Nr. 21
Septembrie/Noiembrie

2014
www.pardoselimagazin.ro

LUCRAREA EDIȚIEI:

Gazon artificial

Pag. 28

pentru

stadionul
din Chiajna

n Pardoseli istorice: Acropole, Atena n Lucrarea edi]iei: Gazon artificial pentru stadionul din
Chiajna n Pardoseli din lemn pentru domeniul Manasia n Eveniment: Anuala de Arhitectur`,
Bucure[ti 2014 n Pardoseli istorice: Cula olteneasc` M~LD~RESCU-DUCA n BIFE - SIM 2014
Terase de top: deck din WPC n Plac`ri ceramice: adezivi pentru pl`cile por]elanate sub]iri

WAKOL PS 275

amorsă pentru consolidarea şapelor friabile
Montatorii de pardoseli știu că una dintre cele mai frecvente probleme de șantier rezidă în șapele
existente inadecvate montajului pardoselii – friabile, casante, deteriorate. Această situație este cu
atât mai mult potențată în cazul în care urmează a se monta parhet masiv, tensiunile exercitate de
acesta asupra suportului fiind semnificative. De multe ori, soluția corectă presupune îndepărtarea
completă a vechiului suport și realizarea altuia nou, adecvat pentru montajul ulterior al pardoselii.
Aceasta înseamnă însă timp (îndepărtarea vechii șape, turnarea celei noi și mai ales uscarea
corespunzătoare a acesteia) și bani (pe care de regulă beneficiarul nu i-a prevăzut în deviz). Iată de
ce, restaurarea vechilor șape friabile devine o prioritate a montatorilor de pardoseli.
Cu ajutorul amorsei WAKOL PS 275 șapele vechi
de ciment considerate înainte inutilizabile pot ﬁ
reparate optim, astfel încât să permită montajul
oricărei acoperiri de pardoseală.
Amorsa WAKOL PS 275 se livrează gata de utilizare
și poate ﬁ aplicată cu success pe șape umede,
neîncălzite, poroase absorbante, pe bază de ciment,
aﬂate la interior. Astfel, substructurile pot ﬁ reparate
cu ajutorul amorsei WAKOL PS 275 și a soluțiilor de
decuplare Wakol pentru lipirea ulterioară a parchetului
și pardoselilor textile ori elastice. Astfel, operațiunile
îndelungate și costisitoare de restaurare a șapelor
vechi sunt de domeniul trecutului.

Amorsarea șapelor de ciment friabile,
de la 0,1 N/mm² (PressoMess) se obține
prin penetrarea în adâncime de până la
2 centimetri a materialului, în funcție de
capacitatea de absorbție a șapei. Întărirea
susbtructurii de ciment care rezultă astfel
asigură totodată o creștere semniﬁcativă
a stabilității suportului.
Amorsa WAKOL PS 275 pentru repararea
șapelor de ciment e disponibilă în recipiente
etanșe și permite depozitarea timp de 12
luni. În plus, produsul este în cea mai bună
clasă de emisii, conform EMICODE EC1 PLUS.

Vânzări și consultanță tehnică: Ioan Bodor | 0727.886.006 | ioan.bodor@wakol.de
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na dintre realiz`rile care ne individualizeaz` ca bran[` este organizarea concursurilor na]ionale de montaj, a[a cum am avut [i anul
acesta, în mai 2014, desf`[urat în incinta Universit`]ii de Arhitectur` [i
Urbanism “Ion Mincu” din Bucure[ti. A devenit deja un “brand” al
nostru, iar oamenii vin s` ne vad` cu interes, fie c` sunt montatori,
constructori, arhitec]i, designeri, studen]i sau simpli beneficiari.
Observ`m cu pl`cere curiozitatea lor fa]` de modul în care se monteaz`
o pardoseal` (unii privesc ore întregi, sunt interesa]i de am`nunte) [i
intuim respectul implicit pentru metod`, reguli, detaliu, nu în ultimul
rând pentru frumuse]ea unei acoperiri cu parchet, PVC sau linoleum.
Iat` de ce concursurile de acest gen sunt importante pentru noi – pentru
c` [tim c` avem un public, ni[te “suporteri”. Ele reprezint` pentru noi
con[tiin]a apartenen]ei la aceast` bran[` care trebuie s`-[i dovedeasc`
permanent vitalitatea; astfel ne afirm`m încrederea în beneficiile
profesionalismului, ale specializ`rii continue pe o ni[` din cadrul unui
domeniu mult mai larg [i mai complex, cum este cel al construc]iilor.
Concursurile mai sunt importante pentru produc`torii care încurajeaz`
folosirea materialelor de calitate, contribuind la educarea pie]ei.
V`zând efectiv cum ia na[tere o pardoseal`, pe care altfel ar admira-o cel mult în treac`t, oamenii în]eleg c` meseria noastr` înseamn`
pricepere, aten]ie, comunicare, responsabilitate. Regulile nu sunt
capricii sau provoc`ri gratuite, ori vreun mod al unei asocia]ii de a-[i
justifica existen]a, ci provoc`ri ale activit`]ii noastre de zi cu zi. Au fost
necesari ani întregi, [i nu pu]ini, pentru a ne face în]eles mesajul: nu
oricine se pricepe la orice. A[a cum noi, pe [antier, am acordat credit
unui specialist pe domeniul lui, oricare era acela, am avut nevoie de
aceea[i recunoa[tere din partea tuturor, începând cu beneficiarul.
Îi respect`m pe to]i cei care au curajul de a-[i etala [tiin]a, de a
transforma meseria lor într-un motiv de mândrie; f`r` s`-]i respec]i
munca, f`r` s` fii mândru de ceea ce faci, nu po]i merge mai departe,
nu po]i progresa, nu-i po]i face pe al]ii s` în]eleag` de ce e[ti important.
A te angrena într-o competi]ie înseamn` [i o doz` de siguran]`, dar [i
faptul c` î]i po]i accepta lipsurile, c` vrei s` te perfec]ionezi. Este o
atitudine complet opus` meseria[ului devenit simptomatic la noi, care
[tie s` lucreze “cu de toate” [i accept` cu greu o observa]ie, dar este
oricând dispus s` fac` un compromis. Exist`, desigur, multe lucruri care
se afl` mai greu de la un specialist adev`rat, dar ele sunt destinate celor
care au demonstrat c` vor s` înve]e.
Îi respect`m pe to]i cei care au curajul de a organiza concursuri
profesionale, unde s` existe ceva de ar`tat, de demonstrat. Îi salut`m pe
colegii de la ASOCIA}IA MONTATORILOR DE ACOPERI{URI
(ANMAR) care organizeaz` în noiembrie anul curent un campionat
mondial de profil în România – este o mare responsabilitate pentru ei.
To]i cei care am v`zut în Occident ce reprezint` aceste concursuri pentru
prestigiul unei ]`ri, din perspectiva profesionalismului în construc]ii,
al`turi de cei care vor vedea asemenea manifestare pentru prima dat`,
s` le ur`m succes!
Pardoseli magazin
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tehnologii

moderne

Flotex - performanțele
unei pardoseli bioniCe
FLOORING SYSTEMS

n exemplu clasic este dezvoltarea unor suprafețe

U care resping apa și murdăria, precum frunzele

de lotus. Flotex nu este nici material elastic, nici
textil, prin structura sa unică reușind să combine
calitățile cele mai bune ale ambelor elemente, care îl
fac adecvat pentru utilizarea în medii diferite, cu cele
mai solicitante condiții.
6

Pardoseli magazin

tehnologia bionică presupune transpunerea
în practica inovatoare a unor metode, sisteme
și soluții prin care natura a devenit mai eficientă, mai rezistentă, mai capabilă să evolueze. acest transfer de tehnologie ”inventată”
de plante și animale ajută la creearea unor
produse cu un grad înalt de optimizare, fiind
practic vârful de lance în cercetare și în
producția materialelor de top.

l Cele aproximativ 80 milioane de fibre de
nylon 6.6 pe care le conține un metru pătrat
de Flotex au rezistența bambusului, creând în
plus confortul unei suprafețe moi, cu o
cromatică ce poate fi întânită doar în natură,
obținută prin tehnologii speciale de imprimare.
l Silențiozitatea este similară unui covor
datorită stratului de bază care absoarbe
sunetele, protejând atât la zgomotele de
dedesubt, cât și la cele de impact, care sunt
reduse cu mai bine de 20 db.
l rezistent la alunecare atât în mediu uscat, cât
și umed (clasa r13), imită metode de aderare
similare celor întâlnite la picioarele șopârlelor
gecko, ceea ce îl face util atât pentru suprafețe
plane, cât și pentru rampe.
l precum albinele care colectează și distribuie
polenul pe drumul dintre flori, suprafața flotex
atrage și adună praful fin din aer, eliberându-l
doar la acțiunea unui proces simplu de curățare.

