucrarea a fost realizată în

localitatea Livezeni, lângă Târgu
Mureș, în toamna anului 2012 și
primăvara anului 2013, de către o
echipă de montaj a firmei Gacini
Construct, condusă de domnul
Gaciu Robert. Execuția s-a făcut în
două etape deoarece proprietarul a
vrut să verifice comportamentul
materialului pentru o perioadă și
în condițiile de iarnă ale zonei
(dacă îngheață, alunecă sau crapă).
Prin urmare, toamna a fost montat
deck pe o suprafață de 40 mp, ca o
primă etapă, iar lucrarea a fost
continuată în primăvara anului
următor, cu încă 150 mp. În
general, provocările pentru

rezistența pardoselilor de terasă
sunt, în ordine aleatorie, canicula
(expunerea directă la razele
soarelui), umezeala (pasageră sau
persistentă, care modifică
dimensional și creează condiții
pentru dezvoltarea vegetației și
microorganismelor ce erodează
materialul), ciclurile îngheț-
dezgheț, solicitările mecanice și
cele chimice accidentale. Așa cum
putem deduce, proprietarul a fost
foarte mulțumit de compor -
tamentul peste iarnă, fiind vorba
de un material testat, inclusiv în
condiții nordice. Cât despre
aderență, trebuie menționat faptul
că profilele au o suprafață rugoasă
și rizuri ce împiedică alunecarea
(sunt folosite și pentru zone de
piscină, deci asigură aderența
inclusiv pentru pășirea desculță, în
condiții de umezeală, conform
normativelor). Între profilele deck-
ului  există rosturi, în consecință
apa se scurge firesc către stratul
suport al terasei; dar mai există un
avantaj: terasa nu trebuie să mai
aibă pantă de scurgere, deci poate

fi montată perfect orizontal. 
Pentru a permite drenarea apei și
ventilarea profilelor, așa cum am
spus, acestea au fost montate pe
substructuri, incluse în sistem sau
confecționate in situ. Sistemul
Relazzo include profile rec tan -
gulare, pe care sunt montate cu
cleme ascunse din inox profilele
deck-ului propriu-zis – acestea au
fost folosite la acoperirea scărilor și
a zonelor de terasă aflate la cea mai
înaltă cotă, luată ca reper. În
continuare, pentru compensarea
diferențelor de nivel, au fost
folosite și substructuri din mici
blocuri de beton și chiar din inox. 

Provocări pentru montatori
O provocare din perspectiva

montatorilor a fost faptul că ni ve lul
ușilor de intrare ale casei era cu
mult peste nivelul terasei ce tre buia
acoperită cu deck (40 cm!). Pentru
a ajunge deci cu nivelul terasei la
pragurile ușilor, a fost ne ce  sară o
substructură supli mentară din inox,
peste care a fost montată structura
pro priu-zisă a sistemului Relaz zo. 



De asemenea, nu a fost
deloc simplă acoperirea
scărilor, drepte sau curbate,
cu numeroase trepte abordate
individual. Acestea au fost
acoperite inclusiv pe contra -
treaptă, prin fixarea pe
dedesubt cu piese metalice în
formă de “L”. Totuși, cea mai
dificilă a fost realizarea unei
uși de vizitare pentru ro -
binetele de apă, amplasată în
punctul cu cota cea mai înaltă
a terenului, spre intrarea pe
proprietate. Date fiind
exigența beneficiarului, dar și

dorința montatorilor de a
crea o mască perfectă pentru
ușa de vizitare, lucrarea a
durat aproape o săptămână. 
Efortul însă a meritat, iar
rezultatele se pot vedea în
imaginile prezentate aici: o
acoperire continuă, sigură
inclusiv pentru copii (profilele
goale pe dinăuntru au o elas -
ticitate optimă, spre deosebire
de alte materiale dure), fără
așchii, fără crăpături, care
necesită întreținere minimă
(vopsirea nu este necesară) și,
desigur, ecologică.

