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nui mare arhitect, Frank Lloyd Wright, i se atribuie aforismul
“Medicul î[i poate îngropa gre[elile, dar un arhitect poate doar s`
î[i sf`tuiasc` clientul s` planteze ieder`” (1931, Art Institute of Chicago).
Cu alte cuvinte: dac` o cas` are o fa]ad` trist` ([i, Doamne, câte avem
în jurul nostru), nu-i o nenorocire - punem ieder`. Am gre[it o culoare?
Înv`]`m lec]ia (sau ne ajut` praful [i soarele, pentru c` fie se înnegre[te,
fie se decoloreaz`). Prostul gust nu se pedepse[te (înc`, de[i…).
Un accident, o c`dere pe scar` sau pe pardoseala ud` reprezint` îns`
situa]ii de care arhitectul poate da seam`, a[a c`, în acest caz, e mai bine
s` nu se gre[easc`. Pare c` toat` lumea [tie totul despre pardoseli, nu?
Doar le c`lc`m în picioare în fiecare zi. {i, totu[i, calitatea [i durabilitatea
lor sunt rezultatul muncii unei echipe întregi de profesioni[ti: arhitec]i,
uneori ingineri structuri[ti, uneori ingineri instalatori, uneori geologi,
întotdeauna montatori [i… beneficiari. Pardoseala nu este doar fa]a
v`zut`, de[i numele ei e dat de tipul stratului de uzur`: parchet, piatr`,
mochet` etc.. În spatele acestui strat e o construc]ie impresionant`,
pardoseala ca sistem trebuind s` r`spund` unui num`r important de
cerin]e din care câteva au fost denumite înc` de acum 25 de ani
“esen]iale”: rezisten]` [i stabilitate mecanic`, securitate la incendiu,
siguran]` în exploatare, igien`, s`n`tate, protec]ia mediului, protec]ie
acustic`, izolare termic` [i economie de energie. Ele toate se întrep`trund [i subansamblurile rezultate reprezint` munca de echip` a unui
num`r de speciali[ti, grupa]i sub genericul “proiectan]i”.
Ace[tia îns` trebuie la rândul lor s` colaboreze, s` interac]ioneze,
pe de o parte cu produc`torul de sistem (care d` specifica]iile, modul
de utilizare [i limitele sistemului) precum [i cu montatorul, cel care
pune efectiv în oper` ideea.
Chiar dac` nu pare, este {I o problem` de comunicare, de schimb
de informa]ii, de a înv`]a unii de la ceilal]i. O cas` este o lucrare colectiv`
(cu participare impresionant`, pentru c` toat` lumea conteaz`). De aici
pornim, adic` de la comunicarea între arhitec]i – unii ast`zi studen]i -,
produc`torii de sistem [i montatorii de pardoseli.
Suntem încânta]i c` edi]ia de anul acesta a Concursului Na]ional al
Montatorilor de Pardoseli a fost g`zduit` de Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism “Ion Mincu”.
Interesul ar`tat de firmele care au decis s` participe la expozi]ia
organizat` în Universitate, dar [i interesul studen]ilor, profesioni[tii
de mâine, reprezint`, credem, un câ[tig important pentru… cl`diri.
{i pentru cei pentru care ele se vor fi construit. n
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design

PARDOSELI
FONOIZOLANTE
DIN PVC

Pardoselile fonoizolante din PVC realizate
sub marca Forbo au fost dezvoltate și testate
spre a maximiza reducerea sunetului de
impact, respectându-se totodată cerințele
de trafic intens din zonele comerciale.
Pardoselile fonoizolante Forbo contribuie la
scăderea poluării sonore din clădire în mai
multe moduri, rezultatul constând dintr-un
mediu mai confortabil.

FLOORING SYSTEMS

SISTEME COMPLETE
DE PARDOSELI
ELASTICE PENTRU
HOTEL {I SPA
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Forbo Flooring Systems este o prezență globală pe piața de
linoleum, PVC, mochetă, Flotex şi sisteme de bariere de praf.
Conceptele complete dezvoltate permit, prin impact vizual
şi texturi, definirea stilului unui hotel, restaurant, centru
Spa, wellness sau orice alt spațiu horeca. Iată câteva atuuri
ale sistemelor de pardoseli Forbo Flooring Systems:
rezistența la uzură, caracteristicile antistatice, acustice,
antiderapante şi antimicrobiene excelente, continuitatea
suprafețelor, caracterul ecologic.

v

FLOORING SYSTEMS

Marmoleum & Topshield2
Pardoseli performante pentru o lume real`
În urma unor cercetări elaborate și a unor teste efectuate atât în
laborator, cât și în condiții de exploatare concretă, Forbo a introdus
pe piața pardoselilor Topshield2, un sistem de tratare a pardoselilor
din linoleum care crește rezistența acestuia, recomandându-l pentru
școli, spitale, laboratoare și în orice spațiu cu o frecvență mare a
operațiunilor de întreținere.

SISTEME LVT
PENTRU ORICE
SPA}IU CU UN
DESIGN SPECIAL

Luxury Vinyl Tiles
Diversitate prin design
Colecția LVT Forbo Allura oferă aspectul natural și elegant al
pardoselilor din lemn sau piatră, alături de avantajele incontestabile
ale uneia din vinil: pardoseală caldă la pășire, ușor de montat și întreținut, fonoabsorbantă, rezistentă și durabilă. 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 pardoseli Allura au fost reînnoite și își
păstrează caracteristicile unice, de la dalele cu aplicare liberă la
versiunile dure de plăci omogene destinate traficului intens.
Pardoseli magazin
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EGGER prezintă inovațiile în
pardoseală în noua broșură
despre tendințe.
Cum vom trăi în viitor? Cum vor arăta
birourile noastre - și cât timp petrecem
noi în mod deosebit acolo? Ce
influențe din exterior dorim să aducem
în spațiile noastre? Ce avantaje aduc
pardoselile în munca și viața actuală?
Designerii de la EGGER și-au pus aceste
întrebări și multe altele. Răspunsurile
sunt disponibile pentru clienții EGGER
în noua broșură „Flooring Trends“.
Broșura despre tendințe este o sursă
de inspirație pentru utilizatori și
montatori și conferă asistență practică
pentru sesiunile de consiliere.
6
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CELE CINCI
TENDINȚE DE
PARDOSEALĂ
ALE ANULUI
n mod tradițional, primăvara, întreaga branșă
este prezentă la târgurile pentru pardoseli,
construcții, amenajări și accesorii, pentru a se
inspira și a descoperi noutățile. Designerii de la
EGGER au vizitat toate târgurile de primăvară
importante și în varietatea de produse prezentate
au identificat cinci mari tendințe, pe care le-au
pregătit pentru clienții lor, în noua broșură
„Flooring Trends“. Prima ediție a broșurii
„Flooring Trends“ conține imagini inspirate și
descrieri scurte pentru aceste cinci teme moderne:

Î

PLĂCILE LUNGI
Pardoselile cu formatul foarte lung și foarte lat
al plăcii conferă impresia de spațiu lărgit și de
atmosferă liberă, deschisă. Acestea sunt mai ales
importante pentru amenajările de locuințe, mereu
în schimbare. În locuințele din marile orașe nu mai
există suprafețe mari ca pe vremuri, ci spații mai
mici. În acest context, spațiul deschis este o temă
actuală. Situațiile casnice se combină, astfel că
bucătăriile, diningurile și livingurile devin
bucătării locuibile. În afară de aceasta, între cei
patru pereți se întâmplă mult mai multe decât
înainte: se lucrează de acasă, se gătește, copilul își
face temele. Plăcile moderne lungi susțin toate
aceste cerințe, conferind un ambient plăcut.

GRI & BEJ
Culorile în tendințe ale târgurilor de primăvară
au fost în mod clar rosé și cupru. Dar cel mai
important trend în 2014 este cel al tonurilor de gri,
conform experților în design EGGER. Pentru
mobilier sunt cereri de tonuri de gri, neutre și reci,
dar și de tonuri ușoare, metalice. De asemenea și
multe pardoseli au fost prezentate la târgul Domotex
de la începutul anului în nuanțe de gri deschis, gri
antracit sau antracit. Aceste nuanțe se combină în
mod plăcut, sau chiar se îmbină, cu bej. Acest lucru
dă tonuri mixte complet noi, pe care noi le
cunoaștem sub denumirea de „greige“.

LEMNUL ÎN BAIE
Noi aducem natura în casă. În ultimii ani se
poate observa destul de clar tendința pentru

materiale autentice, naturale, cum ar fi lemnul și
piatra naturală. O noutate este faptul că această
naturalețe pătrunde și în baie. Aceasta este corelată
cu dezvoltarea continuă a spațiilor, din simple băi
funcționale, în adevărate spații wellness. Omul
modern dorește să se simtă bine în propria baie, să
rămână mult timp acolo și să se relaxeze. De aceea
băile sunt amenajate tot mai confortabil - cu
mobilier cu aspect de lemn, plante mari, accesorii
drăguțe și mai întâi de toate: pardoseli din lemn.

MIX & MATCH
Mobilier industrial amplasat lângă piese
moștenite, forme geometrice clare, pe pardoseli
decorative sau chiar vesele: farmecul constă în
diferență. „Mix & Match“ ca și stil al locuinței se
referă la dorința de a combina materiale, culori,
stiluri, suprafețe și tendințe. Important este ca
fiecare utilizator să-și alcătuiască propriul mozaic
cu o puternică notă personală, fără a lăsa ceva la
voia întâmplării. Combină ceea ce se potrivește –
iată îndemnul privind accesoriile.

ÎNTOARCEREA LA MEȘTEȘUGURI
Un pic „înapoi la rădăcini” este ce-a de-a cincea
tendință în domeniul pardoselilor. Este vorba
despre năzuința mai multor oameni spre ceea ce
este veritabil, original, autentic. Această tendință
duce pe de o parte la reînvigorarea și renașterea
meșteșugurilor tradiționale. Pe de altă parte, chiar
și producătorii de pardoseli și de mobilier pun
accent pe tehnicile tradiționale. Grație tehnologiilor moderne și tuturor avantajelor tehnice,
noile produse industriale par lucrate manual.

FLOORING TRENDS DIRECT ÎN CASĂ
„Flooring Trends“ va apărea anual în șapte
limbi, va avea un tiraj de 8.000 de exemplare și va fi
expediat gratuit clienților EGGER. Ediția 2014 ar
trebui să ajungă la distribuitori la începutul lunii
iunie. Cine dorește propriul exemplar, îl poate
solicita de la Cristian.Verescu@egger.com. Alte
informații despre tema “pardoseală” găsiți și la

www.egger.com
Pardoseli magazin
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Bucu rești u l
l a 1900

Palatul
Bragadiru
8
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renovat recent și repus în funcțiune
drept centru de evenimente,
Palatul Bragadiru este cu siguranță
una dintre clădirile bucureștene
care merită văzute, din mai multe
perspective - a constructorului, a
arhitectului, a iubitorului de istorie,
a turistului sau amatorului de ”loisir”.
aflat în apropiere de fostul centru
civic, nu departe de o serie de
clădiri mai mult sau mai puțin
controversate ca arhitectură (una
dintre ele, încă neterminată, se află
chiar vizavi), a scăpat ca prin
minune de mania demolărilor din
ultimii ani ai comunismului, reușind
să ne ofere câteva scene dintr-o
imagine particulară a capitalei
româniei din jurul anului 1900, cu
industriași care construiau în stil
eclectic, pentru ei și angajații lor, săli
de bal, locuințe, magazine, spații de
recreere...

Un complex
al berarilor
Datorăm această
frumoasă construcție
eclectică, în primul rând,
unuia dintre industriașii
de marcă ai acelor
vremuri, Dumitru
Marinescu Bragadiru,
care avea un întreg
domeniu de 7 hectare în
această zonă relativ
centrală, ce se deschidea
către “Podul Calicilor”
(actualul cartier Rahova),
pe unul dintre puținele
terenuri cu diferențe de
nivel din București, o
cornișă a râului
Dâmbovița la acea dată.
Intenția lui a fost de a
ridica aici un Palat al
Culturii, cu un oarecare
specific legat de industria
în care activa, cea a berii
și rafinării alcoolului. În
perioada interbelică,
ajunsese să se
construiască aici, pe

CONSTRUC}IE
ECLECTICÃ
Intenția lui Dumitru
Marinescu
Bragadiru a fost de
a ridica un Palat al
Culturii, cu un
oarecare speciﬁc
legat de industria în
care activa, cea a
berii și raﬁnării
alcoolului.

câteva hectare, o fabrică
de bere cu câteva sute de
lucrători, locuințe pentru
angajați, casa proprie tarilor, magazine, o
popicărie și, desigur, acest
palat cu sală de bal care
era folosită și ca
cinematograf. De facilități
se putea bucura întreaga
branșă a berarilor,
inclusiv muncitorii,
pentru care patronul avea
o grijă deosebită, așa cum
procedau de altfel și alți
proprietari de fabrici din
epocă.