l mai mult decât atât, tratamentul antimicrobian sanitized® de la flotex asigură o
protecție constantă împotriva bacteriilor și
suprimă creșterea populațiilor de acarieni,
proprietăți care nu dispar odată cu procesele
de curățare sau aspirare. este tratat împotriva
mucegaiului și nu va reține mirosurile, după
curățare devenind ca nou. prin urmare, flotex
are un impact pozitiv și direct asupra vieții
persoanelor care suferă de alergii, care sunt
nevoite să aspire zilnic un covor sau o mochetă
clasică, acumulând de două ori mai mulți
alergeni. este și motivul pentru care flotex
poartă sigiliul British Allergy Foundation.
l dincolo de aspirarea curentă care înlătură
marea parte a murdăriei prinse în firele dense,
pardoselile flotex pot fi curățate și prin orice
metodă tradițională, mecanice sau cu
detergenți care să înlăture murdăria grosieră,
dar și prin metode mai moderne, precum
aspirarea cu abur sau spălarea. Veți constata
că, după aceste operațiuni, vor arăta ca în
prima zi de la montare.
l În stratul de bază vinilic, puternic armat,
cu numeroase straturi (adezivi, fibre de
sticlă, spumă și mai multe straturi din pVC), sunt
concentrate și puternic ancorate fibre de nylon
6.6 care dau pardoselii o stabilitate dimensională superioară. aceste suprafețe pot rezista
cu brio oricărei destinații: unități școlare,
magazine, birouri, hoteluri, chiar spații din
unități de sănătate și așa mai departe.

Alegere fără compromis
Practic, Flotex este un material textil de înaltă tehnologie, care oferă performanțe bionice, disponibil
atâtînrole,câtșiîndale. Este un produs unic pentru
pardoseli, care combină caracteristicile unei acoperiri
elastice de calitate, rezistente la uzură, cu căldura,
confortul și aspectul unui covor de înaltă calitate, cu
tonurideculoareobținutedigitalcareaucarezultat
imaginivibrante,spectaculoase,aproapefotografice.
Astfel, pot fi obținute imagini 3 D incredibile, uneori
cu efect “trompe d’oeil”, reprezentând o plajă cu pietriș, o pătură de mușchi de copac sau orice alt model
care poate fi obținut personalizat, la comandă.
Cu Flotex, alegerea se face fără niciun
compromis!

Game Flotex
Flotex Colour: 3 variante individuale de design
într-o rapsodie de culori ce vă oferă posibilitatea
alegerii exacte a detaliilor și nuanțelor dorite.

Flotex Linear: opțiune inteligentă pentru 5
tipuri de design linear în culori variate, adaptate
atât mediului oﬃce, cât și spațiilor de relaxare din
hospitality și retail.

Flotex Vision: o selecție copleșitoare cu peste
600 de modele printate digital, pentru orice gust
sau cerință.

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli magazin
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acropole-

atena

îNTOARcEREA
LA ISTORIE
acropola din atena este în acest
moment muzeu în aer liber, un
imens sit arheologic și șantier de
restaurare. numai un istoric sau
arheolog specializat pe acest
subiect poate spune cărei epoci
aparține fiecare construcție sau
ansamblu arhitectural, dar nici așa
lucrurile nu sunt foarte clare,
pentru că intervențiile în timp au
fost nenumărate, pe măsura
istoriei trăite din plin pe acest
deal aflat odată la marginea
atenei. ne vom opri aici doar
asupra câtorva elemente, fără a
avea pretenția de a epuiza o
poveste care se rescrie continuu
de mii de ani.

8
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CONSTRUC}IE
ISTORICÃ
Construcțiile de
pe Acropole s-au
succedat pe măsura
evenimentelor,
a dezvoltării
civilizației grecești,
a năzuințelor
locuitorilor sau
cuceritorilor.

Pardoseli magazin
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(sau al Victoriei neînaripate), propileele
în varianta lor originală, teatrul lui
Dionisos, sanctuarul lui Asclepius,
Odeonul lui Herodes Atticus (un teatru în
aer liber mai recent, de pe la 161 d. Hr.,
azi perfect restaurat) și încă multe altele.
Datorită lor, din 2007, Acropola din
Atena este considerată monument de
prim rang al patrimoniului european.

o restaurare la scară largă

Modelele arhitecturii
europene
Ridicate pe o colină de 150 de metri
deasupra nivelului mării, din apropierea
Atenei antice (acum în plin centrul unei
zone urbane foarte dense și poluate),
aceste edificii au constituit timp de sute
de ani “inima” lumii grecești, cea mai
luminată și avansată civilizație din
bazinul mediteraneean și Europa, de
acum circa 2.500 de ani. De aici provine
și substantivul comun “acropolă” (akron
- margine + polis - oraș), deoarece acest
concept a fost preluat peste tot unde s-au
impus valorile respective.
Clădirile religioase, culturale,
instituționale sau de apărare s-au
succedat de fapt pe o perioadă lungă, din
epoca bronzului până în cea a stăpânirii
otomane, dar majoritatea edificiilor
faimoase au fost construite sau aduse la
forma clasică în Epoca lui Pericle
(secolul al V-lea î. Hr.), la realizarea lor
participând arhitecți deveniți faimoși
precum Ictinios, Callicrates, Mnesicles,
ori sculptori legendari precum Fidias.
Astfel, aici au putut fi admirate temple ca
Partenonul, vechiul templu al zeiței
Atena, Erehteionul, Eleusinionul (închinat zeiței Demetra și unde se desfășurau
misterele eleusine), templul Atenei Nike

10
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ARHITECTURÃ
Prezența apei
potabile și poziția
strategică a îndemnat la ridicarea
inițială a unor
puternice fortiﬁcații, iar dezvoltarea
Atenei a mers în
paralel cu construcția unor temple și
instituții care au
rămas în istorie ca
puncte de început
ale arhitecturii,
democrației și
culturii europene.

Distrugerile nu au ocolit defel aceste
monumente; dacă vedem imagini de
acum un secol sau chiar mai recent,
ajungem la concluzia că progresele în
restaurare au fost impresionante.
Amplasamentele actuale au fost dictate
inclusiv de fenomene naturale, precum
un cutremur din perioada miceniană
(circa 1300 î. Hr.) când o parte a terenului
s-a deplasat cu 35 de metri. Invazia
persană din 480 î. Hr., transformarea
Partenonului în biserică (perioada
bizantină), apoi în sediu de garnizoană
și minaret de către otomani, și a
Erehteionului în harem, au culminat cu
bombardarea din 1687 de către venețieni,
în condițiile în care aici erau... depozitele
pentru praful de pușcă. Unele dintre
piesele cu valoare artistică deosebită au
ajuns prin marile muzee ale lumii, pre-

cum frizele Parthenonului, aflate la
British Museum - un subiect delicat pentru diplomații greci și britanici... Totuși,
fundațiile, pardoselile, scările, zidurile de
apărare au rămas în bună măsură aici, în
stadiul pe care istoria a permis acest
lucru. Puține piese au rămas intacte, dar
se fac eforturi de reconstituire cât mai
fidelă a aspectului inițial, în cadrul unui
amplu program de restaurare început
acum patru decenii. Trebuie spus că, dincolo de distrugerile provocate în numeroasele războaie și conflicte, poluarea
(foarte agresivă la Atena) și restaurările
eronate au fost și ele cauze ale degradării.
De pildă, coloanele Parthenonului au fost
recompuse, după o primă restaurare
greșită. În cadrul lucrărilor, s-au folosit
pentru consolidări tehnologii noi, precum piesele metalice din titan (și nu din
fier, care s-au dovedit mai degrabă dăunătoare), iar reasamblarea s-a realizat astfel
încât să poată fi reversibilă, pentru ca
intervențiile ulterioare, pe măsura noilor
descoperiri, să fie posibile.

RESTAURARE
Au fost recuperate cantități imense
de materiale, identiﬁcate piesă cu
piesă, de orice dimensiune, iar
ediﬁciile au fost recompuse pentru
a se ajunge la o formă cât mai
apropiată de cea inițială, folosindu-se
cât mai puține materiale noi, dar
similare celor originale.

piscine. spa. wellness.
Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul

ilă în t,
onib
i
Disp at tipar ment
a
m
n
r
o
o
b
f
e a t pdf
a
ază d
p e b î n fo r m u l
i
ş
ite zin.ro
s
e
p
aga

.spa
www

m

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

SpaMagazin

www.spamagazin.ro

MAGAZIN
Pardoseli magazin

11

pardoseli

istorice

La pardoselile din temple care nu
au putut fi recuperate, ca și la celelalte
obiective de arhitectură, s-au folosit sute
de metri cubi de marmură pentelică
(marmură albă, fără nervuri), din cariere
apropiate.