Lucrare: terase [i sc`ri pentru o locuin]` privat`
Executant: Gacini Construct - Oradea
E-mail: info@gacini.ro; www.gacini.ro
Data execu]iei: toamna 2012 – prim`vara 2013
Materiale folosite: sistem Relazzo (REHAU)
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de topde toptehnologii

Factorul „timp“ este hotărâtor pe
orice șantier. Timpii lungi de uscare

şi, implicit, de aplicare reprezintă
pentru montator permanente între ru -
peri ale lucrului şi numeroase drumuri
la şantier, etape care ar putea fi
realizate într-o succesiune mult mai
rapidă. Urmarea: bani şi timp pierdut,
ceea ce nu este de dorit. De ase me -
nea, pentru client aceasta presupune
timpi de recepţie ai lucrării mult mai
lungi şi, uneori, chiar întârzierea
lucrărilor care se reflectă în costuri
ridicate, deoarece afacerea, biroul sau

cabinetul rămân închise în această
perioadă. Sistemele Compacte
Murexin acce lerează radical timpii de
aplicare ai pardoselii și vă oferă soluția
potrivită pentru fiecare tip de covor.

Noile Sisteme Compacte reduc
considerabil timpii de prelucrare.
Succesiunea optimă a componentelor
sistemului, ce constă în amorse, mase
de şpaclu şi adezivi, conferă timpi de
uscare super rapizi, nedepinzând de
grosimile de strat! Rolul principal îl are
Şapa autonivelantă rapidă SL 52. Şapa
specială cu degajare redusă de praf

asigură o aplicare rapidă a mochetei,
a PVC-ului, a parchetului şi a altor
tipuri de acoperiri. Se remarcă prin
tensiunile reduse la uscare, carac -
teristică specială de autonivelare şi
printr-un consum redus. Şapa
autonivelantă rapidă SL 52 face
posibilă aplicarea în grosime de până
la 15 mm fără modificarea timpilor de
uscare! Aceasta poate fi aplicată pe
suporturi precum şape autonivelante
anhidrit (pe baza de sulfat de calciu),
șape de ciment și pe toate suporturile
minerale pregătite corespunzător.

Acum cu aplicare
xtrem de rapidă!

LipireAmorsare Nivelare Amorsare NivelareLipire

înseamnă bani
Realizarea pardoselilor în timp record, 
cu noile Sisteme Compacte Murexin

TIMPUL
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Amorsare
Pentru suporturi neabsorbante
MUREXIN Supergrund D4
Pentru suporturi absorbante 
MUREXIN Tiefengrund D7

Nivelare - MUREXIN
Schnellspachtelmasse SL 52

Lipire - MUREXIN Spezial
Haftbettklebstoff LF 300

Amorsare
Pentru suporturi neabsorbante
MUREXIN Supergrund D4
Pentru suporturi absorbante 
MUREXIN Tiefengrund D7

Nivelare - MUREXIN
Schnellspachtelmasse SL 52

Lipire - MUREXIN Spezialkebstoff
X-Bond MS K88

Aplicarea covoarelor PVC, 
a mochetei şi a altor tipuri de
acoperiri se pot realiza numaidecât,
în cel mai scurt timp. Pentru că
produ sele Sistemului Compact 2 Ore
dispun de timpi de uscare extrem
de rapizi. În intervalul a numai 2 ore
suportul poate fi amorsat, nivelat și
ulterior acoperit cu co voa re PVC,
linoleum sau mochetă.

Lipirea parchetului în 12 ore. Noul
Sistem Compact de la Murexin face
acest lucru posibil. Pentru montajul
parchetului nu mai nevoie de o
săptămână, considerând timpul
mediu numai pentru uscarea unei
masei de nivelare uzuale. Cu
Sistemul Compact pentru parchet 
se realizează în 12 ore amorsarea,
nivelarea și lipirea parchetului. 