Pardoseli magazin
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Palatul, denumit “Colosul” în
perioada de început, adică în primii ani
ai secolului al XX-lea, nu este chiar o
clădire monumentală, dacă facem o
comparație cu ceea ce vedem pe Calea
Victoriei, având doar două niveluri
deasupra solului. Totuși, complexul
arhitectural are o suprafață foarte mare,
de circa 16.000 mp, front stradal lung și
impresionează prin echilibru, bogăția
decorațiunilor exterioare și interioare,
grija pentru detalii, toate foarte bine
conservate și atent recondiționate, spre
deosebire de restul complexului (fabrica
de bere și celelalte construcții) care a
rămas încă nedefinit într-un amplu
proces de renovare. Trebuie spus că, în
urma demolărilor din anii ’80 ai
secolului trecut, zona a fost afectată
profund și probabil va mai trece ceva
timp până își va găsi o identitate, ceea ce
ar fi de dorit, întrucât aici se află și alte
clădiri de patrimoniu în stilul industrial

10
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al anului 1900 – de pildă fostul sediu
al Bursei de Mărfuri, o creație a arhitec tului italian Giulio Magni. În iunie
1948, averea familiei Bragadiru a fost
confiscată, iar Palatul a devenit Casa de
Cultură (denumită la un moment dat
“Lenin”) a sectorului V, destinație care
va rămâne până în decembrie 1989.
Ulterior, complexul a fost lăsat în
paragină, până în 2003, când a revenit
proprietarilor de drept, urmașii direcți
ai fondatorului. Aceștia au reușit să
refacă din ruine palatul de odinioară,
cu respectarea statutului de monument
istoric și adăugându-i o serie de
elemente funcționale, pentru a deveni
ceea ce este astăzi: un elegant centru de
evenimente, cu restaurante și terase,
inclusiv spațiile aferente necesare.

ARHITECTURÃ
Complexul
arhitectural are o
suprafață foarte
mare, de circa
16.000 mp, front
stradal lung și
impresionează prin
echilibru, bogăția
decorațiunilor
exterioare și
interioare, grija
pentru detalii,
toate foarte bine
conservate și atent
recondiționate.

Industriașii de altădată
Merită să ne oprim un pic aici asupra
personalității lui Dumitru Marinescu Bragadiru,
născut în 1842, care, din ucenic la racheria unui
anumit Iancu Ștefănescu, a ajuns partener al
acestuia și i-a preluat afacerea în 1866. În urma
negoțului cu alcool medicinal din timpul
războiului împotriva turcilor (1877 – 1878), a
reușit să strângă banii necesari construirii unei
fabrici de alcool rafinat în Bragadiru, Ilfov
(construcție demolată recent, din păcate). De la
numele localității respective provine de fapt și cel
de-al doilea nume pe care și l-a atribuit.
Intuiția i-a spus harnicului întreprinzător că
și berea va avea succes la români, deși consumul
era relativ redus pe atunci, iar în acest domeniu
nu investeau decât germanii (fabricile Luther –
Grivița și Oppler). Astfel, în 1895 a deschis și o
fabrică de bere în București, devenită în 1911
societate pe acțiuni, purtând numele “Bragadiru”
și mai apoi, după naționalizarea din 1949
“Fabrica de Bere Rahova”. Amplasamentul era
chiar în zona aferentă actualului palat, aici
stabilind și reședința familiei. Astfel, la 1911
fabrica de bere se întindea pe o suprafață de 6,2
hectare.

ETICHETE
Din etichetele
emise până la
venirea
comuniștilor la
putere, aﬂăm că
fabrica Bragadiru
era furnizor al
Casei Regale a
României, ceea
ce reprezenta o
garanție a
calității, dar și un
gir moral.

Soluții integrate de tapet și mochetă
pentru orice spațiu
Servicii complete de amenajare personalizat`
(alegerea materialului, livrare, punere în oper`,
garan]ie [i servicii de între]inere ulterioar`) la
calitate garantat`: mochet` EGE
(www.egecarpet.com) [i tapet VESCOM
(www.vescom.com).
Avantajele tapetului Contract Vescom
Pe lâng` posibilitatea unor amenaj`ri unice (50 de
modele disponibile în maximum 136 de culori, cu
op]iunea personaliz`rii digitale), tapetul contract
Vescom are [i remarcabile calit`]i de ordin practic:
n Ignifug
n Antibacterian, tratament Bio-Proof
n Lavabil
n Rezistent la zgârieturi [i UV
Aplicare ideal` pe pere]ii de trafic din spa]ii medicale,
baruri, institu]ii publice, HORECA

Avantajele mochetei EGE
n Design nelimitat de restric]ii repetitive ale
modelelor
n Toate culorile curcubeului
n Solu]ii spa]iale unice, pentru orice dimensiuni [i
formate (disponibil` în dale sau rol` de 4m l`]ime)
n Produse de cea mai bun` calitate (clasa trafic
intens 33, tratament antimurd`rire, ignifugare,
antistatic, compozi]ie 100% poliamid` respectiv
80% lân` [i 20% poliamid`)
n Tratament antibacterian AEGIS
n Mochet` certificat` BRE, pentru cl`diri verzi

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

Restaurant Hétéroclite
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Ajuns unul dintre oamenii bogați ai
României antebelice, Marinescu Bragadiru
a fost generos: o parte din domeniu a
donat-o primăriei pentru a se construi
străzi (actualul Bulevard Regina Maria și
Elena Doamna), a construit primul telefon
rural din țară, până la Bragadiru, a susținut
cu burse studenți, a sprijinit tineri
întreprinzători educați. Fiul său cel mare, pe
care îl chema tot Dumitru, a păstrat aceste
frumoase obiceiuri, astfel încât familia se
bucura de o bună reputație în epocă.

Eclectism în ”La belle epoque”
Palatul Bragadiru a fost realizat după
planurile arhitectului austriac Anton
Shuckerl, în anul 1894, astfel încât Institutul
Geografic al Armatei l-a reprezentat pe
hărțile realizate în anii 1895-1899 și 1911.
Piesa centrală era, ca și acum, sala de bal și
zona aferentă, bogat ornamentală cu
stucaturi, cu scări monumentale, balcoane
interioare și oglinzi venețiene. Galeria de
balcoane interioare este susținută de coloane
grecești, ușile au ancadramente baroce,
plafonul este și el decorat din abundență. Pe
una din laturile sălii de bal vedem două scări
în spirală (cele care duc spre balcoane), parcă
prefigurând curentul Art Nouveau, foarte
interesante datorită faptului că sunt realizate
din oțel, devenind autoportante. Se pot
observa plăcile de metal și niturile, un sistem
constructiv curajos pe atunci, pe care îl
putem întâlni, într-o altă variantă, și la
Palatul Șuțu din București. Pardoselile din
sala centrală sunt din lemn (parchet montat
tip brăduț), de proveniență mai nouă sau mai
veche. Pentru a masca anumite elemente de
instalații, au fost incastrate doze de
pardoseală, o metodă destul de elegantă de a
evita multitudinea de cabluri care apar la
organizarea unui eveniment. De asemenea,
merită remarcate scena înaltă și lambriurile
din lemn închis la culoare, gen mahon, care
marchează perimetral sala centrală.
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LA BELLE
EPOQUE
Eclecticul de
aici face o
trimitere clară
la arhitectura
clasică
grecească,
parcă pentru a
sublinia și
insuﬂa valorile
respective,
probabil în
scop educativ.
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istorice

ISTORIC
O inscripție
realizată din
plăci perso nalizate ne
conﬁrmă că
este vorba
despre o gresie
ceramică
provenind de la
fabrica
industriașului
Ludwig P. Dietz
din Wokowitz
(o localitate din
apropierea
orașului Praga),
foarte apreciată
la acea vreme.

Pardoseli ceramice autentice

Din nefericire, și fabrica lui Dietz și-a
întrerupt activitatea în 1949, fiind apoi
În zona scărilor monumentale observăm o
desființată de comuniști.
ceramică deosebită, cu motive florale, pe care o
În încheiere, nu putem decât să vă sfăregăsim și în alte clădiri vechi din Bucureștiul
tuim ca, dacă sunteți invitați la un evenianilor 1900 (de exemplu Caru’ cu Bere). O inscripție realizată din plăci personalizate ne con- ment la Palatul Bragadiru, să mergeți,
chiar și numai pentru a vedea locația.
firmă că este vorba despre o gresie ceramică
provenind de la fabrica industriașului Ludwig Altfel, o puteți admira din exterior și chiar
merită să vă răcoriți într-o după-amiază
P. Dietz din Wokowitz (o localitate din apropierea orașului Praga), foarte apreciată la acea de vară la terasele de aici, într-unul dintre
vreme. Proprietarul fabricii era o personalitate puținele locuri care mai amintesc de
Bucureștiul de acum un secol, în varianta
importantă a epocii, un om cu vederi largi,
preocupat de inginerie, care pe la 1890 a cons- lui relaxantă. n
truit o fabrică de ceramică refractară și faianță.
A fost președintele Asociației Imperiale a Industriașilor din Praga (Praga aparținea încă
Imperiului Austro-Ungar) și se mândrea cu
faptul că era furnizor oficial al Casei Regale a
României.
Moartea lui în 1906 a fost intens media tizată în ziarele vremii, întrucât era o
persoană cunoscută în cercurile aristocratice
și industriale, furnizor de ceramică pentru
lucrări deosebite, inclusiv biserici, în Praga,
Berlin, Viena și întreaga Europă Centrală.
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pardoseli

flotante

F13
impul este un factor de care fiecare montator,
constructor, arhitect, designer sau beneficiar ține
cont, din diverse motive - fie că termenul impus de
unul dintre ei este foarte strâns, ori este vorba despre
un spațiu comercial care trebuie deschis urgent, că
echipa care execută finisajele pereților ori montatorii
stratului final de pardoseală nu mai pot aștepta...
Important este că o șapă se poate executa mult mai
repede, chiar și în sezonul rece, cu ajutorul unor plăci
prefabricate așezate flotant.

T

Elementele sistemului sunt puține și simplu de
pus în operă, cele mai importante fiind:

Şape uscate cu
execuție rapidă
Unul dintre avantajele indiscutabile ale
sistemului de șapă uscată F 13 de la Knauf,
bazat pe plăcile Vidifloor din ipsos armat
cu fibre celulozice, este rapiditatea cu
care se poate ajunge de la stadiul de strat
suport, oricare ar fi structura acestuia, la o
suprafață perfect pregătită pentru a
monta pardoseala finală. Aceasta este și
tema pe care o vom dezvolta în
continuare.
16
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l Plăcile propriu-zise din ipsos armat cu fibre
celulozice Knauf Vidifloor, de 10 mm sau 12,5 mm
grosime, care pot fi montate pe șantier în două
straturi succesive, cu rosturi decalate, lipite între ele
cu un adeziv care se usucă rapid și fixate suplimentar cu șuruburi; există, de asemenea și plăci gata
lipite din fabrică, precum și varianta cașerată cu strat
termoizolant/fonoizolant din polistiren sau vată
minerală, care pot fi solicitate furnizorului în funcție
de situațiile particulare de pe șantier;
l Materialul de umplutură uscată Knauf trockenschüttung (argilă expandată cu granulozitate 1- 6
mm şi greutate de circa 5,15 kg/mp/cm grosime,
umiditate reziduală 1%), care poate prelua
eventualele denivelări ale stratului suport, putând fi
aplicat în strat de până la 100 mm și chiar mai mult,
cu strat de separație;
l Eventualele straturi hidroizolante și termoizolante
necesare, în funcție de situația concretă și de
destinația spațiului respectiv (planșeu peste spațiu
rece, amenajarea unei băi, încălzire în pardoseală etc.);
pentru toate aceste situații particulare, echipa tehnică
de la Knauf poate da o soluție adecvată.