Calcarul de Pireu,
marmura de Pentelikon
Majoritatea monumentelor de pe
Acropole au la bază calcarul și uneori
gresia întâlnită în peninsula Pireu, care
pe atunci era de fapt o insulă, respectiv
marmura extrasă din munții Pentelikon
și Hymettus. Acestea erau transportate
cu ambarcațiunile sau terestru până la
locul de punere în operă, unde erau
dimensionate și sculptate după planurile
arhitecților și sculptorilor.
Au mai fost folosite și alte sortimente
de roci (calcarul închis la culoare de la
Eleusis, porolitul de Aegina, travertinul
de Karea, piatra de Mounichia), dar
calcarul de Acropole, sau piatra de Pireu,
cum este denumită azi, a rămas cea mai
utilizată, fiind mai puțin dură și mai ușor
de prelucrat. Era extrasă din muntele
Hymettus și râul Ilissos, fiind întâlnită la
primele construcții din Atena arhaică,
dar și ulterior, până în perioada romană,
când se extrăgea mai puțin, dar se
refolosea din plin cea de la construcțiile
vechi. Exploatările de piatră au scăzut
până în epoca bizantină, pentru a reînvia
în secolul al XIX-lea, când Atena avea
nevoie pentru neoclasicul foarte apreciat
în acea vreme. În fond, întreaga zonă este
populată și cu greu mai pot fi găsite
urmele carierelor respective, ca și
fundațiile vechilor clădiri.
În secolele VII și VI î. Hr., calcarul era
folosit pentru întreaga clădire, dar în
perioada clasică era întrebuințat doar
pentru fundații și ziduri de apărare,
restul revenind marmurei pentelice.
Muntele Pentelikon era amplasat în

12
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ARHITECTURÃ
Zidurile
defensive,
menționate și
de Homer,
erau construite
din blocuri
mari de piatră
lipite cu
ajutorul unui
mortar de
pământ numit
”emplekton”.
Pentru
construirea sau
extinderea
unui templu,
se dizlocau
cantități
imense din
roca ce forma
colina, se
adăuga
pământ pentru
nivelare, se
aducea calcar
și marmură de
cea mai bună
calitate.

nordul Atenei și avea circa 1.100 de metri
altitudine, iar marmura lui a fost folosită
pentru prima dată pentru construirea
Partenonului vechi, distrus de către perși.
Deși există mai multe varietăți, marmura
pentelică clasică este de un alb impecabil,
uniform, cu o ușoară nuanță gălbuie
provenită de la oxidul de fier, care o face să
devină aurie sub lumina soarelui. Unele
cariere (circa 160 antice și moderne) există
și acum, dar sunt protejate, fiind folosite
doar pentru restaurările de la Acropole.
Din aceste roci au putut fi realizate nu
doar ziduri și statui, ci și pardoseli
elaborate, continue, cu pante de scurgere și
rigole, bazine cu apă, spații unde se oficiau
sacrificii (proiectate astfel încât sângele să
se poată scurge).

pardoseli

istorice

Deseori se pot vedea orificii la nivelul
pardoselilor în care erau încastrați stâlpi de
lemn pentru construcțiile temporare sau
dispensabile. Foarte rar, mai putem observa
pardoseli ceramice, probabil de proveniență
mai recentă, bizantină, dar nesemnificative
pentru acest spațiu.

originile grecești ale mozaicului
Grecii, care la rândul lor au fost influențați
de civilizațiile mesopotamiene, au realizat
mozaicuri de pardoseală fixând bucăți de rocă
sau sticlă de dimensiuni, forme și culori
diferite, într-o pastă de tip mortar care se
întărea după un timp. Modelele erau de regulă
variante stilizate de plante, animale sau forme
geometrice semnificative (cunoscuta spirală
grecească, împletituri, solzi, cercuri etc.) și
uneori portrete sau scene, în general de
inspirație mitologică sau socială, datând din
epoca elenistică. Ca dovezi despre originea
greacă a mozaicurilor romane, există site-uri
arheologice preromane, de pildă cel de la
Olynthus, descoperit cu un secol în urmă,
după ce orașul fusese distrus de tatăl lui
Alexandru Macedon, Filip al II-lea. S-a
constatat că grecii din secolul al IV-lea î. Hr.
aveau pardoselele acoperite cu mozaicuri
complexe, adevărate covoare realizate din
pietricele de diferite culori, unele finisate cu
mare atenție. Dar variante mai simple există în
tot spațiul elen, în Grecia continentală, Creta
și coloniile din bazinul mediteraneean, datate
cu alte sute de ani înainte de perioada
elenistică. Este o tradiție preluată și folosită
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ORIGINI
Deși mozaicul
este considerat
o tehnică prin
excelență a
lumii romane
(dacă vorbim
de Antichitate),
trebuie spus că
totuși el a fost
preluat de la
greci, de unde
romanii, mari
admiratori ai
acestora, au
împrumutat o
mulțime de
elemente și
le-au dezvoltat.

din plin în epocile romană și bizantină,
așa cum se poate vedea peste tot în
cadrul Acropolei.

teatrul lui Dionisos
Se pare că aici este locul de naștere al
tragediei grecești, unde începând cu
secolul al V-lea î. Hr. au fost prezentate
în premieră operele marilor dramaturgi
Eschil, Sofocle, Euripide și Aristofan.
Inițial spectacolele se dădeau într-un
amfiteatru cu tribune de lemn din
Agora, care însă se dovediseră instabile,
așa că a fost demarată o construcție mai
solidă, în acest loc din apropierea
templului lui Dionisos, zeul teatrului

REPERE
Teatrul lui
Dionisos, un
reper al Greciei
Antice din
perspectivă
culturală, a fost
tăiat în stânca
de sud a
Acropolei din
Atena.

și al vinului. Lui i s-a închinat o statuie de
cult realizată de celebrul sculptor Alkamenes, pe la 430 î. Hr.. Este primul teatru
din lume construit din piatră, cu scaune
din lemn care înconjurau o scenă
semicirculară și o scenă din pământ
bătătorit. Pardoseala scenei a fost modificată însă de mai multe ori – la început cu
lemn, apoi cu piatră și marmură.
Conform arheologilor, a existat o variantă
de piatră, care a înlocuit lemnul, datând
din anii 342 - 326 î.Hr..
Atunci arhontele Licurg a comandat
o extindere și reamenajare a întregii
construcții, ajungându-se la o capacitate
de 17.000 de locuri (chiar 30.000 la
Simpozionul lui Platon), distribuite pe 64
de niveluri din care au supraviețuit doar
circa 20, cele inferioare fiind delimitate de
cele superioare printr-un parapet numit
“diazoma”. De atunci scaunele, special
concepute în zona de jos pentru a nu
deranja cu picioarele pe cei din rândul
inferior, sunt din piatră - calcar de Pireu.
Licurg a adus și fotolii pentru judecători
și demnitari, tot din piatră, inscripționate
cu numele persoanei, respectiv un tron
special pentru preotul lui Dionysos care
oficia evenimentele. Scena a mai fost
modificată probabil în secolul al II-lea î.
Hr., când i s-a adăugat o altă pardoseală
din piatră și marmură și un parapet de
marmură pentru a proteja publicul în
timpul manifestărilor cu gladiatori, deci
deja în timpul apariției stăpânirii romane.

PARDOSELI
Un element
interesant pe
Acropole, chiar
în Agora (piața
publică) este
biserica
închinată
Sﬁnților
Apostoli,
construită în
secolul al X-lea
pe fundațiile
unui vechi
templu dedicat
nimfelor.
Este unul dintre
puținele
monumente de
aici rămase
intacte, inclusiv
în ceea ce
privește
pardoselile.
Poate ﬁ văzută
o superbă
acoperire de
marmură
originală,
restaurată în
anii 1950, care
ne arată
originea grecobizantină a
pardoselilor din
bisericile
occidentale.

Mai târziu și arena era închinată împăratului, nu doar lui Dionisos. Varianta
actuală a fost finalizată în secolul al IV-lea
d.Hr., când romanii au pus pe scenă dalele
de marmură care supraviețuiesc și astăzi.
Un fapt interesant este că suprafața este
etanșă, pentru a ține apă în cadrul așanumitelor spectacole de naumahie, când
gladiatorii reconstituiau bătălii navale.