Sistemul Compact 2 ore 
pentru PVC și mochetă!

Sistemul Compact 12 ore 
pentru parchet!

Lipire

Pe suporturile neabsorbante 
se aplică uniform 
Amorsa Supergrund D4 

Pe suporturile absorbante 
se aplică uniform 
Amorsa Tiefengrund D7.

Aplicarea Șapei autonivelante rapide SL 52 într-un strat, 
pe suportul amorsat în prealabil.

1

Pe suporturile neabsorbante 
se aplică uniform 
Amorsa Supergrund D4 

Pe suporturile absorbante 
se aplică uniform 
Amorsa Tiefengrund D7.

1

2

Aplicarea Șapei autonivelante rapide SL 52 într-un strat, 
pe suportul amorsat în prealabil.2

3

3 4

4Se efectuează dezaerarea 
Șapei SL 52, cu rola cu țepi. 
Această operație asigură 
o uscare mai rapidă a șapei 
autonivelante.

Cu adezivul special LF 300 
se lipesc toate tipurile
de covoare, precum PVC, 

mochetă, linoleum.

Se efectuează dezaerarea Șapei 
SL 52, cu rola cu țepi. Această 
operație asigură o uscare mai 
rapidă a șapei autonivelante.

Cu adezivul special X-Bond MS-K88
se pot lipi toate tipurile de parchet 
și de lemn.
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laminatepardoseli

Este bine cunoscut conceptul de TOP atunci când vorbim despre o gamă 
de produse. Produsele dintr-o anumită gamă, adică produsele similare ca
utilizare şi/sau funcţiune, au performanţe diferite, performanţe care încep de
la minimum (zonă galbenă), trec prin mediu (zonă portocalie) şi ajung la top
(zonă roşie) - putând să ni le imaginăm aşezate într-o piramidă. Evident, în
primul nivel există cele mai multe produse, apoi mai puţine, iar în grupa
produselor de top, cele mai puţine. 

BERRY - ALLOC
uN NOu bRAND PE PIAŢA ROMÂNEASCᾸ



CARE SUNT PRODUSELE DE TOP? 
Acelea care au cele mai bune performanţe, adică

performanţele maxime pe care tehnologia de ultimă
generaţie le poate asigura. Atunci când optăm pentru
un produs de top o facem pentru că avem nevoie de
performanţele acestuia, fiind, implicit, în măsură să
plătim preţul acestei clase. 

Colecţiile Commercial şi Stone sunt chiar în vârful
piramidei, secondate de colecţiile Original şi Uni ver sal.

CE ÎNSEAMNĂ VÂRFUL PIRAMIDEI ATUNCI
CÂND VORBIM DESPRE PARDOSELI LAMINATE?

În primul rând, pardoselile laminate de top trebuie
să aibă stratul de uzură HPL obţinut prin tehnologia
HPL (High Pressure Laminate), nu DPL (Direct
Pressure Laminate).

CE BENEFICII REZULTĂ?
Durabilitatea, aică rezistenţa în timp, este pro por -

ţional mărită (de peste 5 ori). Apoi, implică o clasă de
trafic 34 (maximă), conform SR EN 685, o clasă de
rezistenţă la abraziune AC 6 şi o clasă de rezistenţă la
impact IC 4, ambele conform SR EN 13329. În al doilea
rând, pentru a fi situată în vârful piramidei, o par do -
seală laminată trebuie să aibă un sistem de îmbinare
puternic, garantând rezistenţă superioară la încărcări
- peste 1.000 kg/m,  ajun gând, în cazul Berry-Alloc, la
1.200 kg/m. Această rezistenţă, în cazul Berry-Alloc,
este rezultatul ranforsării metalice a îmbinărilor. În fine,
pardoseala laminată de top trebuie să aibă o rezistenţă
supe rioară la umiditate. Dacă par do selile laminate
obişnuite au dilatări de până la 20% din grosime după
submersie în apă timp de 24 ore, pardoselile de top se
dilată ma xi mum 6% din grosime, conform SR EN
13329. Acest avantaj este crucial având în vedere că în
majoritatea spaţiilor comerciale se intră, în timpul
iernii, cu încălţăminte de pe care se topeşte zăpada. 
De luat în seamă este şi faptul că, în timpul întreţinerii,
personalul de serviciu spală pardoselile, deseori, cu prea
multă apă. n