Rapiditatea execuției provine din timpii reduși
ai fiecărei etape:

l Pregătirea de șantier este minimă, constând doar în
aducerea materialelor de montaj și a unor scule simple
(cutter, șurubelniță electrică, șpaclu, un șlefuitor pentru
netezirea muchiilor); se lucrează astfel fără echipamente
sau scule sofisticate și grele, gen pompe pentru șape,
care să fie ridicate până la un anumit nivel.
l Greutatea redusă a sistemului nu impune lucrări
suplimentare de consolidare a planșeului sau clădirii,
iar faptul că materialul de umplutură se poate așeza
pe o folie din carton sau PE direct pe stratul suport
nu necesită lucrări de pregătire (amorsare). Desigur,
există condiția de bază ca planșeul să fie rigid și stabil.
l Nu sunt necesare procedee de finisare sau nivelare, suprafața obținută cu Knauf Vidifloor fiind
perfect plană, dacă se lucrează corect, cu respectarea reperelor de nivel.
l Se poate călca imediat pe suprafața acoperită,
deja uscată, chiar în timpul execuției, cu condiția
păstrării curățeniei între plăcile aplicate succesiv.
l timpul de uscare a adezivului dintre plăci fiind
foarte scurt, stratul final (parchet, mochetă, PVc,
gresie etc.) se poate monta la câteva ore după
ultimul șurub. Este o șapă fără umiditate reziduală,
care nu necesită timp de maturare și uscare, ori o
dezumidificare controlată care poate dura zile și
chiar săptămâni.
l Nu sunt necesare rosturi de dilatare, întrucât
plăcile din ipsos armat cu fibre celulozice au
modificări dimensionale la temperatură și umiditate
nesemnificative; fiind vorba despre o aplicare
flotantă, suprafața rezultată nu este influențată de
rigiditatea stratului suport (de aceea acest sistem
este recomandat mai ales pentru case de lemn și
planșee de lemn din case vechi); nu în ultimul rând,
trebuie spus că o asemenea pardoseală devine
compactă, ajutând la distribuirea egală a sarcinilor
statice asupra structurii planșeului.
l Instalațiile pot fi amplasate pe sub stratul final,
înglobate în materialul de umplutură, fără a mai fi
necesară devierea lor, iar detaliile sau străpungerile
se pot realiza foarte simplu, plăcile fiind ușor de
debitat cu unelte neelaborate (este suficient un
simplu cutter). În caz de urgență, se poate ajunge
relativ ușor la ele, prin îndepărtarea straturilor de
pardoseală pe o arie limitată.

Tipuri de montaj cu
sistemul Knauf F13

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

17
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deck

Noul Bona Decking Oil
protecție de durată pentru deck
Bona, liderul de piață în produse pentru
pardoseli de lemn lansează Bona
Decking Oil, o formulă îmbunătățită ce
conferă protecția de durată dorită de
ﬁecare beneﬁciar pentru deckul său.
În combinație cu Bona Power Scrubber,
revitalizarea pardoselilor exterioare deck
devine incredibil de uşoară iar ﬁnisarea cu
Bona Decking Oil conferă un aspect
extraordinar de frumos.
u noul Bona Decking Oil, pardoseala dumneaCvoastră
exterioară deck va beneficia de o protec-

ție de lungă durată în lupta cu zilele ploioase, zăpada
înghețată sau soarele arzător. Noua Formulă are un
conținut foarte redus de solvent și conferă o protecție
superioară deck-ului, deoarece astfel apa va penetra mult
mai greu fibra lemnului, riscul crăpării este mult diminuat,
iar protecția împotriva degradării cauzată de razele UV e
sporită. În plus, e ușor de aplicat și permite finsarea terasei
într-o singură zi.
Fără îndoială, lunga istorie Bona și eforturile continue
de a furniza produse sustenabile este reflectată și în noua
formulă Bona Decking Oil, ce are un conținut VOC redus,
de doar 6%. Iar sentimentul plăcut de uleiuri vegetale
resimțit în timpul aplicării diferențiază radical Bona
Decking Oil față de restul alternativelor de pe piață.
Bona Decking Oil poate fi considerat o mare realizare
a departamentului R&D Bona, dar adevărata revoluție
constă în abilitatea de pre-curățare a deck-ului, utilizând
Bona Power Scrubber și detergentul Bona Deep Clean
Solution pentru a îndepărta eficient cele mai persistente
urme de murdărie, uleiul rezidual și pentru revitalizarea
lemnului degradat înainte de a aplica Bona Decking Oil.
Pregătirea corespunzătoare a deck-ului asigură obținerea
unui rezultat excelent și conferă o protecție de lungă
durată lemnului.

18
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Bona Decking Oil este un amestec concentrat de
uleiuri vegetale, modiﬁcate pentru a asigura o
impregnare superioară și o protecție de lungă durată
a pardoselilor exterioare deck sau a altor elemente
din lemn. Impregnează ﬁbra lemnului protejând împotriva absorbției de umezeală și reduce riscul potențial de crăpare și curbare a lemnului.
Protecție de lungă durată împotriva
intemperiilor naturii
Conține factor de protecție UV
Reduce riscul de crăpare și curbare a lemnului
Uscare rapidă și ușurință în aplicare
VOC și miros redus

Cele două perii cu sens opus de rotație ale mașinii
Bona Power Scrubber, împreună cu Detergentul Bona
Deep Clean Solution curăță lemnul în profunzimea sa,
îndepărtează murdăria, reziduurile de ulei și revitalizează pardoselile degradate.
Puternic și ușor
Siguranță pentru grădină
Îndepărtează algele și urmele vechi de ulei
Sistem ideal de curățare înainte de aplicarea
Bona Decking Oil

Date tehniCe

Bază produs:
Culori:
VOC:
Diluție:
timp de uscare:

Unelte aplicare:
Consum total:
CURĂȚaRe

Uleiuri vegetale modiﬁcate
Neutru, Mahon, Teak, Alb
~6 %
A nu se dilua
- Între aplicări: 30-60 min
- Traﬁc ușor: 24 ore
Pensulă lată, rolă de mohair
Aprox. 20 mA²/litru depinzând
de esența de lemn

1. Curățați pardoseala de praf cu o mătură.
2. Aplicați apa în șuvoi pe deck. Dacă suprafața este
mare, lucrați pe secțiuni.
3. În partea superioară a rezervorului turnați apă curată,
călduță. Adăugați detergent Bona Deep Clean Solution (2L pentru deck) și apoi completați cu apă până
la umplerea rezervorului.
4. Atașați periile roșii la mașină.
5. Conectați mașina la o priză de curent cu împământare
și 220-240V.
6. Setați butonul lateral în poziția de presiune maximă
(mânerul trebuie să ﬁe în poziție verticală pentru ca
butonul să ﬁe manevrabil).

7. În timp ce pulverizați soluția, mașina trebuie deplasată pe direcția înainte urmând o traiectorie liniară.
Mașina poate să ﬁe manevrată în orice direcție dar
este preferabil să urmăriți lungimea ﬁbrei. nU porniți
sistemul de aspirare niciodată deoarece algele și
murdăria pot să conducă la colmatarea conductelor
și a aspiratorului.
8. Reveniți în punctul de plecare urmând aceeași cale.
În cazul pardoselilor nu foarte murdare nu este necesară pulverizarea detergentului și pe calea de întoarcere. Pe pardoselile foarte murdare pulverizați
detergent atât la ducere cât și la întoarcere.
9. Continuați curățarea cu o nouă secțiune în aceleași
condiții.
10. Turnați apă din belșug pentru a spăla și limpezi
pardoseala.
11. Înainte de aplicarea uleiului Bona Decking Oil, așteptați ca pardoseala să se usuce. Pentru instrucțiuni
detaliate privind aplicarea Bona Decking Oil citiți Fișa
Tehnică a produsului.

De aproape 100 de ani, Bona este un nume de încredere pentru instalarea și tratarea pardoselilor din
lemn interioare. Profesioniști din 50 de țări au încredere în produsele Bona destinate afacerilor lor.
O listă completă a ﬁnisajelor Bona este disponibilă pe
www.bona.com.

profile

profesionale

KüBERIT: cALItAtE rEALă
șI DIVErSItAtE DE OPțIUNI
Pentru a răspunde în detaliu celor mai
diverse exigențe ale montatorilor de
pardoseli, designerilor de interior și
beneficiarilor, cunoscutul producător
de profile Küberit, cu o istorie de
peste 150 de ani în domeniu, își
adaugă permanent în portofoliu noi
tipuri de sisteme, cu noi tehnologii și
finisaje. Vă prezentăm în continuare
câteva dintre ele, prezentate la evenimentele recente destinate specialiștilor în pardoseli.

PPS – Champion Star, cel mai îngust sistem
de profile cu șurub din lume

Oricât ar fi de frumos și de bine
realizat, stratul final al pardoselii este
incomplet fără acele elemente care
delimitează, acoperă rosturile
constructive sau de dilatare, fac treceri
mici de nivel, marchează anumite
muchii sau colțuri. Ele prelungesc
durata de viață a acoperirii și pun în
evidență calitățile estetice ale stratului
de uzură, pe care îl marchează în culori
diverse, deseori metalice sau în nuanța
lemnului, personalizate atunci când
beneficiarul o cere. Iar dacă se poate
vorbi de un brand cu adevărat
puternic în acest domeniu, acela este
cu siguranță Küberit!
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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. Acest sistem de
profile patentat este destinat folosirii în cazul
pardoselilor PVC design (LVT) flotante cu rosturi
de 4 - 9,5 mm, respectiv în cazul pardoselilor
textile (mochetelor cu grosime de până la 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.
PPS - Champion Star este disponibil în patru
tipuri de lungimi: 0,90 / 1,00 / 2,70 / 3,00 m,
respectiv în 6 culori standard anodizate, foarte
căutate în acest moment (aluminiu, argint, aur,
nisip, bronz și oțel inoxidabil), în variante mate
sau lucioase.

Sistemul patentat include 3 tipuri diferite de
profile:

Profil de trecere cu
diferență de nivel 376

Profil de închidere 377

Profil de trecere 378

Timpi reduși de montaj cu elementele
PPS pentru colțuri și rosturi în cruce
Küberit a lansat recent o serie de elemente
pentru colț și rosturi în cruce destinate gamei de
profiluri PPS, cu montare în șuruburi, care a
devenit populară în rândul montatorilor de
pardoseli. Acestea au fost concepute pentru
sistemele PPS - Champion, PPS - Champion XXL
și PPS – AS, constând în:
l colțuri interioare și exterioare la 90°, pentru
închidere (delimitarea unei suprafațe acoperite cu
strat final);
l colțuri la 90° pentru profile de trecere între
diverse tipuri de straturi finale;
l element în cruce pentru trecere, separare sau
acoperirea rosturilor de dilatare.

flotant al pardoselilor – parchet, laminat sau LVT.
Folosindu-le, nu mai sunt necesare operațiunile
laborioase de debitare pe șantier, iar montajul
profilelor se face mai riguros, cu o reală
îmbunătățire din punct de vedere estetic. Dar poate
cel mai important lucru este faptul că timpul de
montaj se reduce semnificativ, ceea ce este de dorit
mai ales la acoperirea spațiilor comerciale și
publice ample, cu multe colțuri și numeroase
rosturi de dilatare. Küberit oferă așadar, prin aceste
colțuri și piese de trecere din aluminiu, soluția
optimă pentru montatori.

Tipar digital realizat de Küberit

Producătorul de profile din Sauerland oferă
aceste elementele prefabricate împreună cu
profilele de bază, fiind perfecte pentru montajul

Puteți opta pentru decoruri de înaltă calitate,
produse cu cele mai noi tehnologii de tipar digital,
realizate individual pentru profilurile din aluminiu și
celelalte sisteme brevetate; pentru a fi incluse în
clasele superioare de rezistență la abraziune Ac3,
Ac4 și Ac5, ele sunt acoperite cu o peliculă
protectoare specială.
Pardoseli magazin
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Art Floors O
2014

rganizatorii au optat pentru
această locație, holul mare al
Universității de Arhitectură
“Ion Mincu”, din dorința (manifestată
curent în ultimii ani), ca branșa
montatorilor să fie cât mai apropiată
de arhitecți și designeri. Studenții
de azi, care în viitor vor

În perioada 7 - 9 mai 2014,
montatorii de pardoseli s-au reunit
pentru o nouă ediție a unei
competiții naționale, organizate de
AMPr (Asociația Montatorilor de
Pardoseli din românia), cu sprijinul
EUFA P+F (Professional training in
Parquet Laying and Flooring
technology Europe). Astfel, la
Universitatea de Arhitectură și Urbanism
”Ion Mincu” din București,
s-au desfășurat în paralel, concursul Național
al Montatorilor de Pardoseli din românia și,
expoziția specializată Art Floors 2014,
constituind probabil cel mai important
eveniment național din domeniul
pardoselilor profesionale.
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proiecta pardoseli deosebite, inovatoare ca structură și design, au venit în
număr impresionant să vadă cum se
realizează practic acestea la un nivel
profesional, cu abilități, materiale și
echipamente specifice. Prezența unor
producători de prim rang, sponsori și
expozanți în cadrul Art Floors 2014, a
completat “oferta” acestui eveniment
complex, adresat nu doar montatorilor de pardoseli, ci și studenților,
arhitecților, constructorilor, antreprenorilor, distribuitorilor de materiale
care au fost invitați și nu s-au lăsat
așteptați pe parcursul celor 3 zile.