Pardoseli magazin
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Precursorii stilului Cosmati
Complexele motive geometrice din bucăți
de marmură variat colorate au apărut, se pare,
tot în acest spațiu al Imperiului Roman de
Răsărit, mai rafinat pe la anul 1000, dar
amenințat din toate părțile, inclusiv de către
statele Vestului, care nu ezitau să vină aici în
expediții de jaf, uneori sub umbrela vreunei
cruciade. Partea bună a acestor incursiuni a
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PRECURSORI
Majoritatea
bisericilor în stil
romanic și
multe dintre
cele construite
ulterior, gotice,
clasice, baroce
etc., au
pardoseli
realizate în
acest stil numit
deseori
“Cosmati” sau
“cosmatesque”,
de la meșterii
Cosmati din
Roma, care leau făcut
faimoase în
secolul a XII-lea.

fost chiar diseminarea unor tehnici și
stiluri în arhitectură și artă, și astfel nu
ne mai uimește asemănarea dintre
modelul de la biserica de pe Acropole
și ceea ce întâlnim în marile catedrale
europene.
Dată fiind vechimea tuturor acestor
monumente, nu putem avea pretenția
ca ele să arate mai noi și mai finisate;
din contră, probabil am fi dezamăgiți
dacă restauratorii ar interveni și ar
completa peste anumite limite.
Cum ar fi mai bine să se stabilească
aceste limite? Greu de spus, atâta vreme
cât se dorește revenirea atât la
materialul, cât și la aspectul original.
Oricum ar fi, este un loc în care totul
pornește de la cunoașterea istoriei și de
la admirația pentru oamenii mari care
au trăit aici – filosofi, sculptori,
politicieni, militari, eroi ai culturii
europene. n

MURexin ARE ALtERnAtIvĂ LA BARIERELE
DE vApoRI EpoxIDICE șI poLIUREtAnICE
discuțiile despre produsele barieră
împotriva umidității și care în același timp
nu afectează sănătatea, sunt tot mai
frecvente. mureXin, cunoscut pentru
produsele sale superioare și pentru preocuparea continuă în privința protecției
sănătății aplicatorilor, a dezvoltat această
temă și introduce pe piață alternativa
perfectă la rășinile epoxidice și poliuretanice utilizate până în prezent - produsul Grund special X-bond ms-a58.

Grund
special
X-Bond
MS-A58
miditatea remanentă a șapelor pe bază de
ciment la montajul covoarelor reprezintă
întotdeuna un subiect important, care dacă
este neglijat poate ridica probleme ulterior. Adesea
fazele de construcție trebuie să se succeadă rapid,
astfel că în multe cazuri asigurarea valorii limită a
umidității remanente este trecută cu vederea, sau
condițiile climatice neprielnice prelungesc timpii de
uscare și prin urmare atingerea valorii limită este
practic imposibilă. Soluția o reprezintă de obicei barierele chimice împotriva vaporilor, precum sistemele epoxidice sau cele poliuretanice.
Noi, echipa Murexin, acționăm responsabil.
Toate deciziile se iau cu o deosebită grijă și preocupare. În ceea ce privește produsul, aceasta presupune utilizarea componentelor ecologice. Această
preocupare se manifestă de la faza de producție

U

până la aplicare. Protecția sănătății reprezintă un factor
important pentru noi și de aceea suntem mândri să
putem introduce pe piață un nou produs ecologic.
Rapiditatea execuției și protecția mediului nu
trebuie să se excludă una pe cealaltă – Murexin
atinge acest țel cu ajutorul produsului Grund special
X-Bond MS-A58: acesta nu conține solvenți, apă,
silicon, izocianați și nici halogeni și este clasificat EC
1 Plus. Este recomandat ca barieră pentru blocarea
umidității capilare ascendente de până la 6%, pe
șapele de ciment și pe beton. Produsul reprezintă o
alternativă la rășinile epoxidice și poliuretanice
deoarece atât pe durata aplicării, cât și după întărire
prezintă miros neutru, este sigur din punct de vedere
fiziologic si ecologic.
Odată cu introducerea Grundului Special MSA58, MUREXIN este un pionier pe acest segment de
produse, de asemenea prin aceasta compania își
aduce o contribuție importantă în ceea ce privește
protecția sănătății aplicatorilor specializați. În gama
noastră de produse există deja de mulți ani adezivi
pe bază de silan-polimeri modificați și a fost oarecum firesc ca pe baza experienței anterioare să
dezvoltăm acest nou produs. n

DAte tehniCe
Consum

cca. 0,25 kg până la
1,1 kg în fc. de utilizare
Greutate specifică
1,2 g/cm3
Aplicare strat următor
cca. 6-8 ore
Rezistențe finale
după cca. 12 ore
timp de lucru
cca. 50 – 60 minute
temperatura de prelucrare +10˚C până la + 30 ˚C

APliCARe
Pardoseli magazin
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Lemnul poate spune mai mult

cu finisajele Bona
Caldă, nobilă, rezistentă, o pardoseală din
lemn este totuși sensibilă la schimbările
de mediu și orice intervenție asupra ei se
supune riscului de a-i modifica necontrolat textura, culoarea, stabilitatea. finisajul
trebuie ales astfel încât să spună cât mai
multe despre acel lemn, să-i adauge
valoare, să îmbunătățească fără a denatura. acesta este spiritul în care au fost
concepute materialele de finisaj bona,
lucru reflectat pe scurt în sintagma
”pasiune pentru pardoselile din lemn”.
Bona Naturale
Bona Naturale protejează ca un lac, conferind
rezistență la uzură suprafeței, dar are aspectul lemnului
crud impregnat, astfel încât se poate simți la atingere fibra
lemnului. Secretul constă în faptul că nu poate fi încadrat
nici în categoria lacurilor de parchet, nici în cea a
uleiurilor, drept pentru care a devenit un adevărat trend
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în branșa montatorilor de pardoseli. De un real succes se
bucură și în privința beneficiarilor, care au adoptat acest
finisaj pentru locuințe, birouri, hoteluri și alte spații unde
este apreciat aspectul natural, având la bază materiale
ecologice. Noua generație de finisaje pentru pardoseli din
lemn Bona Naturale este atestată de EMICODE pentru
emisii foarte mici de substanțe volatile, respectând
protecția mediului, sănătatea montatorilor și utilizatorilor.
Bona Traﬃc HD
Lacul Bona Traﬃc (numit și ”protecția invizibilă”) are
deja un renume în lumea întreagă, fiind utilizat cu succes
în multe tipuri de locații unde traficul este intens, inclusiv
la obiective cu rezonanțe istorice și culturale. Acest brand
și-a sporit însă reputația prin apariția Bona Traﬃc HD (lac
bicomponent poliuretanic, pe bază de apă), care are o
rezistență cu 25% mai bună și un timp de maturizare de
doar 24 de ore, permițând darea rapidă în folosință a
spațiului, fără a perturba activitatea.

Este motivul pentru care a fost folosit la spații
comerciale, cluburi sau cu alte destinații, în care uzura
poate fi intensă – Aeroportul Schiphol din Amsterdam
sau Salonul Madrigal al Hotelului Hilton din Sibiu sunt
doar două exemple, unde s-a demonstrat rezistența la
frecare (1,5 gr., conform testului Taber), la presiunea
concentrată a tocurilor, la lichidele vărsate accidental
sau agenții chimici din produsele de întreținere.

curățare – ”one-stop solution” pentru întreaga durată de
viață a parchetului uleiat. n

Sisteme de ulei
Bona duce pasiunea pentru pardoselile de lemn un pas
mai departe prin sistemele de uleiuri inovatoare cu efecte
2D, care evidențiază adevăratul caracter al parchetului,
fiecare linie, nod sau contur și acționează ca un element
de contrast pentru culoarea de bază a lemnului.
Create din ulei de pin, aceste produse ecologice au un
timp de uscare mai redus și sunt mult mai simplu de pus
în operă. Sistemul de uleiuri Bona, cu peste90denuanțe
natur sau care schimbă cromatica lemnului, oferă
parchetarilor tot ce este necesar pentru o lucrare de înalt
rafinament, de la concepție și tratare, până la întreținere și

INFO

Bona România SRL
Bucure[ti, 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com

eveniment

lansarea noilor ColeCții

eGGeR 2015 – 2017
pe 11 și 12 septembrie 2014, în
cadrul hotelului estrel din berlin,
egger a organizat lansarea noilor
colecții de laminat ce vor fi pe piață
în perioada 2015 – 2017, începând
cel târziu din ianuarie anul viitor.