bERRy - ALLOC PuNE LA DISPOzIŢIA 
PIEŢEI ROMÂNEŞTI PARDOSEALA
LAMINATă DE TOP!

PRODuSELE DE TOP Nu SE ALEG
NICIODATă DIN CONSIDERENTE DE PREŢ.

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

HPL GARANTEAză uN STRAT DE
uzuRă DE PESTE 1 MM GROSIME
(A juNGÂND, îN CAzuL bERRy-ALLOC,
LA 1,22 MM), DE PESTE 5 ORI MAI MARE
DECÂT îN CAzuL DPL.
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design

Din perspectiva relației cu amenajarea 
ge    ne  rală, putem vorbi de cele două categorii

conturate în ultimii ani și care continuă să aibă fiecare
adepții ei. Pe de o parte sunt cei care gândesc din start
amenajarea în ansamblu, folo sind anumite elemente
comune atât la nivelul pardoselii, cât și la pereți sau
planșee. Ei se spri jină într-o anumită măsură pe avantajele
este tice oferite de acoperirile din compozite pe bază de
lemn; laminatul, cu varietatea lui de finisaje, ca textură,
culoare și dimensiuni, este gândit în aceeași gamă cu

celelalte suprafețe, în special sub formă de lambriuri. 
Pe de altă parte, avem ten din ța de a face din pardoseală
un “eveniment”, ceea ce acum se traduce prin inserții în
suprafața de lemn a unor materiale inedite sau scumpe
(marmură, metal, lemn prețios, chiar roci semiprețioase).
Tot aici poate fi menționată preo cuparea tot mai mare
pentru elemente decorative cu rol practic sau estetic:
profile de margine sau de treaptă, praguri de trecere,
măști, opritoare. În realitate, extremele sunt rareori căutate,
cei mai mulți designeri căutând “aurita cale de mijloc”.

Lansările de produse și expozițiile acestui început de an ne permit să discutăm, 
cu rezervele de rigoare, despre trendurile momentului în privința pardoselilor 
din lemn și materiale derivate. Fără a avea pretenția că epuizăm acest amplu
subiect, vă prezentăm câteva ele men te de design care reflectă de fapt nivelul la

care s-a ajuns în pre lucrarea lemnului, gama extrem de diversă de texturi 
și culori care pot fi imprimate acestui material. 

P A R D O S E L I  

t e n d i n Ţ e
2 0 1 4
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S-a ajuns cumva la o soluție de
compromis între accentele aproape
extreme pe antichizat (vedeam
colecții întregi care sugerau
recondiționarea, restaurarea sau
refolosirea grosieră a lemnului din
deșeuri) și pe vopsit uzat/cojit. 
Acum întâlnim deseori parchet sau
dușumele de dimensiuni medii care,
sub diverse compoziții, oferă

imaginea unei pardoseli recon -
diționate decent, cu urme aproape
imperceptibile de vopsea albă. Ca
esență, centrul de greutate revine
către stejar (original sau “sugerat”),
dar foarte rar în varianta natur - în
majoritatea cazurilor cu o cromatică
mult modificată, de regulă în fabrică.
Merită să ne extaziem în fața varietății
cromatice pe care o poate lua lemnul
european în zilele noastre, iar aici
meritul este al fabricanților care au
dus cercetarea la cote nebănuite,
astfel încât începi să crezi că stejarul
poate deveni aproape orice, doar cu
ajutorul pigmenților, grundurilor și
lacurilor. 