Mai mult decât atât, în același context a
fost organizat și Concursul Național pentru
Design de Pardoseli, destinat studenților de
la Universitatea de Arhitectură și Urbanism
"Ion Mincu".

Art Floors 2014

Un sprijin important în organizarea
evenimentului l-au acordat sponsorii,
pe care merită să îi menționăm:
Mapei România și Executiv Trading
(Loba & Wakol) - sponsori
Platinum, Forbo Bonding Systems sponsor Silver, Bauwerk Parkett,
Bona România, Murexin, Alma
Parchet Natural, Glamour Floors,
Parchetstore, Life Art Distributie și
Galileo.

Competiția
a fost
structurată
pe două
categorii
Pardoseli
elastice
executarea a
trei montaje:
linoleum,
mocheta și
pardoseală
PVC.

Pardoseli
din lemn
executarea
unui montaj
de parchet și
a ﬁnisajelor
aferente.

Pardoseli magazin
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Modelele impuse concurenților au fost
inedite, cu un grad ridicat de complexitate,
concepute special pentru această competiție, iar
execuția lor a fost notată de o comisie de jurizare
alcătuită din membri AMPR, absolvenți ai
cursurilor de arbitraj EUFA P+F.
Criteriile care au stat la baza evaluării
lucrărilor și candidaților la podium au fost cele
devenite obișnuite în concursurile de gen,
stabilite de EUFA P+F:
• exactitatea montajului față de planul tematic
• calitatea montajului și acuratețea îmbinărilor
• încadrarea în termenul de execuție
• modul de abordare a etapelor
• curățenia la locul de muncă
• modul în care sunt folosite sculele și
echipamentele
• estetica

orii
CÂŞtigÃt i
¸itie
ComPet

Pardoseli
elastice

loCul 1

montaj
Parchet

loCul 1

Pârvu Marius
(Bauﬂooring)

loCul 2

Brebenel Ștefan
(Cadar Parchet)

loCul 2

Jaba Gheorghe
(Evesicran Com)

loCul 3

Terkel Cezar
(Alveco Montaj)

Mărăcineanu
Gheorghe
(Proﬂoor Bucovina)

Ștefan Iosif
(Stefy Impex)

loCul 3

Câștigătorii concursului au fost răsplătiți cu premii
în bani, dar și cu echipamente de montaj
profesionale. În plus, câștigătorul concursului
de la categoria ”Parchet” - Ștefan Brebenel,
de la ﬁrma Cadar Parchet, a fost desemnat
pentru a
reprezenta
România la
Concursul
European al
Montatorilor de
Parchet din
Cehia (15 – 16 mai
2014, České
Budějovice), toate
costurile cu
deplasarea,
cazarea, echipamentul de concurs
ﬁindu-i oferite cu
sprijinul AMPR.
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MAPEi
Directorul tehnic,
domnul Ovidiu
Badea, de vorbă
cu studenții care
doresc să se
familiarizeze cu
sistemele complete
de montaj.

LOBAWAkOL
Demonstrațiile
domnului Ioan
Bodor, care
schimbă aspectul lemnului de
stejar în culori
exotice sau
vintage.

FORBO
ERFuRT
Un producător
orientat către
montatori și
constructori,
dar atent la
proiectele propuse de tinerii
arhitecți.

BONA
Produse ecologice, șlefuire
fără praf,
metode de
personalizare
prin colorare,
atenție la
ﬁecare detaliu
al unei pardoseli din
lemn...

Standul Mapei a suscitat un interes
deosebit prin notorietatea brandului și
varietatea de produse propuse, care se
constituie în soluții complete.
Reprezentanții producătorului italian
nu s-au limitat la a promova în rândul
arhitecților doar produse pentru
parchet sau pentru stratul suport, ci au
venit cu soluții și pentru zona de
montaj al pardoselilor ceramice sau
pentru piscine/Spa, inclusiv deosebit de
atractivele chituri de rosturi
(Ultracolor, Keracolor, Kerapoxi).
Executiv Trading, reprezentant pe
piața românească a brandurilor Loba și
Wakol, a făcut pe toată durata
concursului demonstrații practice care
au atras un număr mare de vizitatori.
Un deosebit succes în rândul
studenților l-au avut prezentările
soluțiilor de colorare a pardoselilor din
lemn, care au arătat că o esență de lemn
poate fi transformată radical,
conferindu-i-se nuanțe exotice și nobile
sau aducând-o în trendurile coloristice
ale momentului.
Forbo Bonding Systems a
promovat în cadrul acestui eveniment
soluțiile complete pentru tehnica
pardoselilor - gama Eurocol, amorse și
șape, inclusiv noua generație de chituri
pentru parchet, fără solvenți, Forbo
8802.

Elegantele finisaje pentru parchet de
la Bona România au atras continuu
atenția participanților. La stand au fost
prezenți nu doar designeri și arhitecți,
ci și numeroși parteneri, producători de
pardoseli din lemn și montatori, care au
găsit aici o nouă ocazie pentru a vedea
noutățile companiei suedeze.
Pardoseli magazin
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eveniment

ALMA PARChET
Producător și furnizor al
unei game largi de
pardoseli din lemn, Alma
Parchet Natural a fost o
prezență notabilă, deschisă
către colaborarea cu
arhitecții și designerii aﬂați
în căutarea unor nuanțe și
modele cât mai
personalizate.

MuRExiN
Un alt producător de top: grunduri
și rășini, șape autonivelante, adezivi
silanici, lacuri, uleiuri și produse de
întreținere pentru parchet.

BAuWERk
PARquET

LiFE ART
DiSTRiBuțiE

Reprezentanții Bauwerk
Parquett au reușit să
atragă, ca de ﬁecare dată,
arhitecții și designerii
preocupați de ultimele
trenduri în domeniul
pardoselilor din lemn,
concretizate de această
dată în colecția Unopark.

Soluții avansate
de control a umidității pentru
montajului și
exploatarea pardoselilor (umidificare,
dezumidificare,
purificatoare, instrumente de măsură).

tatorilor de
Concursul European al Mon tiție foarte strânsă
Parchet din Cehia – o compe
A zecea ediție a Concursului
European al Montatorilor de Parchet
s-a desfășurat în Cehia, la České
Budějovice, în zilele de 15 și 16 mai
2014, bucurându-se de participarea
următoarelor țări concurente:
Germania, Austria, Italia, Polonia,
România și, desigur, țara gazdă.
Polonia a avut o prezență notabilă,
obținând primele două poziții pe
podium. Așa cum au remarcat organizatorii din Cehia și reprezentanții
EUFA P+F, competiția a avut un nivel
foarte ridicat, juriul având o grea
misiune în a desemna câștigătorii –
după cum s-a văzut, pentru locul 3
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nt
Clasame

loCul 1

Daniel Szylar
(Polonia)

loCul 2

Michal Luka
(Polonia)

loCul 3

Benjamin Thaler
(Italia) și Stefan
Fischhaber
(Germania), la
egalitate de puncte.

departajarea între cei doi concurenți din Germania
și Italia nu s-a putut face. Lucrările de concurs au
fost executate foarte bine de toți concurenții, astfel
încât departajarea s-a făcut pe detalii pe care un
ochi neantrenat nu le-ar fi remarcat. Tocmai de
aceea, organizatorii europeanului din České
Budějovice (oraș celebru datorită berii Budweis) au
considerat acest eveniment un succes și mulțumesc
asociației EUFA P+F, participanților, sponsorilor,
juriului și oficialilor, inclusiv pentru atmosfera
amicală, de bună dispoziție, pe care o oferă acest
gen de competiție. n
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seminarii
eveniment

LOBA – WAKOL
În această primăvară am avut ocazia să
participăm la două evenimente importante
organizate de firma Executiv trading și
cunoscuții producători de materiale pentru
montajul pardoselilor Loba și Wakol.
Seminariile, care au avut o importantă
componentă practică, au avut loc la Satu
Mare (Odoreu) și București, reușind să
capteze interesul a zeci și zeci de montatori și
distribuitori din toată țara.

Soluții și sisteme profesionale
în montarea și finisarea parchetului
În zilele de 24 și 25 aprilie, peste 50 de montatori de
pardoseli au participat la seminarul - training cu tema
“Soluții și sisteme profesionale în montarea și finisarea
parchetului“, organizat în localitatea Odoreu, județul Satu
Mare, de AMPR și Executive Trading, reprezentantul
Loba-Wakol în România. Prezentările teoretice și
demonstrațiile practice au fost susținute de consultantul
tehnic al Wakol - Loba România, domnul Ioan Bodor,
împreună cu doi specialiști din Germania.
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Dat fiind faptul că acestui eveniment i-au fost alocate 2 zile, s-a putut observa comportamentul în
timp al acestor produse, verificându-se perioadele
de uscare, întărirea și maturarea culorilor, în cazul
lacurilor. Pentru pardoselile exterioare tip deck,
Loba a demonstrat posibilitatea de a le revitaliza
prin tratarea cu Deck & Teak Refresh, un produs
care curăță lemnul în profunzime și îi redă
culoarea, urmând a fi acoperit cu Deck & Teak Oil.

Prima zi a evenimentului a început cu o
prezentare a tuturor produselor Loba dedicate
finisării parchetului, după care au urmat
exemplificări practice privind mai multe etape ale
aplicărilor, de la pregătirea stratului suport la
colorare în diverse nuanțe și finisare pentru a
rezista la trafic intens. Astfel, au fost prezentate
chituri pe bază de apă și pe bază de solvenți,
tratamente care se aplică unui parchet nou instalat
(produse de chituire, de grunduire și de finisare a
parchetului), uleiuri și lacuri transparente și
colorate, punându-se în evidență simplitatea și
rapiditatea punerii în operă. S-au prezentat metode
inovative de finisare pentru parchet, inclusiv
avantajele folosirii unor paduri create special de
Loba. Nu în ultimul rând, merită menționată gama
WS Easy Finish, un produs de acoperire
monocomponent, pe bază de apă, gândit în mod
special pentru reducerea timpului de aplicare,
pentru sigilarea lemnului la acțiunea apei și
rezistență la trafic, abraziune, agresiune chimică.
Pardoseli magazin
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eveniment
A doua zi a fost dedicată produselor de
pregătire a stratului suport de la Wakol, potrivite
tuturor tipurilor de pardoseli, nu doar celor din
lemn (amorse de aderență, primeri de consolidare,
bariere de vapori poliuretanice, adezivi poliuretanici și silanici). Informațiile au vizat atât produsele propriu-zise, cât și subiecte de importanță
curentă pentru montatori: pregătirea corectă a
stratului suport, tehnici de șlefuire și verificare a
umidității, aplicarea barierelor de vapori etc.
Un interes deosebit a fost manifestat pentru o nouă
șapă autonivelantă dedicată pardoselilor din lemn
masiv, cu solicitare intensă, respectiv pentru un

Soluții și sisteme profesionale în
pregătirea stratului suport și montajul
pardoselilor elastice
Pe 15 mai 2014, în Complexul Herăstrău din
București, reprezentanții Wakol au susținut un alt
seminar - training destinat montatorilor de
pardoseli, de data aceasta cu tema “Soluții și sisteme
profesionale în pregătirea stratului suport și
montajul pardoselilor elastice”.
Loba-Wakol a dorit să arate varietatea de
produse din portofoliul propriu, gândite ca sistem
complet, accentuând acele proprietăți care le
individualizează în piață și situațiile particulare
care pot fi abordate (de exemplu realizarea unei
șape peste OSB, gresie ori PVC, sau aplicarea
pardoselii elastice peste diferite tipuri de șape).
Asistența s-a arătat deosebit de interesată de
produsul Wakol Z 615, o șapă care poate acoperi o
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nou adeziv poliuretanic monocomponent care are
drept caracteristică faptul că nu suferă modificări
chimice la deschiderea cutiei, deci poate fi folosit și
după ce cutia a fost desfăcută. Pentru toate produsele a fost evidențiat caracterul ecologic, emisia
redusă de COV și grija pentru sănătatea aplicatorilor. Manifestarea a fost una interactivă, bazată nu
doar pe informare, ci și pe răspunsuri la întrebări
despre situații particulare de șantier; mai mult
decât atât, asistența s-a implicat activ, exersând
unele proceduri, mai ales că a avut la dispoziție o
gamă largă de unelte și echipamente profesionale.

multitudine de tipuri de suprafețe, inclusiv textile.
La demonstrații s-au folosit adezivi universali
(D 3307), cu “zipper efect” (D 3270), speciali
pentru linoleum (D 3304) ori pentru PVC omogen
sau dale (D 3330). Într-un colț al sălii de
demonstrații am putut vedea o multitudine de
unelte care, teoretic, nu ar trebui să lipsească din
dotarea unui montator profesionist de pardoseli
elastice, ele vizând toate etapele unei lucrări
profesionale, de la umiditatea stratului suport la
finisare, inclusiv unelte de debitare cu maximă
acuratețe a PVC-ului și linoleumului. Aceste două
evenimente, ca și celelalte organizate de Loba –
Wakol, s-au bucurat de apreciere în rândul
montatorilor, întrucât s-au dovedit o metodă
deosebit de eficientă pentru a înțelege “pe viu” cum
se aplică un anumit produs, observând cele mai
mici detalii și cerând explicații atunci când este
cazul de la cei mai în măsură să le ofere. La fel de
adevărat este că acest tip de eveniment este o ocazie
bună pentru socializare și lansarea de noi
parteneriate. n

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

de referin]`

Pardoselile amplasate
în spații destinate
copiilor trebuie să fie
rezistente și sigure, iar
pentru aceasta vom
acorda importanță nu
doar stratului final, ci
întregului sistem de
pardoseală, inclusiv
materialelor de
montaj, așa cum
exemplificăm prin
următoarele lucrări de
referință realizate cu
ajutorul produselor
Forbo Bonding.