Ulrich Bühler, Michael Gerbl și Stefan pletzer
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e o arie de circa 2.000 de metri pătrați chiar în
incinta hotelului, câteva sute de invitați (dealeri
importanți din toată Europa, montatori, ziariști
pentru care s-a organizat o conferință de presă) au
putut vedea noile 70 de decoruri și 8 texturi, unul
dintre cele mai importante elemente fiind aspectul
de stejar, în diferite variante. Lansarea a fost
organizată la Berlin datorită poziției centrale a
acestei locații, la distanțe relativ egale de
extremitățile Europei, dar reprezentanții României,
printre care și membri ai redacției noastre, au
întâlnit specialiști în pardoseli din întreaga lume
(Rusia, Brazilia etc.). Gazdele evenimentului au fost
Michael Gerbl (directorul de marketing și
management de produs pentru pardoselile Egger),
Ulrich Bühler (director de vânzări și marketing al
Grupului Egger) și Stefan Pletzer, directorul de
vânzări și marketing pentru retail, care au oferit o
imagine de ansamblu asupra pieței de laminat
premium. În expunerile lor, a fost subliniat faptul
că Egger se adresează mai ales mediului specializat,

P

format din montatori și arhitecți/designeri, în
ideea că aceștia pot remarca și promova
proprietățile materialelor moderne pentru
pardoseli și pot aprecia beneficiile lor importante
în ceea ce privește rapiditatea execuției și estetica
dusă la un alt nivel. De pildă, au fost aduse în fața
oaspeților variante de laminat special pentru
încălzire în pardoseală și spații umede, care au
comportamente greu de obținut cu ajutorul
materialelor clasice.
Colecțiile au reflectat adresabilitatea diversă,
pentru diferite tipuri de piețe, în ideea că cele 11
regiuni europene de distribuție au preferințe
diferite (în Scandinavia față de Spania sau Franța,
de pildă), inovații tehnice notabile și asigurarea
service-ului, noile pardoseli laminate Egger fiind
prevăzute în principiu a beneficia de un montaj
profesionist. „Prin sloganul «Alwaysuptodate»,
transmitem clienților noștri promisiunea de a fi
actuali cu această colecție în orice privință“, arată
Michael Gerbl. Noile pardoseli laminate sunt
convingătoare nu doar prin diversitatea de
decoruri, ci și prin caracteristicile tehnice,
respectiv posibilitățile de utilizare.
Tehnologia aqua+ se află pentru prima dată
într-o colecție EGGER, plăcile fiind rezistente la
umezeală și putând fi astfel utilizate în spații
umede, în băi de exemplu. „Această nouă grupă de
produse deschide noi posibilități, atât în mediul
particular, cât și în cel comercial“, este convingerea
reprezentanților Egger. O altă noutate, generată de
numeroasele solicitări, este placa lungă, formatul
2.052 x 248 mm, care dă tonul modei locuințelor
“open space”, permițând acoperiri continue, fără
delimitări.

Chiar și în structura finisajului s-a investit
multă muncă de cercetare; aici domină în
continuare tendința către structuri autentice,
perfect adecvate decorului: plăcute tactil, gamele
Autentic, Barrique, Vintage și Grand Canyon
aparțin clasei antialunecare R10, ceea ce pentru
clientul final înseamnă siguranță, confort la mers și
locuit și o întreținere ușoară. Noua colecție este
atractivă și pentru montator. Sistemul de montaj
Fold - Down „Unifit“, patentat de Unilin,
garantează un montaj foarte simplu și considerabil
mai rapid.
Conform reprezentanților Egger, piața Europei
de Vest și de Sud va fi consolidată, aici nivelul
investițiilor în clădiri noi fiind încă redus, dar
perspectiva pentru piața est-europeană (în special
Rusia și Turcia) este mult mai promițătoare
datorită urbanizării accelerate. Luând în
considerare piețele foarte schimbătoare, existența
supracapacităților de producție, dar și evoluția
demografică, reprezentanții Egger consideră că
industria pardoselilor laminate se află în fața unei
provocări datorită reorientării grupurilor țintă, cât
și digitalizării progresive, ceea ce poate constitui
însă o mare șansă. „Întreaga industrie va deveni
mai inovatoare, decorurile vor fi mai atractive, iar
pe piață vor intra noi produse, precum pardoseala
noastră cork+. În acest mod, creăm noi canale de
distribuție.”, a mai declarat Stefan Pletzer. n

Michael Gerbl
Pardoseli magazin
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pentru oriCe situație, aVeți
la dispoziție Un PRoFil KübeRit

dacă sunteți designer, arhitect sau
montator, aveți cu siguranță în agendă
contactele mai multor furnizori de pardoseli, probabil pentru fiecare tip,
eventual și pentru executarea stratului
suport, materiale de montaj și așa mai
departe. În cazul în care vizați proiecte
de anvergură sau de mare rafinament,
trebuie să aveți neapărat și un contact
pentru sisteme de profile profesionale,
de la un producător renumit. este bine
ca primul pe listă să fie Küberit.
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nu ezităm în a insista asupra importanței
profilelor pentru pardoseli, deoarece
argumentele sunt numeroase: estetica,
acoperirea rosturilor, executarea trecerilor de la un material la altul, de la un
nivel la altul, protejarea marginilor
pardoselilor, în definitiv prelungirea
duratei de viață a unei pardoseli finite.
neori, când se ajunge la această etapă de final, se

U apelează la profile de duzină și se improvizează,

iar rezultatele sunt cel mult mediocre, ajungându-se
în scurt timp, după executarea lucrării, la înlocuirea
profilelor sau chiar a pardoselii. Mulți dintre noi au
“luat în picioare” o margine de mochetă smulsă de
sub un profil rupt, sau care nu a avut un sistem de
prindere rezistent. Nu rareori, se montează același
tip de profil peste tot, indiferent de tipurile de
pardoseli pe care le protejează, ceea ce s-a demonstrat că nu este o practică profesionistă.

Situația ar fi complet diferită dacă s-ar opta
pentru unul dintre sistemele de profile Küberit,
adaptat situației concrete. Aceste profile vor arăta
la fel de bine și după câțiva ani de utilizare, vor
rezista la traficul prevăzut, vor face față tuturor
solicitărilor. În plus, munca montatorului va fi mult
ușurată, deoarece sistemele de profile profesionale
sunt gândite a fi puse în operă rapid, asigurând o
fixare solidă. Designerul și beneficiarul vor fi cu siguranță mulțumiți, cu atât mai mult cu cât pot alege
profilele profesionale dintr-o varietate impresionantă
de finisaje, chiar personalizate cu ajutorul echipamentelor de print digital. O pardoseală la care s-au
montat profile Küberit va fi întotdeauna elegantă.

Kuberit în top 100
inovatori în Germania
la sfârșitul lunii iunie a.c. cele mai
inovative companii din Germania
au concurat pentru un loc în
prestigiosul top 100 Inovatori
2014. acordarea premiilor s-a
bazat pe o o selecție exigentă,
desfășurată sub conducerea stiințifică a prof. dr. nikolaus
franke, de la catredra de economie a universității din
Viena. un criteriu important a constat în managementul
inovativ și implementarea ideilor novatoare în piață.
Küberit profile systems Gmbh & Co. KG a intrunit
criteriile si a primit acest premiu, fiind recunoscută astfel
între primele 100 de companii mijlocii inovatoare din
Germania. premiul a fost acordat de către domnul
mentor ranga Yogeshwarla, în data de 27.06. 2014, la
o ceremonie desfășurată în essen.