CompoziŢie,
Culoare,
texturĂ

Ca și compoziție, există
vechea preocupare pentru
simetrie, dar și căutarea de noi
forme pentru plăcile de parchet.
Ni se propun, în diverse variante
cromatice, compozițiile clasice:
Versailles, point de Hongrie, în
”V”, englezesc desigur (chiar în
genul unui zid de cărămidă) dar
și diverse modele de mozaic, cu
forme geometrice poligonale sau
curbe. Asimetria este o nouă
încercare de testare a pieței, ca
și asimetria repetată după
anumite tipare. Aspectul inedit
mai este dat prin folosirea
aceleiași esențe, dar din părți
diferite ale trunchiului de copac,
ceea ce dă diferențe de culoare
interesante.

O notă distinctă vine din
partea dimensiunilor pieselor,
care sunt mult mai variate. 
Dacă anii tre cuți vedeam lamele
de parchet mari (unele chiar
comparabile cu un trunchi de
copac), anul acesta unii
producători s-au reorientat către
piese mici, montate în fabrică pe
panouri mari sau propuse pentru
o aplicare destul de laborioasă
pe șantier. 

Culoarea a evoluat sensibil, 
dar pe aceeași axă: 
natur – rustic - antichizat –
patinat - afumat. 
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design

Deși antichizatul ne trimite către
culori închise, au fost obținute și
nuanțe deschise, spălate, luminoase
deseori, multe din gama gri, fără a
renunța la efectul interesant al
patinei. 

Un trend tot 
mai apreciat de
designeri 
este cel al
parchetului ce
pare restaurat.

Asimetria este o nouă încercare de
testare a pieței, atât prin formatele
lamelelor, cât și prin dispunerea și

cromia acestora. 

Tendințele menționate au fost
vizibile inclusiv la nivelul texturii. 
Nu mai întâlnim abundența de
denivelări, crăpături, găuri de carii și
alte efecte 3D spectaculoase, dar
suprafața rămâne în general mată,
periată, uneori rugoasă, chiar cu
urme de finisare deficitară sau
imitând tăietura unui ferăstrău greu
de stăpânit. Putem spune că este
căutată o anumită simplitate de
natură artizanală, fără a mai apela la
straturi de protecție foarte groase și

elaborate, ci urmărind mai degrabă
disponibilitatea ulterioară de a putea
interveni asupra lemnului, când
vorbim de parchet masiv. Se
dorește vizualizarea fibrei lemnului
parcă mai mult ca oricând, cu
atenuare în note de alburiu sau ars,
cu imperfecțiuni nemascate, dar nici
puse excesiv în evidență. Sunt mai
rare situațiile în care sunt căutate
culori vii, artificiale, lucru valabil
inclusiv pentru producătorii de
laminat. Pentru aceștia din urmă, pe
lângă abordarea acelorași finisaje
de rustic și antichizat, vedem o
oarecare înclinare spre rocă,
porțelan sau metal, dar sub același
semn al discreției.
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Formatul elegant
tip Versailles 
este și anul acesta
o constantă
a amenajărilor
exclusiviste.

ÎntoarCerea la valorile
fundamentale

Unii specialiști vorbesc despre aceste tendințe ca
despre ceva firesc, o consecință a situației economice
actuale, în care se urmărește o întoarcere la valorile
fundamentale, la stabilitate, o evitare a exceselor. 
Putem remarca așadar un tradiționalism unde ex pe ri -
mentele sunt bine temperate cu ajutorul noilor teh no -
logii, încorporate discret. Parchetul masiv sau stratificat,
dușumeaua și laminatul, integrate în conceptul de
amenajare sau nu, merg către com pu nerea unor spații
familiare, discrete, cu nuanțe, texturi și forme care dau