Sisteme
de montaj
Pentru pregătirea suportului
și montaj s-au utilizat sisteme
compuse din:
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COvOARE PvC în șCOli și
MaGazinE PEnTRu COPii
riunde s-ar afla (la școală, la

O joacă, la cumpărături cu pă-

rinții), copii aleargă, sar, se hârjonesc, fără prea multe griji pentru
siguranța lor, de aceea este de
datoria noastră să le asigurăm un
mediu propice, respectiv o pardoseală care să nu îi pună în pericol.
Vom evita astfel alunecarea sau
împiedicarea prin realizarea unei
suprafețe aderente, perfect plane,
vom evita pe cât posibil folosirea
unor produse toxice, vom păstra
curățenia și igiena, oferind în același
timp un suport rezistent la solicitări
de tot felul, cu o estetică deosebită.
Una dintre lucrările pe care le menționăm în acest context a fost executată
la Liceul Francez Anna de Noailles
n Amorsă Forbo 044
Europrimer Multi (Grund
Universal) - produs acrilat,
fără solvenți (EMiCODE EC 1
PluS - emisii scăzute) aplicat cu rola sau prin
pulverizare, pentru a diminua absorbanța
suprafeței suport, înainte de aplicarea șapei
autonivelante;
n Șapă autonivelantă Forbo 999 Europlan
Unifill – aplicată cu racleta zimțată, cu o

din București și a constat în aplicarea
a 6.000 mp de covor PVC comercial în
diverse spații cu trafic mediu și intens.
În sala de lectură se poate observa
efectul cu totul special al unei pardoseli uniforme, deschise, fără niciun
obstacol oricât de mic.
De asemenea, în aceeași locație a
fost amenajată sala de sport, unde circa
1.000 mp au fost acoperiți cu PVC .
Pentru acest gen de pardoseală, planeitatea este deosebit de importantă.
Cea de-a doua lucrare a vizat
lan]ul de magazine pentru copii
Noriel. În aceste spații au fost montate până acum aproximativ 8.000
mp de PVC, în nuanțe deschise, luminoase.

grosime de până la 5 mm,
devenind un suport stabil și
dur pentru stratul final,
adecvat inclusiv pentru
scaunul cu rotile;
n Adeziv acrilic Forbo 522
Eurosafe Star Tack – dispersie acrilică apoasă
cu adaosuri organice și anorganice, fără
solvenți, potrivită pentru fixarea covoarelor
PVC prin aplicarea cu spatula sau rola (de

Forbo Bonding
Systems
n Partenerul montatorilor profesioniști

și al specialiștilor în pardoseli
n Sponsor al Concursului Național al
Montatorilor de Pardoseli din România Ediția 2014

Soluții complete
pentru montajul pardoselilor

În alegerea sistemului s-a luat în calcul și greutatea mobilierului, care nu este deloc mică. n

Lucr`ri: • Montaj 6.000 mp de covor PVC Liceul Francez Anna de Noailles
• Montaj 8.000 mp de covor PVC lan]ul de magazine Noriel
Sisteme de montaj (amors`,
[ap` autonivelant`, adezivi):
Forbo Bonding Systems
Executant: IPSAL Interplast.

asemenea, produs rezistent la
trecerea scaunului cu rotile);
n Adeziv neoprenic Forbo 233
Eurosol Contact – adeziv cu mare
putere de lipire, pe bază de solvent,
folosit deseori pentru zonele dificile
(trepte, ridicarea covorului PVC pe
perete), dar și pentru lipirea
accesoriilor sau elementelor decorative
(scafe, plinte, profile).

Standul Forbo Bonding Systems la Universitatea de Arhitectură și
Urbanism Ion Mincu - Expoziția Art Floors, desfășurată în cadrul
Concursului Național al Montatorilor de Pardoseli.

FORBO Erfurt GmbH
Area Export Manager: Luminița Cozma
Tel.: 0040.723.638.242
E-mail: luminita.cozma@forbo.com

preg`tire

suport

RĂȘINI MAPEI
UtILIzAtE PENtrU PrEGătIrEA
StrAtULUI SUPOrt ÎN VEDErEA
MONtAjULUI PArchEtULUI SAU
AcOPErIrILOr ELAStIcE
Existența comunității
Europene implică printre
altele și o piață liberă și foarte
dinamică a materialelor de
construcții. În acest context, din anul 2008, MAPEI
românia introducea pe segmentul de materiale
destinate pregătirii stratului suport la lucrările de
montaj pentru parchet, covor PVc, cauciuc etc.,
gama de rășini poliuretanice monocomponente
fără solvenți Eco Prim Pu și, în completare, rășina
epoxidică bicomponentă fără solvenți Primer MF
EC Plus. Aceste produse nu se concurează, ci mai
degrabă se completează, utilizarea lor făcându-se în
funcție de situația reală din șantier.
ceste tipuri de rășini, deși nu conțin solvenți, impun
A
ca la aplicare să se respecte normele uzuale de
protecția muncii, întrucât vaporii emanați de produsul
proaspăt sunt toxici (echipament de protecție, mănuși,
ochelari, inclusiv mască, aerisirea și ventilarea spațiului
etc.). După întărire, rășinile sunt inofensive pentru mediu
și beneficiar, având o emisie redusă de compuși organici
volatili (COV), acest fapt fiind confirmat și de marcajul
inscripționat pe ambalaj: GEv EMICODE EC1 R.
Generic, rășinile mai pot fi denumite grunduri sau
amorse, și au rolul de a îmbunătăți rezistențele mecanice
ale stratului suport (ex. șapa de egalizare). Astfel, o șapă
friabilă, cu rezistență mecanică slabă la smulgere, cu lipsă
de coeziune, prăfoasă și inconsistentă, după tratarea cu
rășină, trebuie să devină „aptă” pentru ca pe ea să putem
turna o șapă autonivelantă și apoi să poată fi acoperită cu
pardoseli elastice sau cu parchet. Practic, o șapă de egalizare tratată cu rășini va trebui să aibă la testul de smulgere
o rezistență de minim 1,4 -1,5 N/mm2, pentru ca pe ea să
turnăm un autonivelant de bună calitate sau să putem
monta parchet masiv de mari dimensiuni.
36

Pardoseli magazin

Nu în ultimul rând, prin aplicarea corectă a rășinilor,
se va obține și o barieră de vapori (hidroizolare), dacă șapa
grosieră are o umiditate de până la 5% măsurată CM și nu
are infiltrații continue de umiditate!

Alegerea tipului de rășină poliuretanică
sau epoxidică nu este întâmplătoare!
Rășina poliuretanică se aplică
numai pe suport poros, asperizat
în prealabil, pentru a-i deschide
porii, sau pe suport cu o minimă
absorbție (șapă de egalizare pe
bază de ciment, sulfat de calciu),
deoarece rășina poliuretanică
trebuie să penetreze și să îl consolideze în profunzimea lui!
Dacă rășina poliuretanică este aplicată în exces și băltește la suprafața
suportului, în contact cu umiditatea
atmosferică spumează, iar stratul
de rășină întărit este friabil, cu o
foarte slabă rezistență mecanică la
smulgere, zgâriere sau abraziune.
Pe o șapă puțin poroasă,
nerezistentă mecanic, cu
microfisuri, fisuri ori cu
suprafața compactă, se va
alege o rășină epoxidică
bicomponentă, care, aplicată chiar și la o grosime de
1-2 mm, va crea un strat coeziv, rezistent la smulgere,
compresiune și hidroizolant.
Dacă șapa de egalizare are pe
suprafață și mici fisuri, se va
prefera utilizarea rășinii epoxidice
în locul celei poliuretanice. Rășina
epoxidică este în măsură să
închidă și să monolitizeze acele
fisuri, în timp ce rășina poliuretanică doar le umple!
Este important de reținut că ambele tipuri de rășini
(poliuretanice sau epoxidice) se pot utiliza în egală măsură
pe șape cu sistem de încălzire încorporat, dar numai cu rol
de consolidare / întărire a suprafeței șapei, și nu cu rol de

barieră de vapori (vezi aceste precizări în fișele tehnice ale
produselor folosite)!
Rășinile poliuretanice sau epoxidice se aplică de regulă în două
straturi, iar aplicarea se face în
straturi încrucișate pentru a sigila
eventualii pori liberi din șapă. la
consolidarea în profunzime a
șapei, primul strat de rășină se va
aplica într-o cantitate mai mare, sau
mai precis cât va „suge” suportul, fără ca rășina să băltească
pe suprafața lui. După întărirea rășinii, când pe suprafața
suportului se poate merge, se va aplica cel de al doilea strat
de rășină într-o cantitate de 100 -150 g/ m2. Dacă peste șapa
tratată este prevăzută și turnarea de autonivelant, pe cel deal doilea strat de rășină proaspătă se împrăștie în exces nisip
de cuarț uscat cu sort 0,7 - 1,2 mm. După întărirea rășinii și
aspirarea nisipului, va rezulta o suprafață rugoasă (punte de
aderență) pe care se poate turna în siguranță autonivelantul.

Rășinile poliuretanice din gama Eco Prim PU
Pentru a face diferența între două rășini poliuretanice,
de la același producător sau în comparație cu alți producători, există câteva elemente cheie, care vă pot indica diferențele majore dintre produse. Comparați, din fișele
tehnice ale produselor, datele despre Densitate (notată ca
”greutate specifică” și Fluiditate (notată ca ”vâscozitate” mPas). Cu cât un produs este mai fluid, cu atât cifrele
respective sunt mai mici, iar produsul va avea o putere mai
mare de penetrare/ pătrundere în suport. Cunoscând timpii
de întărire / de lucru și de așteptare, vom ști ce termen să
comunicăm beneficiarului pentru terminarea lucrării.
Astfel, fără a lucra efectiv cu o anume rășină
poliuretanică, verificați în fișa tehnică a produsului
următoarele date:
Eco Prim PU 1K, rășină poliuretanică monocomponentă, cu întărire lentă, fără solvenți, cu Vâscozitate de
65 (mPas)- deci extrem de fluidă - cu foarte mare putere
de pătrundere în suport, cu conținut de rășină de 100%,
peste care, în timp de 3 zile de la întărire, se poate monta
parchet cu toate tipurile de adezivi poliuretanici, epoxipoliuretanici sau silanici.
Date tehnice MAPEI - rășină poliuretanică 1K, cu
întărire lentă
l Greutate specifică (g/cm3): 1,05
l Umiditate maximă din șapa pe care se va aplica rășina:
5% măsurată CM