Directorul de export
Patrick Welscheit
sărbătorește anul
acesta jubileul de 10
ani în firma Kuberit

Game de profile
(care pot prelua diferențele de nivel, după caz)
Game de profile
pentru pardoseli textile, elastice și Lvt:
l profile de trecere și rosturi
l Colțare și profile de rampă
l protecții pentru muchii scară și colțuri
l tije pentru fixarea traverselor pe scări
și opritoare de uși
l profile flexibile
l plinte de aluminiu
l elemente de design pentru pardoseli
l pps®-Champion star (4 – 9,5 mm)
l design-Clip (4 – 7,5 mm)
pentru parchet masiv și laminat:
l pps®-Champion flex (7 – 17 mm)
l pps®-Champion / pps®-Champion sK
(6,5 – 16 mm)
l pps®-Champion XXl / XXl s (7 – 18 mm /
18 – 29 mm)
l pps®-as (5 – 11,5 mm)
l pps®-magic (7 – 16 mm)
l fCs®-718 (7 – 18 mm)
l euro-Clip® (6 – 16 mm)
l universal fix (6 – 15 mm)
pentru protecția muchiilor de scară finisate
cu parchet sau laminat
l euro-step® Champion (7 – 16 mm)
l euro-step® (7 – 11 mm)
descărcați gratuit catalogul cu produse al anului 2014:
www.kueberit.com
Pardoseli magazin
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BIFE – SIM 2014
un târG În Creștere
târgul internațional de mobilă, echipamente și accesorii destinate acestui domeniu,
BIFE – SIM 2014, s-a desfășurat în perioada 10 – 14 septembrie și a reunit peste 325
de producători, importatori și distribuitori din românia și alte 9 țări: China, danemarca,
Germania, italia, republica moldova, polonia, spania, turcia și ucraina.
entrul Expozițional Romexpo
a pus la dispoziția acestor
firme o suprafață de peste 30.000
mp, distribuită în 6 pavilioane,
cupola centrală și spații exterioare, evenimentul înregistrând o
creștere de 10% față de ediția precedentă, ca număr de expozanți.
Oferta a fost deosebit de generoasă, cu mii de modele de mobilier
de serie sau unicat, în cele mai
variate stiluri, de la contemporan,
glamour, arts & cras și minimalist la vintage, rustic, Art Deco,
baroc, rococo, neo clasic sau
eclectic. Piesele retro-vintage au
fost cele mai numeroase, aceasta
fiind și zona în care își definește
identitatea industria de mobilă
românească, care mizează pe un
grad înalt de prelucrare, cu calitate
ridicată. Nu rareori, am întâlnit
producători de mobilier care au
divizii separate de parchet masiv
de înalt rafinament, cu modele
inedite. În zona pardoselilor, cea
mai importantă prezență a fost
Egger, producătorul de laminat,
panouri design și pentru mobilier,
care a venit cu game noi de
finisaje, aliniate la tendințele
estetice europene.
Expozanții au pregătit pentru
târg oferte speciale și concursuri
cu premii în obiecte de mobilier,

C
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destinate numărului mare de
vizitatori – peste 23.000. Au fost
înregistrați și vizitatori străini, în
general parteneri ai companiilor
românești din Marea Britanie,
Olanda, Franța, Belgia, Croația,
Germania, Rusia, Kazahstan, Ucraina, Serbia și Polonia.
La BIFE au putut fi admirate și
cele mai noi creații ale școlii românești de design și mobilier,
fiind deciși cu această ocazie premianții unui concurs de profil
demarat cu câteva luni în urmă. În
paralel, au fost organizate conferințe pe teme legate de proiectarea
mobilierului și a interioarelor, inclusiv din perspectiva tendințelor
avangardiste.

Revista Pardoseli Magazin a
fost prezentă la târg cu un stand în
Pavilionul Central, unde au expus
furnizorii de echipamente și accesorii pentru industria lemnului.
Evenimentul a fost interesant și
pentru mulți parchetari, care l-au
vizitat inclusiv pentru a se informa
în privința aparatelor și echipamentelor profesionale pentru
prelucrarea lemnului. n

Gazon
artificial
lucrarea

edi]iei

pentru stadionul

din Chiajna
În vara aceasta a avut loc o premieră pentru
fotbalul românesc: a fost dat în folosință
primul teren de fotbal profesionist cu gazon
artiﬁcial în proporție de 100%. Aceasta s-a
petrecut pe stadionul din Chiajna, în apropierea Bucureștiului, unde se joacă frecvent
meciuri de Liga 1, mai ales că, pentru moment, este folosit de două echipe de acest
nivel. Vom da în continuare câteva detalii
despre proiectul respectiv, dar vom încerca
și să dezvoltăm puțin acest subiect despre
care încă se discută cu pasiune, nu suntem
siguri dacă și cu argumente. Ceea ce putem
spune însă cu siguranță este că pentru aplicarea gazonului au fost folosite materiale de
montaj de cea mai bună calitate, respectiv
un adeziv poliuretanic bicomponent Wakol,
Intercoll PU 215, disponibil în România prin
SC Executiv Trading SRL.
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Soluția optimă
cu materiale moderne
De ceva vreme, gazonul natural
existent punea probleme serioase
echipelor care jucau aici, în ciuda
investițiilor făcute de cei care administrau stadionul, inclusiv a încorporării
unei instalații de încălzire pentru
sezonul rece. Soarele arid din timpul
verii, ninsorile și gerurile din iarnă,
ploile abundente făceau ravagii de
fiecare dată, terenul devenind

impracticabil adesea. În consecință,
s-a luat decizia unei transformări
radicale, luând ca model ceea ce se
practică de ceva timp în țările
nordice ale Europei (dacă vorbim de
fotbal) și la scară largă de câteva
decenii în SUA, pentru stadioanele
de baseball, fotbal american, golf
ș.a.m.d.. Soluția a venit din Olanda,
de unde a fost adus un gazon integral
sintetic, certificat de organizațiile
sportive internaționale și de institute
de verificare a calității, primind
inclusiv toate avizele comisiilor de
nivel național.
O bună parte dintre lucrări au
vizat crearea substratului și a
infrastructurii, stratul final de gazon
artificial fiind montat flotant pe un
pat de piatră spartă, pietriș și nisip,
cu stratul final din nisip bine
nivelat, pentru a nu deranja la

călcare și a nu perfora fâșiile de
gazon artificial. Sistemul a prevăzut
de asemenea membrane geosintetice,
pentru a preveni amestecarea
straturilor componente. Anumite
porțiuni aflate în afara zonei efective
de joc au avut ca strat suport betonul,
o variantă agreată de asemenea.
Fiind vorba despre un stadion
neacoperit, suprafața a fost
proiectată în vederea drenării
corespunzătoare a apei, perimetral
fiind prevăzute rigole de scurgere cu
debit mare, care să facă față inclusiv
unor ploi torențiale. În general,
substructura unui astfel de teren
trebuie să aibă o pantă mică,
insesizabilă, de 0,2 - 0,4%.

Una dintre cele mai
importante lucrări a
fost montarea fâșiilor
de gazon artiﬁcial,
respectiv așezarea și
lipirea lor una de alta
cu un adeziv special,
prin intermediul unor
benzi din poliester
late de 30 cm.
Pardoseli magazin
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De asemenea, a fost încorporat un
sistem de degivrare și încălzire, foarte
util în sezonul rece, când ninge și se
poate forma gheață.
Astfel, rulourile de gazon au fost
amplasate pe poziție, petrecute cu
câțiva centrimetri; ulterior, cu fâșiile
de gazon poziționate, se poate îndepărta cu ajutorul unui cutter zona de
margine, astfel încât îmbinările să se
potrivească perfect (decalajele mici,
de câțiva milimetri, sunt acceptate,
fiind acoperite de firele de iarbă sintetică). Apoi se pliază marginile
fâșiilor de gazon, pentru a face loc
foliei de lipire din poliester. Una
dintre cele mai dificile sarcini ale
echipei de aplicatori este ca rulourile
de gazon artificial să fie bine întinse,
fără a face cute, dar și fără a sta în
tensiune; prin urmare este nevoie de o
perioadă de timp până când acestea sunt
distribuite și asamblate în mod optim,
pentru a se crea o suprafață continuă,
perfect sigură pentru utilizatori.
La montaj a fost folosit produsul Wakol
Intercoll 215, un adeziv special pentru
gazon sintetic, de exterior, al cărui avantaj
important este faptul că are un timp de
lucru de până la 90 de minute (se poate
da în folosință după numai 24 de ore),
chiar dacă demonstrează o priză inițială
foarte bună.
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Ulterior, se așează
pe folie materialul
(gazonul artificial) și se
presează bine, dânduse o atenție deosebită
marginilor și
îmbinărilor. Este de
preferat ca suprafața să
nu fie încărcată suplimentar în următoarele
4-6 ore, exceptând
desigur montatorii.
Dat ﬁind timpul de lucru, se poate interveni cu diverse unelte de
presare și rectiﬁcare a rostului; este recomandată și o veriﬁcare optică,
remedierile ﬁind realizate manual.