SEMINAR TEHNIC

sentimentul de siguranță, liniște și calm. Nu rareori se
vorbește despre valențele olfactive ale designului
actual; este admirabil cum prin culoare și textură pot fi
indicate arome diverse, care nu sunt neapărat ale
lemnului, ci și ale cerealelor, mirodeniilor, chiar... ale
trecutului. Antichizatul este aproape mereu însoțit de
recondiționare, ceea ce poate sugera cumpătarea, dar
și regenerarea. Se pare că rusticul și antichizatul (între
care nu mai avem practic o barieră clară) își fac loc tot
mai temeinic în proiectele de amenajare modernă, fără
a mai simți diferențele temporale sau culturale, nici
chiar când este vorba despre esențe exotice sau rare.
În majoritatea cazurilor, pardoseala trebuie să fie
însoțită de cel puțin câteva elemente de mobilier sau
decorațiuni în același stil. Soluțiile oferite sunt generale,
fără a face o diferențiere majoră legată de destinație:
spațiul de locuit, birou sau sala unui restaurant.

Între 24 și 25 aprilie 2014, Executiv Trading și Wakol
- Loba Germania organizează Seminarul -Training cu
tema “Soluții și sisteme profesionale în montarea și
finisarea parchetului“ în localitatea Odoreu, jud. Satu
Mare. Seminarul  se va desfășura pe durata a două zile
și se adresează montatorilor de parchet din România.

Prezentarea teoretică și practică va fi susținută de
Consultantul Tehnic al Wakol-Loba România, sprijinit 
de doi specialiști din Germania.

Costurile de cazare și masă vor fi suportate de
Executiv Trading.

Pentru înscrieri și relații suplimentare: bobbybodor@yahoo.com   
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WAKOL PS 275 
emulsie pentru repararea șapelor de ciment 

Amorsarea șapelor de ciment friabile, 
de la 0,1 N/mm² (PressoMess) se obține 
prin penetrarea în adâncime de până la 
2 centimetri a materialului, în funcție de
capacitatea de absorbție a șapei. Întărirea
susbtructurii de ciment care rezultă astfel
asigură totodată o creștere semnificativă 
a stabilității suportului.

Emulsia WAKOL PS 275 pentru repararea
șapelor de ciment e disponibilă în recipiente
etanșe și permite depozitarea timp de 12
luni. În plus, produsul este în cea mai bună
clasă de emisii, conform EMICODE EC1 PLUS.  

Montatorii de pardoseli știu că una dintre cele mai frecvente probleme de șantier rezidă în șapele
existente inadecvate montajului pardoselii – friabile, casante, deteriorate. Această situație este cu
atât mai mult potențată în cazul în care urmează a se monta parhet masiv, tensiunile exercitate de
acesta asupra suportului fiind semnificative. De multe ori, soluția corectă presupune îndepărtarea
completă a vechiului suport și realizarea altuia nou, adecvat pentru montajul ulterior al pardoselii.
Aceasta înseamnă însă timp (îndepărtarea vechii șape, turnarea celei noi și mai ales uscarea
corespunzătoare a acesteia) și bani (pe care de regulă beneficiarul nu i-a prevăzut în deviz). Iată de
ce, restaurarea vechilor șape friabile devine o prioritate a montatorilor de pardoseli.

Cu ajutorul emulsiei WAKOL PS 275 șapele vechi 
de ciment considerate înainte inutilizabile pot fi
reparate optim, astfel încât să permită montajul 
oricărei acoperiri de pardoseală.

Emulsia WAKOL PS 275 se livrează gata de utilizare 
și poate fi aplicată cu success pe șape umede,
neîncălzite, poroase absorbante, pe bază de ciment,
aflate la interior. Astfel, substructurile pot fi reparate 
cu ajutorul emulsiei WAKOL PS 275 și a soluțiilor de
decuplare Wakol pentru lipirea ulterioară a par che tului
și pardoselilor textile ori elastice. Astfel, ope rațiunile
îndelungate și costisitoare de restaurare a șapelor
vechi sunt de domeniul trecutului.
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