l Vâscozitate Brookfield (mPas): 65 (cu cât acest număr
este mai mic, cu atât produsul este mai fluid și va avea o
capacitate mai mare de penetrare în suport!)
l Conținut de corp solid: 100%
l Nu mai este lipicioasă: după 4-5 ore
l Pietonabilă la trafic ușor: după 9-10 ore
l Timp pentru întărire completă: 24 ore
l Timp de așteptare între straturi: minim 3 ore,
maxim 24 ore
l Timp de așteptare pentru lipire cu adeziv direct pe
rășină: minim 2 ore, maxim 72 ore
l Timp minim de așteptare, până la aplicarea altor
acoperiri (autonivelant), dacă pe rășină a fost împrăștiat
nisip de cuarț: 36 ore
Eco Prim PU 1K Turbo, rășină poliuretanică monocomponentă, cu întărire rapidă, fără solvenți, cu Vâscozitate
de 300 (mPas), deci mai vârtoasă, cu o bună putere de
pătrundere în suport, cu conținut de rășină de 100%, peste
care în timp de 2 ore după aplicare se poate monta parchet
sau, dacă pe rășină s-a împrăștiat nisip de cuarț, se poate
turna șapă autonivelantă!
Date tehnice MAPEI - rășină poliuretanică 1K,
cu întărire rapidă
l Greutate specifică (g/cm3): 1,20
l Umiditate maximă din șapa pe care se va aplica rășina:
5% măsurată CM
l Vâscozitate Brookfield (mPas): 300 (produsul este mai
puțin lichid decât prima variantă; atenție: suportul se
șlefuiește pentru deschiderea porilor!)
l Conținut de corp solid: 100%
l Timpul de peliculizare: 30-40 minute
l Pietonabilă la trafic ușor: după 60 minute
l Timp pentru întărire completă: 2 ore
l Timp de așteptare între straturi: minim 40 minute,
maxim 2 ore
l Timp de așteptare pentru lipire cu adeziv direct pe
rășină: minim 2 ore, maxim 24 ore
l Timp minim de așteptare, până la aplicarea altor
acoperiri (autonivelant), dacă pe rășină a fost împrăștiat
nisip de cuarț: 2 ore
MAPEI România este în măsură să vă oferă o gamă
completă de produse specializate, care se constituie în
sisteme performante pentru montarea pardoselilor din
lemn și a acoperirilor elastice. Materialele sunt accesibile
pe tot cuprinsul țării și pe toată durata anului. MAPEI
România asigură asistență tehnică și îndrumarea
specialiștilor care lucrează în acest sector.
Echipa MAPEI România

www.mapei.ro
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expoconferin¸tã

pentru aRhiTECți
și DESiGnERi
Pe 7 și 8 aprilie 2014, la hotel jW
Marriott din București a avut loc cea
de-a patra ediție a expoconferinței
internaționale de arhitectură GIS, care
a abordat teme actuale de arhitectură,
design interior și lighting design.

GIS 2014 a inclus conferințe, seminarii, workshops, spații expoziționale pentru producători
specializați și, desigur, mult networking. Avându-l ca
chairman pe domnul Șerban Țigănaș, Președintele
Ordinului Arhitecților din România, evenimentul a
scos în evidență lucrări reprezentative ale anului
2013, din țară și străinătate. Astfel, am putut vedea
amenajări interioare de referință realizate în Londra,
Barcelona, Viena, Rotterdam și Kazan, cu diverse
destinații (rezidențială, spațiu public, sport, birouri,
hospitality) premiate la festivaluri și concursuri internaționale de arhitectură. Una dintre lucrări a
aparținut arhitectului David Kohn, invitatul special
al GIS 2014, care a câștigat, cu proiectul de renovare
a unui apartament din Barcelona, premiul acordat la
Inside World Festival of Interiors de la Singapore.
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Apartamentul
de pe carrer Avinyó

Palace of Water
Sports din Kazan

Oﬃce IMd
rotterdam

The Plum Split
Milk restaurant

rolling Stones
din Viena

Am putut vedea, desigur, și proiecte românești,
precum amenajarea Pub-ului Biutiful din centrul
vechi al Bucureștiului, a unor apartamente care au
stimulat imaginația arhitecților și colaborarea acestora cu furnizorii de materiale rare și de top.
O prezență notabilă și familiară a fost cea a companiei
Knauf, care, pe lângă prezentarea în cadrul unui
workshop a sistemului de termoizolare pe interior
tectem, a expus în standul din zona expozițională și
alte soluții destinate amenajărilor interioare, inclusiv
cunoscutele pardoseli uscate flotante din plăci
Vidifloor, o alternativă tot mai frecvent utilizată la
șapele umede preparate pe șantier.
Brandul Purmo a fost prezent la eveniment prin
promovarea binecunoscutelor radiatoare, în noile
variante care permit economisirea energiei, dar și cu
alte soluții moderne de încălzire, precum cea prin
pardoseală, respectiv convectori cu montaj în
pardoseală.

Montatori de pardoseli
Constructori
Arhitecți și designeri
Furnizori de materiale
Angajați în construcții
Beneficiari
Pasionați de pardoseli
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

redacție@pardoselimagazin.ro

pardoseli

profesionisti
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ale Coziei

Treptele de piatră
Străbătând în grabă drumul de pe Valea
Oltului dintre râmnicu Vâlcea și Sibiu,
rareori ne oprim, măcar pentru câteva
minute, la una dintre cele mai vechi
monumente de arhitectură din țara
românească, Mănăstirea cozia, ctitorie a
lui Mircea cel Bătrân realizată între 1387 și
1391, unde domnitorul a fost de altfel și
înmormântat. Puțini știu că acest drum trece
prin curtea mănăstirii, unde odinioară exista
una dintre cele mai înfloritoare și
cuviincioase comunități creștine din zonă,
trezind admirația străinilor care o vizitau.
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”O CLÃDIRE
ÎNTÃRITÃ {I
MÃREA}Ã”
Un cărturar grec
din secolul al XVI-lea,
Gavriil Protul, lăuda
așezarea monahală
pentru moralitatea,
modul de viață și
hărnicia călugărilor,
pentru bunăstarea
adusă de livezi, vii și
alte binecuvântări
ale locului, drept
pentru care a
numit-o ”pământ al
făgăduinței”.

na dintre mărturiile lui Paul de

U Alep din 1657 ne descrie Cozia

ca pe “o clădire întărită și măreață”,
înconjurată de piscuri înalte și păduri de nepătruns, la care se ajungea pe drumuri ce înspăimântau
prin îngustime și apropierea de
prăpastie. Mănăstirea Cozia a fost
întemeiată de către domnitorul
Mircea cel Bătrân la îndemnul
Sfântului Cuvios Nicodim de la
Tismana, “sfetnicul lui Mircea întru
cele dumnezeiești” și întemeietor al
multor asemenea lăcașuri în
Oltenia (Vodița, Tismana, Vișina).
Deși redusă ca dimensiuni, era
considerată în epocă cea mai frumoasă biserică din Țara Românească. Astfel, se poate observa
asemănarea cu o serie de biserici
medievale sârbești, precum
Lazarița din Kruševac sau biserica
din Kalenić. Epoca era una destul
de tulbure: turcii cucereau tot mai
mult din Balcani, catolicismul se
străduia să-i îndepărteze pe valahi
de ortodoxia conectată la un
Constantinopol tot mai slăbit și la
curțile cnejilor sârbi sau țarilor
bulgari, și ei destul de solicitați și

dezbinați. Viziunea Sfântului
Nicodim a fost una destul de
realistă, aici punându-se bazele, în
acel moment cheie, unuia dintre
bastioanele ortodoxiei balcanice.

Cea mai frumoasă
la vremea aceea
S-a construit astfel o biserică în
formă de cruce ale cărei ziduri de
1,3 m grosime sunt o alernanță de
blocuri de piatră și cărămizi arse,
rămase aparent, cu multe ornamente din piatră și rozete după
model occidental. La un moment
dat, ornamentele originale au fost
acoperite cu tencuială, însă au fost
redescoperite, nu fără surprindere,
în 1927, când au fost din nou aduse
la lumină. Inițial, biserica avea doar
naos, pronaos şi altar, dar în 1707
Constantin Brâncoveanu i-a
adăugat pridvorul, în stilul său
inconfundabil: deschis, sprijinit pe
6 coloane ornamentate (4 în față și
2 în spate). Tot Brâncoveanu a
donat cele două policandre din
interior, a refăcut o parte din
pictura interioară, a reparat chiliile
și a construit cuhnia din imediata

ISTORIE
Biserica mare, închinată
Sﬁntei Treimi, a fost sﬁnțită
pe 18 mai 1388, aceasta
ﬁind construită după
planurile unui arhitect
sârb, de la curtea marelui
cneaz Lazăr.

Firmă de contabilitate
Expert contabil Mihaela Moraru
• Contabilitate • Salarizare • Consultanță ﬁscală
• Achiziții intracomunitare • i multe altele...
Prețuri negociabile, în funcție de complexitatea și specificul activității
e: morarumihaelaalexandra@gmail.com

t: 0748.88.22.29 / 0736.632.551
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vecinătate a bisericii, cu o interesantă boltă conică, vatră largă și coș
de fum cilindric.
Alături de frescele de la
începutul secolului al XVIII-lea, și
azi putem vedea în pronaos scene
din pictura de la 1393, care este
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considerată totuși cea mai
valoroasă. În timpul lui Neagoe
Basarab s-au construit probabil și
fântânile, renovate ulterior. Aceste
fântâni mânăstirești constituie o
tradiție, ele fiind folosite de
Bobotează și la Izvorul Tămăduirii
pentru sfințirea apelor; fântâna din
zona chiliilor, și ea ornamentată,
era de folos călugărilor în viața de
zi cu zi.Împrejurul bisericii au fost
construite chilii încă de la început,
având spre exterior rol de apărare,
cu ziduri groase și creneluri.
Spre interior, cu timpul au
apărut balcoane și cerdacuri din
lemn, au fost amenajate camere
pentru domnitori. Puțin cunoscută
este biserica bolniţei mănăstirii,
aflată peste drum, ridicată de Radu
Paisie (1535-1545), o construcție în
același stil sârbo-bizantin,
monument de patrimoniu istoric și
arhitectural.

RENOVÃRI
Lucrări importante de
renovare s-au efectuat
deci în vremea lui Neagoe
Basarab, a lui Constantin
Brâncoveanu (cu banii
Cantacuzinilor, care erau
de fapt rude cu
domnitorul), în perioada
1848 – 1856 (sub
domnitorii Bibescu și
Știrbei), respectiv între anii
1958 și 1962, când
așezământul monahal de
la Cozia a fost restaurat în
întregime, consolidânduse toate chiliile și cele
două paraclise vechi.
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MORMâNTUL LUI MIRCEA
În ianuarie 1418, la 60 de ani, Mircea cel
Bătrând trecea la cele veșnice și era înmormântat
la Cozia, în ctitoria sa. Mormântul, inițial sub
formă de sarcofag, după modelul Vestului, i-a fost
profanat de mai multe ori – se știe clar că aceste
lucruri s-au întâmplat în timpul înfrângerii Eteriei
de către turci (conducătorul mișcării grecești,
Ipsilanti, se refugiase aici) și în vara anului 1917,
de către trupele germane de ocupație, când piatra
de deasupra a fost spartă și în biserică au fost
adăpostiți caii. Ultima piatră funerară, din 1938,
este inscripționată cu cuvintele: ”Aici odihnesc
rămăşiţele lui Mircea, Domnul Ţării Româneşti,
adormit în anul 1418”. Alături de mormântul lui
Mircea cel Bătrân se află și cel al Teofanei, mama
lui Mihai Viteazul, care a îmbrăcat straiele
monahale în ultima parte a vieții.