Wakol intercoll 215
Baza
Raport de amestec:

Tot de la Wakol se mai poate folosi
și varianta Intercoll PU 216, specială
pentru perioadele reci și umede, ceea
ce nu a fost cazul nostru, aplicarea
realizându-se vara.
Adezivul se prepară prin amestecarea mecanică a celor două
componente, în proporțiile prevăzute
de fișa tehnică, iar în cazul nostru a
fost aplicat cu ajutorul unui mic
echipament care ajută la distribuirea
uniformă și rapidă a adezivului pe
fâșia de poliester. Aplicatorul care
întinde adezivul cu ajutorul unei
spatule folosește mânuși de protecție.
Mașina de aplicat adeziv fiind amplasată în dreptul zonei de îmbinare,
fâșia de poliester poate fi astfel întinsă
pe măsură ce se aplică adezivul.

timp de lucru
timp de deschidere
priza finală
temperatura de aplicare
Consum
Agent de curățare
Depozitare

poliuretan
10,7 părți componenta A + 1
parte componenta B
Circa 90 de minute
Circa 80 de minute
După 24 de ore
+10 °C ....... +35 °C
850 - 1050 g/m²
Wakol Rt 5960 (șervețele de
curățare înainte de întărire)
nu este sensibil la îngheț

Soluția optimă cu materiale moderne
Primul gazon artificial notabil a apărut pe la 1960 în
SUA, ca rezultat al cercetărilor unui grup de profesori de
la un colegiu de textile din Carolina de Nord. În 1965 a
fost montat pe anumite porțiuni ale terenului pe cunoscutul stadion acoperit de baseball Astrodome din Houston
– Texas, care avea o problemă majoră în privința iluminării naturale, ceea ce făcea dificilă creșterea ierbii (la un
moment dat, chiar au vopsit cu verde iarba vegetală care
se uscase...). Rezultatele au fost considerate satisfăcătoare,
dar cu costuri cam mari. Variante ameliorate au fost acceptate pe scară largă în primul rând pentru terenurile de
exterior, unde costurile de întreținere au putut fi astfel

Pardoseli magazin
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reduse, mai ales în orașe cu o climă
severă pe timpul iernii. Adoptarea
ierbii artificiale a determinat și
modificări în jocul de baseball: s-a
conceput o minge mai mare, pentru ca
jucătorii să aibă timp de reacție (viteza
mingii a crescut). De asemenea,
gazonul fiind montat pe substrat de
beton și frecarea fiind mai agresivă, au
fost acuzate leziuni puternice în
timpul alergării (asupra articulațiilor)
sau căderii; unii jucători s-au plâns
chiar de faptul că li se încinge
încălțămintea. O serie de stadioane
chiar au renunțat la aceste suprafețe
și s-au întors la iarba naturală, atunci
când au considerat că pot suporta
costurile. Lucrurile s-au petrecut în
mod asemănător și în privința
fotbalului american, dar începând cu
anii 2000, îmbunătățirile aduse
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gazonului artificial au fost considerabile.
Au fost introduse fire din polietilenă,
stratul suport a fost realizat din
polipropilenă, iar după montaj s-a
prevăzut adăugarea, peste gazonul
artificial, de nisip cuarțos și granule de
cauciuc (filled system), ceea ce a
ameliorat sensibil proprietățile
suprafeței de joc și efectele asupra
utilizatorilor, aducându-l la calități
foarte apropiate de cel natural. Acest
lucru a avut efecte și asupra fotbalului
european, care începuse prost o
experiență în anii 1980. Înlocuind
gazonul natural cu cel artificial, câteva
cluburi au remarcat leziunile grave
asupra pielii la alunecare, astfel încât a
fost interzis de către Federația Engleză
de Fotbal, apoi de către UEFA și FIFA.
Din sezonul 2005-2006, este permisă
utilizarea gazonului artificial în

”Terenurile de
plastic”, cum au
fost numite, au
redevenit o
alternativă, în
prezent
existând
branduri
recomandate
de federațiile
respective de
fotbal, după ce
au fost testate și
s-au făcut
eforturi
importante
comune, între
producători și
aceste instituții,
pentru a se
ajunge la o
soluție.

competiții, iar în 2008 s-a desfășurat
primul meci internațional pe un gazon
artificial aprobat de FIFA și UEFA stadionul Luzhiniki din Moscova. În
prezent, în urma unor teste, se pot
acorda, de către FIFA, 2 stele pentru
terenurile cu iarbă artificială, ceea ce
înseamnă că pot găzdui turnee finale
și meciuri pentru Europa League.
În prezent, gazonul artificial se
bucură de o reputație destul de bună,
fiind folosit pentru acoperirea
majorității terenurilor acoperite sau
neacoperite care presupun iarbă: tenis,
hochei pe iarbă, golf etc. În plus, se
poate opta pentru varianta cu
shockpad, care include un sistem de
atenuare a șocurilor. În România, în
ultimii ani au fost construite câteva
mii de asemenea terenuri, private sau
investiții ale unor autorități
locale/naționale, mai ales că au putut
beneficia de fonduri europene. De
fapt, piața este reprezentată în mare
parte de terenuri care nu sunt neapărat
destinate sportului de performanță și
care au nevoie de proprietățile
incontestabile ale acestui produs
(sistem): rezistența la uzură, la razele
ultraviolete și ger, permeabilitatea la
apă și capacitatea superioară de
drenare, optica deosebită, întreținerea
relativ simplă și posibilitatea de
înlocuire atunci când este cazul,
obținându-se o suprafață identică cu
cea inițială. Întreținerea poate fi mai
elaborată în primele luni de utilizare,
când trebuie completată cantitatea de
umplutură (nisip și granule de
cauciuc) până la nivelul dorit. Ulterior,
de asemenea, trebuie supravegheată
această umplutură, pentru că ea poate
migra dintr-o parte în alta sau poate fi
înlăturată când plouă, la îndepărtarea
zăpezii etc. În rest, trebuie avut grijă ca
anumite obiecte sau resturi vegetale să

nu blocheze sistemul de drenaj, ori suprafața să nu cadă
victimă obiectelor ascuțite sau inflamabile, iar reparațiile
să fie făcute în cel mai scurt timp, pentru ca daunele să nu
se agraveze; este de preferat ca utilizatorii să fie obișnuiți
cu anumite reguli, iar proprietarul sau administratorul să
țină o evidență a operațiunilor de întreținere, a evenimentelor care au avut loc. Periodic, în funcție de gradul
de utilizare, se realizează o decompactare a fibrelor ce se
pot tasa, astfel încât durata de viață a gazonului artificial
se mărește. Această durată de viață depinde, desigur, de
calitatea produsului, iar în acest domeniu prețul este
edificator (atunci când este cel corect), chiar dacă inițial
aspectul poate lăsa loc de îndoială. În câteva luni de
utilizare, calitatea devine evidentă. n

Obiectiv: terenul Stadionului Concordia Chiajna
Opera]iune: acoperirea cu gazon artificial
Material de montaj pentru gazonul artificial:
adeziv Wakol, Intercoll PU 215
Executant lucrare: Marstan Life Sport, Cluj-Napoca.
Adezivii profesionali Wakol sunt disponibili în România
prin reprezentantul exclusiv SC Executiv Trading SRL
Vânz`ri [i consultan]` tehnic`: Ioan Bodor | 0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de
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pardoseli din lemn pentru

DoMEnIUL MAnASIA
montaj
cu Forbo
Bonding
Systems

e fertilul și întinsul Bărăgan au
apărut de-a lungul timpului
moșii prospere, ale căror “cărți de
vizită” erau chiar reședințele temporare sau permanente ale proprietarilor. Astfel au fost construite și
conacele secolelor al XIX-lea și al
XX-lea, multe dintre ele în stil
eclectic sau Art Noveau, adevărate
repere de civilizație și arhitectură
europeană. Aceste clădiri au apărut
în peisajul rural tradițional odată cu
rafinamentele, cultura, uneori mondenitatea unei pături sociale bogate,
educate și deseori generoase pentru
localnici – moșierii sunt cei care de
fapt au construit aici școli și biserici,
care au modernizat agricultura.
Apoi, practic toate conacele reprezentative pentru această categorie au
trecut prin experiența dură a națio-