Pardoseli din piatră
Date fiind trecerea timpului și numeroasele
renovări sau transformări (Eminescu protesta pe
la 1880 că mănăstirea fusese transformată în
închisoare!) este greu de presupus că mai putem
găsi pardoseli de pe vremea lui Mircea cel Bătrân,
poate doar dacă s-ar demara lucrări de
arheologie. Avem însă zonele de fântâni din
perioada lui Neagoe Basarab, pavate cu piatră de
formă nereglată, tocită de atâția pași și de clima
severă a muntelui. Probabil, pornind de la aceste
elemente și de la roca cuprinsă în zidurile
bisericii, s-a continuat ulterior cu pavarea
trotuarelor și a căilor de acces cu granit și calcar.
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Din loc în loc, inclusiv în pridvor, întâlnim
pavele din piatră ceva mai grosier finisate, care ne
fac să intuim că au fost așezate acolo de ceva sute
de ani. S-a mai pavat cu piatră și de jur împrejurul bisericii, cu un brâu atent îmbinat, astfel încât
apa să nu pătrundă la fundația bisericii. În interiorul bisericii mari avem dale de piatră din
diverse epoci, majoritatea recente, având în
vedere agresiunile la care clădirea a trebuit să facă
față. Avem, de asemenea, mărturii fizice ale epocii brâncovenești din cuhnia foarte bine păstrată,
unde găsim niște pardoseli din cărămidă arsă,
roase de vreme dar încă solide. Tot în zona cuhniei găsim câteva scări din blocuri de piatră
masivă, care întregesc imaginea unei construcții
de munte, realizate fără pretenții deosebite în
privința rafinamentului. O grijă mai mare a
monahilor a fost de fapt lupta cu apele Oltului,
aflate în imediatat apropiere, și cu diverșii
dușmani ai comunității, pentru stăvilirea cărora
au fost ridicate ziduri impresionante. Aflată într-un
loc privilegiat și în același timp la graniță, în calea
a tot felul de evenimente, fericite sau nu, Cozia a
atras și a înglobat continuu valori, multe dintre
ele păstrate, spre bucuria noastră. n

parchet
clasic
lucrarea

edi]iei

pentru

BIrOUrI
DE LUx
De data aceasta, vorbim la
rubrica ”Lucrarea ediției” despre
acoperirea cu parchet a pardoselii unui spațiu cu destinația de
birouri - o lucrare derulată de
Alveco Montaj SRL din București,
în primăvara acestui an (martie
2014), interesantă atât prin
soluția aleasă, având în vedere
destinația, cât și nivelul ridicat
de calitate la care trebuia să
se ridice.
n spațiu pentru birouri este
totdeauna o provocare pentru
montatorul de pardoseli, pentru că va
trebui să aducă în echilibru câteva
elemente obligatorii: rezistența la
solicitări (trafic, mobilier), gestionarea
traseelor unor instalații (curent
electric, internet, telefonie), estetica și
tipul stratului de uzură cerut de
beneficiar. Bineînțeles, mai sunt și alte
criterii, dar în cazul nostru acestea ni
s-au părut cele mai importante. Având
în vedere că a fost vorba de spații cu

U
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utilizări diferite (birouri, zonă de
meeting etc.), însumând circa 200
mp, s-au montat mai multe modele
de parchet, uneori combinate în
cadrul aceleiași încăperi, pentru a
spori efectul pardoselii asupra
amenajării.
Beneﬁciarul și
arhitectul care a
conceput
designul
au optat pentru
parchet masiv din
stejar cu stratul
de uzură de 10
mm.

versailles, Chevron,
Palermo, șah
Standardele erau stabilite nu doar
în virtutea acestui fapt, ci și pentru că
beneficiarul a vrut să amplaseze aici
niște birouri exclusiviste, care să ofere
un mediu de lucru atractiv, să producă
impresie asupra vizitatorilor. Stilul
eclectic bogat din exterior se regăsește
și în interior, unde găsim
ancadramente pentru uși, coloane
aparente, basoreliefuri, elegant
îmbinate ca forme, texturi și culori.
Eleganța trebuia, deci, să se regăsească
și la nivelul pardoselii, printr-un
parchet care să indice fără echivoc
atmosfera vintage. Avem aici cele două
mari modele clasice de parchet:
Versailles și Point de Hongrie (numit
și Chevron sau “os de pește” – “arêtes
de poisson” în original)
Astfel, în cele două camere mari s-a
ales un model de parchet tip
Versailles, practic o variațiune în care
modulul cuprinde un număr mai mare
de piese de mici dimensiuni (0,67 x
0,67 m), iar în camerele mai mici
modelul Chevron. Aceste covoare de
parchet au fost amplasate central, iar
perimetral au fost înconjurate de
model șah (uneori numit mozaic),
cu un efect optic important asupra
încăperilor. Pe una din suprafețe s-a
montat și parchet Palermo, un model
de asemenea clasic, compus din plăci
triunghiulare și trapezoidale. Au fost
montate plinte de lemn, iar între
încăperi, în zonele de uși, s-au dorit
praguri dintr-o singură bucată de
lemn, pe toată deschiderea, motiv
pentru care au fost utilizate piese de
dușumea. Instalațiile fiind trecute prin
planșeu, au existat și doze de
pardoseală, cu uși de vizitare placate
cu parchet, din același model, pentru a
rezulta o suprafață unitară, continuă.

Un sistem flexibil
Particularitatea și, în același timp,
provocarea acestei lucrări a fost faptul
că întregul sistem de pardoseală a
trebuit să se adapteze unui suport cu
rigiditate scăzută, realizat anterior de
echipa de constructori, conform
proiectului; planșeul are structura din
grinzi metalice, deasupra s-au montat
grinzi de lemn și, la cererea
montatorilor de parchet, s-a intervenit
cu două straturi de panouri derivate de
lemn lipite între ele cu adeziv
bicomponent flexibil. n

După cum vedeți în
imagini, standardele
de lucru au fost foarte
ridicate. Imobilul,
amplasat în zona
centrală a
Bucureștiului, cu
multe clădiri
interbelice sau mai
vechi, inclusiv de la
sfârșitul secolului al
XIX-lea, este compus
din mai multe corpuri
de clădire din diverse
perioade care
necesitau consolidare,
restaurare și alte tipuri
de lucrări, care s-au și
realizat în cea mai
mare parte înainte de
montarea parchetului.
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Astfel a luat naștere un suport oarecum
similar unei pardoseli de sport, o
suprafață flexibilă, care să nu cedeze la
vibrații. Parchetul a fost creat și montat
ca un puzzle pe șantier, fiind o
adevărată provocare pentru beneficiar
și încă o experiență în plus pentru
echipa de montaj. Nu s-a mers pe
varianta panourilor realizate în atelier
deoarece s-ar fi mărit foarte mult
durata de execuție a pardoselii.
Toate lucrările descrise mai sus au
fost realizate de către Alveco Montaj
SRL, București, o firmă specializată în
execuția, refacerea și reabilitarea
pardoselilor din lemn. La acest obiectiv
echipa operativă a lucrat sub directa
coordonare a domnului Constantin
Nemeșu. Pentru montarea pardoselilor
din lemn s-a utilizat integral Sistemul

MAPEI, începând cu adezivul
epoxipoliuretanic bicomponent flexibil
Ultrabond P902 2K, pentru lipirea
panourilor de lemn, și adezivul
poliuretanic monocomponent hard
elastic Ultrabond P990 1K, cu timp
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mare de lucrabilitate pentru montajul
parchetului în câmp. La chituirea
rosturilor a fost folosit liantul ecologic
Ultracoat Binder, iar pentru finisajul
și protecția parchetului s-a aplicat
Ultracoat Oil, un ulei care dă o nuanță
aurie parchetului din stejar, special

conceput pentru pardoseli de trafic.
A urmat sigilantul Ultracoat Oil Care,
produs care completează obligatoriu
sistemul de finisaj cu ulei Ultracoat Oil.
Trebuie menționat faptul că, pentru a
menține în timp aspectul deosebit al
parchetului, la întreținerea periodică se
va utiliza detergentul Ultracoat
Cleaner, conceput pentru suprafețe
lăcuite, uleiate și pentru suprafețe
sintetice.
În mod firesc, s-a folosit tehnica de
șlefuire premium PST (Premium
Sanding Technology), care constă în
utilizarea unei serii specifice de mașini
pentru șlefuit și finisat. Astfel, s-a
utilizat pentru șlefuirea grosieră și
intermediară în câmp mașina cu bandă
continuă Hummel, care realizează o

Astfel a luat naștere unul
dintre cele mai interesante
spații de birouri din
București, o amenajare
vintage pusă la punct ca
dotări, cu o iluminare bine
dozată, care pune în valoare un parchet de stejar
cât se poate de... clasic.
foarte bună îndreptare a suprafeței
pardoselii. În completare, la margini și
colțuri s-a folosit Flip, mașina de șlefuit
margini, trepte și colțuri, iar pentru o
finisare de excepție a suprafeței parchetului s-a folosit cea mai performantă
mașină de șlefuit: Trio, echipată cu trei
discuri de șlefuire care lucrează concomitent și realizează un tip de finisare
care nu poate fi egalat de nici o mașină
monodisc. Mașinile utilizate la tehnologia de șlefuire premium sunt realizate
de producătorul de marcă Lägler.

INFO

Lucr`ri: Sediu birouri Bucure[ti,
montaj complex de parchet masiv
din stejar, modele Versailles,
Palermo, Chevron [i [ah
Desf`[urarea lucr`rilor: martie
2014
Suprafa]`: 200 mp
Sistem de montaj [i finisare
MAPEI
- adeziv bicomponent
Ultrabond P902 2K
- adeziv poliuretanic
monocomponent
Ultrabond P990 1K
- liant ecologic pentru
chit de rosturi Ultracoat
Binder
- ulei Ultracoat Oil
- sigilant pentru ulei
Ultracoat Oil Care
- detergent pentru între]inerea
periodic` a parchetului
Ultracoat Cleaner
Executant: Alveco Montaj SRL,
Bucure[ti.

Alveco Montaj
Parchet
www.p

roduse-parchet.r
o

• 10 ani de

experienţă

• Portofoliu

bogat şi variat

• Echipă

profesională

• 10 ani garanţie
pentru sistem
complet

Puneți-ne
la treabă!
Tel.: 0371.028.371, 0724.369.749
E-mail: oﬃce@alveco.ro
www.alveco.ro
www.produse-parchet.ro

Asigurăm:
• Montaj
• Consultanță
• Controlul ambientului
• Pregătirea suportului
• Mentenanță
• Recondiționări
• Restaurări

Montăm:
• Parchet și dușumea
• PVC, plută și linoleum
• Mochetă și cauciuc
• Deck
• Scări
• Pardoseli laminate
• Pardoseli de sport

Magazin: Str. Monumentului nr. 2, Sector 2, București

Comercializăm:
• Produse de montaj
• Scule și echipamente
• Parchet
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dozele de PARDOSEALĂ
ozele de pardoseală (numite
uneori prize, casete de pardoseală sau guri de vizitare) sunt
componente ale instalațiilor electrice, de internet sau telefonie, din
gama aparatajelor, încastrate la
acest nivel și care pot avea diferite
roluri, în principal pentru
deriva]ii sau de a amplasa în ele
întrerup`toare/ prize pentru
conectarea computerelor,
aparatelor electrice și electronice,
telefoanelor etc.
Sunt destinate curenților de joasă
tensiune, cu grad de protec]ie
stabilit în func]ie de necesit`]i.
Este o metodă elegantă și discretă
de a rezolva problema cablurilor în
spații de birouri, ateliere, chiar
locuințe, fiind poziționate chiar sub
sau în zona unde este prevăzut un
aparat/consumator.
De asemenea, sunt utile ca
doze pentru derivație, în situația
instalațiilor montate prin planșee,
având doar rolul de gură de
vizitare. În situații obișnuite,
dozele îngropate sunt neetanșe,
iar cele aparente sunt etanșe doar
uneori, când sunt folosite în spații
umede. Clasa de protec]ie este
reflectat` de cifrele care
urmeaz` dup` ini]ialele IP –
de exemplu, IP 00 nu oferă nicio
protecție, iar IP 68 oferă protecție
la praf cu diferențe de presiune și
la scufundare în apă.
Aceste doze pot fi folosite
pentru orice sistem de montaj al

D
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pardoselii, începând cu cele
supraînălțate, dar în ultimul timp
se folosesc tot mai des și la sisteme
clasice, unde instalațiile sunt
trasate prin pardoseală, pe planșee
din grinzi sau chiar de beton, unde
sistemul de pardoseală este ceva
mai gros. Materialele folosite sunt
metalul și plasticul, desigur
ignifugat.
Capacul, prev`zut eventual
cu fante sau orificii pentru a
permite trecerea cablurilor de
conectare, poate fi decorat cu
materialul de acoperire al
pardoselii, teoretic oricare ar fi
acesta – mochetă, PVC, parchet,
laminat, chiar gresie sau piatră.
Întâlnim deseori aceste elemente de
instalații în cazul renovărilor sau
restaurărilor de spații interioare
valoroase, unde este de preferat să
nu se intervină cu instalații prin
pereți sau plafoane. n

În funcție de necesități,
aceste echipamente
electrice sunt
modulare, pot ﬁ
dimensionate în mod
particular ca număr de
prize și derivații, pot ﬁ
îngropate sau aparente.
Pot ﬁ de interior sau
exterior, cu grad diferit
de protecție la praf, apă
care intervine prin
împroșcare sau la
pătrunderea de obiecte
străine și, în cazuri
particulare, la jet de apă
și chiar scufundare.

pardoseli

exterioare

DeCk-ul,

UN PrODUS cArE
EVOLUEAză

tradiția europeană a teraselor, peste spații
locuibile sau direct pe sol, ori pentru
amenajări exterioare separate, a vizat în
general pardoselile reci (ceramică, piatră,
diverse compozite minerale, chiar pământ),
conform unor uzanțe din spațiul mediteraneean. totuși, se poate vorbi la fel de
bine despre o preferință perenă pentru
lemn - construcțiile lacustre sau portuare,
unele tradiții constructive rustice de sorginte nordică au pus în valoare acest material
care venea nu atât cu rezistență și durabilitate, cât cu o realizare simplă, ușor de modificat, mai ieftină și mai caldă. Așa-numitul
”deck”, pe care îl întâlnim tot mai des în
zonele aferente clădirilor sau în cadrul
unor amenajări individuale, ne-a parvenit
însă pe o filieră modernă, oarecum exotică,
colonială sau legată de construcția de
ambarcațiuni, rezultatul fiind o pardoseală
elegantă și în același timp robustă.
ermenul “deck”, preluat de noi din limba

T engleză, avea inițial la bază verbul germanei

vechi “deckken”, cu sensul de “a acoperi”. În timp,
el a fost folosit curent cu sensul de suprafață pe
care se poate călca – platformă, pardoseală, chiar
balcon sau verandă, iar în domeniul ambarcațiunilor a căpătat sensul de punte a vasului.
Pe măsură ce oamenii au alocat tot mai multă
importanță petrecerii timpului de relaxare în aer
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Dacă ne referim la deck așa
cum îl cunoaștem în ziua de
azi, ca structură și aspect, el
este totuși o invenție relativ
nouă pe piața largă a
materialelor de construcție
(să zicem 5 – 6 decenii), iar
evoluția lui din perspectiva
materiilor prime folosite a fost
spectaculoasă, de la lemn de
diferite esențe la compozite
sau sintetice integral.
liber, pe lângă niște case care aveau și spațiul
necesar, aceste terase din lemn au devenit
tot mai frecvente și mai ample, cu precădere în
spațiul anglo-saxon. Nu pot fi negate influențele
coloniale, multe dintre aceste prime construcții
fiind realizate din esențe exotice, considerate ca
fiind mai rezistente la soare și umiditate.

Specificul deck-ului
Ținta principală a fost de fapt utilizarea unor
plăci cu o inerție termică mare, astfel încât terasa
să nu frigă la picioare atunci când se află în plin
soare (motiv pentru care întâlnim tot mai des
deck-ul în jurul piscinelor exterioare), iar iarna să
nu se simtă rece. Aceleași necesități sunt valabile și
la piscinele de interior, unde se apelează de asemenea la lemn sau un material compozit cu un
coeficient de transfer termic optim. O altă problemă a fost aderența, iar lemnul, chiar și umed,
este totuși mai sigur din această perspectivă decât
o piatră șlefuită sau o placă ceramică. Rămânem în
zona aceasta a siguranței și menționăm pericolul
de accidentare în cazul căderii – desigur, o pardoseală din lemn este oricând de preferat. Nu în
ultimul rând, avem problema rosturilor, care aici
nu a fost luată în calcul, interstițiile fiind lăsate
libere; s-a rezolvat astfel problema ventilării, dar nu
și pe cea a situațiilor în care ne scapă un obiect mic
printre scânduri...

Trebuie menționat că provocarea cea mai
mare pentru lemn a fost permanent
prelungirea duratei de viață, în contextul în
care se știe că lemnul este cel mai vulnerabil
în zona de contact cu solul.
Pardoseli magazin
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De aceea, deck-ul are totdeauna o substructură
solidă și rezistentă la umiditate și la atacul diverselor insecte sau microorganisme de la acest nivel
(se recomandă beton, metal, plastic). Substructura
facilitează de asemenea drenajul apei care se scurge
printre lamelele ce constituie suprafața pedonabilă.
Înclinarea nu este necesară pentru suprafața deckului propriu-zis, deoarece nu este o suprafață
sigilată, umiditatea trecând în planul inferior; în
schimb, stratul suport are nevoie de o pantă de
scurgere, atunci când este realizată din beton,
piatră sau alt material cu permeabilitate redusă,
deoarece umiditatea trebuie eliminată din zona
substructurii. Când substructura (de preferat una
adaptabilă la diferențele de nivel) este amplasată
direct pe un sol permeabil, de asemenea nu este
nevoie de măsuri suplimentare de drenaj.

Evoluția materiilor prime
Materiile prime folosite pentru realizarea deckului până acum 30 de ani, să zicem, sunt doar o
mică parte din ceea ce întâlnim azi. Într-adevăr,
lemnul poate fi în continuare o opțiune, dar la fel
de bine putem apela la elemente din PVC,
polietilenă, polietilenă de înaltă densitate (HDPE),
polistiren, aluminiu, compozite din lemn și diverși
polimeri în proporții variate – probabil una dintre
cele mai puternice tendințe ale momentului. Inițial,
platformele tip deck au fost realizate doar din lemn
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(diverse calități, de la cherestea simplă la lamele
profilate, pentru o aderență și un aspect
superioare), posibilitate care există și în ziua de azi,
în varianta îmbunătățită, cu diverse metode de
tratare a lemnului.

De la esențe autohtone la cele exotice
tropicale, mai mult sau mai puțin dure
(cedru, teak, mahon, ipe, sucupira etc.), toate
pot fi folosite pentru o perioadă la realizarea
unei terase exterioare.

cedru

teak

mahon

ipe

sucupira

Până nu demult, în secolul trecut, se construiau
faleze pe acest principiu, resursele de lemn dur
fiind considerate pe atunci încă suficiente. Pe
măsură ce se dovedea contrariul, s-a apelat la
esențe de foioase și rășinoase ceva mai nordice,
supuse unor tratamente sub presiune pentru a
face față aerului sărat al mărilor și oceanelor.
Din păcate, au fost folosite pentru tratare
substanțe chimice nocive, printre acestea fiind
stricnina, o otravă puternică folosită în deratizare.
Au fost constatate o serie de îmbolnăviri din
această cauză, de aceea s-a renunțat la metodele
de tratare industriale și s-a mers pe soluții mai
scumpe, dar mai sigure pentru utilizatori.

Prețurile însă au permis dezvoltarea doar de
suprafețe limitate, pentru beneficiari privați și mai
puțin pentru lucrări edilitare de amploare. Iar în
ceea ce privește esențele exotice, acestea sunt mai
scumpe deoarece în ultimii ani se practică o
exploatare rațională și durabilă a pădurilor
tropicale din America de Sud și Asia de Sud-Est,
conform normelor (FSC) Forest Stewardship
Council. Bineînțeles, există și lemn extras în afara
acestor norme, uneori ilegal, dar calitatea nu este
garantată și sunt puțini cei care știu să evalueze
aceste esențe. Probabil acesta este și motivul pentru
care mulți beneficiari se plâng de faptul că esențele
așa-zis exotice crapă și se deformează neașteptat de
repede. Așa cum am văzut, o pardoseală exterioară
din lemn este relativ scumpă nu atât în sine, cât
mai mult în fazele ulterioare de mentenanță, recondiționare, renovare, protecție. Toate celelalte
materiale moderne sunt inerte la acțiunea insectelor și mai puțin costisitoare, atâta vreme cât nu au
nevoie de întreținere. În anii ’90 ai secolului trecut
au apărut primele compozite WPC, obținute din
mase plastice și făină de lemn (de multe ori
reciclată). Ca la orice produs inovativ, primele
variante din acea perioadă au avut o serie de
probleme: deformări, crăpături, variații dimensionale sensibile, mai ales la expunere solară directă
și, nu în ultimul rând, mucegaiul în zonele umede,
ceea ce nu este de dorit. De atunci însă lucrurile au
evoluat și în prezent ele au calitățile necesare unei
pardoseli optime, inclusiv din punct de vedere
estetic, prin etalarea particulelor organice
încorporate. Există încă anumite suspiciuni legate
de acest sortiment, din cauza materiilor prime
folosite, unele toxice, dar acestea sunt valabile doar
pentru anumiți producători care nu se supun
legislațiilor din UE sau America de Nord.

apariția alternativelor la lemn a fost cauzată
din câteva considerente care țin atât de
dezvoltarea industriei chimice,
cât și de prețuri.

Relativ recent au apărut plăcile deck din PVC
(integral), care au venit cu avantaje precum
durabilitate, întreținere simplă, aspect constant
indiferent de trecerea timpului, lipsa ciupercilor și
mucegaiului. O gamă înrudită este cea a compozitelor acoperite cu PVC, pe 4 fețe (sau 3, de preferat,
pentru a permite tranzitul umidității). Toate aceste
variante moderne, ca și cele clasice, trebuie să facă
față unei solicitări importante, pe care nu am
menționat-o până acum: caracterul ignifug.
Legislația europeană impune această proprietate
pentru deck, inclusiv pentru cel din lemn natur, și
reprezintă o preocupare pentru cei care lucrează la
normative deoarece terasele au devenit locurile
preferate ale fumătorilor care nu își mai pot
exercita viciul în interioarele clădirilor.
Intuiția ne spune că deck-ul va fi îmbunătățit în
continuare, atât sub aspect estetic, dar și ca materie
primă folosită, căutându-se permanent prelungirea
duratei de viață în condiții climatice din ce în ce
mai diverse și mai agresive. n
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eveniment

Construct Expo / Ambient Expo - 2014
Prezenți la Romexpo, ca parte- Expo, Romtherm, Expo Flowers &
neri media și expozanți, cu ocazia Garden și Antique Market) au
desfășurării edițiilor cu numărul reunit peste 400 de companii expoXXI ale târgurilor Construct Expo zante din 14 țări, iar numărul
și Ambient Expo, care au avut loc în vizitatorilor a fost, conform organiacelași timp (între 10 și 13 aprilie zatorilor, de 17.000. Atractivitatea a
2014), am constatat o prezență fost crescută și datorită celor 25 de
relativ ridicată a firmelor implicate evenimente conexe, dar și expunerii
în furnizarea de soluții pentru par- pe amplasamentul parcării B a unui
doseli. Soluțiile prezentate au fost număr impresionant de utilaje
cu precădere cele din domeniul pla- pentru construcții.
cărilor cu piatră naturală, autohtonă
sau de import, laminat de calitate
”Din semnalele primite de la
superioară, pardoseli textile, parexpozanţi şi vizitatori, lucrurile par să
doseli speciale (polimeri, cauciuc),
se îndrepte şi sperăm într-o evoluţie
ceramică de colecție și variante
pozitivă. Desigur că ne dorim să
destinate amenajărilor exterioare,
revenim la cifrele de acum şapte ani,
mai ales pentru piscine. Cele 5 eve- dar importanţi sunt paşii mici şi siguri”.
nimente cumulate, desfășurate în
Mariana Suciu,
Director General ROMEXPO S.A
4 zile (Construct Expo, Ambient

www.acoperismagazin.ro/campionat

Sub patronajul IFD (International Federation for the Rooﬁng Trade), între 19 și 22 noiembrie 2014
va avea loc la București cea de-a XXV-a ediție a campionatului Mondial al Tinerilor Montatori
de Acoperișuri. Este prima competiție de acest gen din țara noastră, organizată de Asociația
Națională a Montatorilor de Acoperișuri din România.
Cu o tradiție de peste un sfert de secol, campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de
Acoperișuri beneﬁciază de experiența și notorietatea IFD, organizație care și-a propus ca, prin
acest concurs, să atingă câteva obiective importante pentru branșă:
apropierea între tinerii montatori și armonizarea pregătirii profesionale în diferitele
• țări
membre IFD și nu numai;
prezentarea
producătorilor relevanți din țările participante;
• conștientizarea
publicului de importanța pregătirii în domeniul acoperișurilor;
• reliefarea avantajelor
la locul de muncă și creșterea respectului pentru industrie;
• promovarea profesiei pregătirii
de
montator
și specialist în acoperișuri;
• promovarea învățământului de specialitate
în rândul tinerilor;
stabilirea
unor
standarde
de
performanță
pentru
creșterea gradului de
• complexitate a meseriilor, adaptarea la sistemeleprofesioniști;
moderne de lucru.

cele 3 secțiuni
de concurs

ORGANIZATORI:

cu sPRIjINuL:

PARTENERI GOLD:
International Föderation
des Dachdeckerhadwerkers
Federatia Internationala a
Montatorilor de Acoperisuri

Acoperișuri clasice
Acoperișuri terasă (etanșeizări)
Acoperișuri metalice

PARTENER:

Participare ca sponsor
Puteţi ﬁ prezenţi la campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de
Acoperișuri ca:

• furnizor de materiale pentru concurs, în funcţie de schemele de montaj
• expozant în cadrul spatiilor expoziţionale dedicate
• participant la evenimentele conexe: Congresul IFD, seara tradiţională și
seara de gală.

Cei interesați, se pot înscrie ca participanți la cea
de-a 62-a ediție a congresului IFD, care va avea
loc concomitent cu Campionatul!

contact:
redactie@acoperismagazin.ro
+4 0723 641 488, 0724 126 762

Colorarea parchetului
nu a fost niciodată
mai simplă
n

Loba HS 2K Impact Oil

n

Loba Pro Color

n

Loba Activ Color

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

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

PapirusStejarAfumatNegruSucupira

Transparent

Alb

Wenge

PapirusStejarAfumatNegruSucupira

Transparent

Alb

Wenge

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

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

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

LOBA - specialistul finisajelor de parchet şi pardoseli din lemn
Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor | 0727.886.006 | ioan.bodor@wakol.de