P

domeniul manasia,
denumit și ansamblul
hagianoﬀ, este situat la
50 de kilometri de
bucurești (lângă
urziceni, județul
ialomița). el a fost inclus
pe lista monumentelor
istorice de clasă a și a
fost renovat recent, în
urma unei investiții
private. pentru realizarea
pardoselilor din lemn,
s-au folosit produsele
profesionale Forbo
Bonding Systems, care
au fost puse în operă de
firma natural Home
parchet.
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nalizării și colectivizării, devenind
sediile unor ferme de stat sau ale CAPurilor, aziluri de bătrâni, sedii administrative etc. Din păcate, destinațiile
respective au dus la distrugerea construcțiilor, iar după 1990 multe dintre
ele au fost părăsite și s-au degradat.
Recuperarea lor este o sarcină dificilă,
dar poate fi considerată un act de
cultură, de responsabilitate față de
istoria acestui spațiu care a generat
prosperitatea României moderne,
“grânarul Europei”.
O astfel de lucrare este renovarea
conacului de pe Domeniul Manasia,
o clădire de la 1899 în stil eclectic, cu
elemente de Art Nouveau, amplasată
într-un parc cu suprafața de două
hectare, amenajat cu alei, arteziene,
specii rare de arbori, pentru a reda
atmosfera aristocratică de la începutul

secolului trecut. Proprietatea a aparținut pe rând domnitorului Alexandru
Ipsilanti, principelui sârb Efrem
Obrenovici și ministrului bulgar de
externe Ion Hagianoﬀ, cel care a
adus-o la perioada de glorie, folosită
ca referință pentru prezent.
Aspectul exclusivist a fost reconstituit cât mai fidel în ceea ce
privește conacul, toate detaliile
stilistice originale fiind restaurate cu
grijă (stucaturi, capiteluri, console
din tencuială, tavane pictate încadrate în lemn, vitralii, poarta şi scara
din fier forjat, plăcuţele din ciment
colorat, specifice perioadei antebelice).
Noua destinație a proprietății
este cea de gazdă pentru evenimente
private sau corporate din industria
hospitality, motiv pentru care s-a
pus un accent deosebit și pe reamenajarea unui spațiu de 160 mp aflat
la subsol (probabil inițial depozit de
produse agricole), transformat întro cramă unde se pot depozita 1.000
de tone de vin. Se știe că această
anexă a fost zidită din cărămida
produsă în fabrica proprie – Koska
& Hagianoﬀ, faimoasă și atunci, dar
și mai târziu, după ce a fost naționalizată și “rebranduită”.
Lucrările executate de Natural
Home Parchet au vizat montarea
unor pardoseli din lemn masiv de
stejar (tip dușumea), periate și
finisate cu ulei alb, respectiv a unor
suprafețe de parchet din lemn masiv
(stejar afumat finisat cu ulei incolor)

montat după model Versailles. Ele
au contribuit la punerea în valoare
a amenajărilor interioare, cu spații
destinate servirii mesei sau relaxării, săli de conferințe, salonul cu
un superb pian alb, creând un
mediu adecvat inclusiv pentru introducerea acestei case în circuitul
cultural.
Aici se desfășoară evenimente
culturale (vernisaje, concerte de
muzică de cameră etc.), în vecinătatea colecției de picturi semnate de
pictorul și scenograful George
Löwendal (1897 – 1964), a cărui nepoată, Ariadna Avram, este de fapt
proprietara conacului.
Așadar, pentru pregătirea stratului suport, instalare și finisare au fost
alese materiale Forbo Bonding
Systems – Germania, datorită calităților superioare ale acestora în
ceea ce privește rezistența la trafic,
timpului redus până la darea în folosință și valorii adăugate lemnului
tratat cu produsele de finisare.
Pentru stabilizarea șapelor și aderență a fost folosită o rășină
epoxidică bicomponentă, Forbo
Eurocol 021, după care s-a împrăștiat nisip de cuarț și s-a turnat o șapă
autonivelantă Europlan Special
975, care se întărește fără a crea
tensiuni. Pentru lipirea parchetului
s-a folosit adezivul bicomponent
Forbo Euromix 146, iar la finisare
s-a optat pentru amestecul de ceară
și ulei cu conținut integral de corp
solid Forbo 862. n

Natural Home Parchet - București
Tel/Fax: 021/ 31 42 209
E-mail: oﬃce@mrparchet.ro
www.naturalhomeparchet.ro

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

eveniment

CAMionUl
eGGeR
CĂlĂtorește
În Continuare
PRin eURoPA
De la începutul lui 2011, producătorul de
semifabricate pe bază de lemn EGGER se
află într-un tur cu camionul prin Europa,
prezentând clienților în cadrul roadshowului produsele actuale, realizând traininguri
și participând la târguri și expoziții. Camionul EGGER va fi complet reorganizat pe
interior, accentul fiind pus pe pardoseli.
prin intermediul camionului EGGER,
care este o platformă multifuncțională de
marketing, EGGER se află într-o continuă
mișcare prin Europa, prezentând paleta
sa cuprinzătoare de produse și servicii.
punctul central al actualului tur este noua
colecție de parchet.
www.egger.com/roadshow
n cei peste 3 ani care au trecut de la inițierea
acțiunii, camionul EGGER a parcurs circa 100.000
km prin 22 țări din Europa și a fost intens vizitat de
comercianți, producători și arhitecți. Camionul este
o platformă ideală de comunicare și din acest motiv
a fost premiat cu distincțiile iF communication
design award și RedDot Design Award. Vom continua acest roadshow de succes. În lunile următoare,
camionul EGGER va efectua rute prin Europa de Est
și Sud și va fi prezent la târguri și la evenimentele
organizate de comercianți și parteneri.

Î
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În acest scop, au fost efectuate primele renovări
radicale ale camionului, acesta având astfel o nouă
imagine interioară.

ConCentRARe Pe PARDoSelile eGGeR
La reorganizarea camionului ne-am concentrat
pe pardoselile laminate și din plută fabricate de
compania EGGER. Au fost păstrate cele mai apreciate elemente interactive din camion: soul de
vizualizare VDS Profi, VDS HD, sau chiar circuitul
mediului, care prezintă parțial animații, parțial

secvențe din filme reale și schițează procesul de
gestionare sustenabilă a pădurilor, până la utilizarea
materiilor prime care nu mai pot fi valorificate în
producție. Se păstrează de asemenea „Zona de seminarii“, care va fi disponibilă în continuare pentru
traininguri și prezentări.

sa actuală pe hartă pot fi urmărite continuu pe
www.egger.com/roadshow.

noUtĂȚi În eGGeR tRUCK
Unele dintre noutățile din camion sunt masa
pentru montaj, unde se poate testa noul sistem de
montare a pardoselilor Unifit clic și o suprafață
extinsă de prezentare a noului format de “placă
lungă“. Sunt disponibile mostre pentru toate decorurile și formatele din noua colecție, care a fost
prezentată în septembrie 2014: „Parchet laminat
EGGER 2015-2017“.

DebUtUl RoADShoW-UlUi eGGeR
Pe 11 SePteMbRie
Startul oficial după reamenajare s-a dat pe 11
septembrie, în Berlin, de unde camionul EGGER va
călători într-un tur prin toată Europa. Pe lângă numeroase țări est-europene precum Lituania,
România, Cehia, Bulgaria sau Turcia, se va merge și
în Italia și Spania. Agenda este completă până în vara
lui 2015. Ruta camionului EGGER, respectiv poziția

FACtbox eGGeR tRUCK

l oferă comercianților, montatorilor și arhitecților
posibilitatea de a arunca o privire în lumea
eGGer
l are loc pentru prima oară o reorganizare
completă a camionului eGGer: Concentrare pe
pardoseli
l startul turului în europa s-a dat în berlin, pe 11
septembrie 2014
l stațiile multidimensionale prezintă lumea eGGer
și trec în revistă toate produsele și serviciile.
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DeCK-Ul Din WPC
materialul momentului

este cazul să revenim cu
informații suplimentare asupra
materialului compozit WpC,
care suscită în ultima vreme un
interes tot mai mare din
perspectiva construirii teraselor,
aleilor și amenajărilor exterioare.
Considerăm că o serie de
completări sunt binevenite, cu
mențiunea că este vorba despre
un produs expus practic tuturor
intemperiilor naturii și realizat
de multe firme, cu tehnologii
dintre cele mai diverse. e bine
de știut că abia prin 2007 au
apărut primele criterii solide de
calitate și că standardele
europene, care datează din
2012, sunt încă discutate – există
branduri care nu oferă calitatea
necesară, iar pe de altă parte
apar continuu noi informații
despre comportamentul în timp
al materialului.
lucrări realizate cu sisteme
relazzo-rehau

Cum se obține
WPC-ul (Wood-Plastic
Composites) este un material
obținut din amestecul în diferite
proporții de lemn (sub formă de
făină, uneori din deșeuri) sau alte
fibre organice (trestie de zahăr, coji
de orez, resturi de la fabricarea
hârtiei, iută, in, fibre industriale),
materiale termoplastice (polietilenă, polipropilenă, PVC,
biopolimeri) și diverși aditivi
(lubrifianți, lianți, pigmenți,
agenți de stabilizare UV,
fungicide, algicide etc.). Există și
variante pe bază de rășină
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melaminică drept material
termoplastic, respectiv pe bază
de bambus, ca fibră vegetală.
WPC –ul este considerat un
material ecologic și, pentruafi
încadratînclasabiocompozitelor,trebuiesăaibăun
procentdeminimum20%fibre
vegetale. Metodele de fabricare
sunt extrudarea, turnarea prin
injecție, turnarea centrifugală,
prin diverse tipuri de
comprimare și termoformare,
procedee care dau consistență,
coeziune și o dimensionare
riguroasă a elementelor ce compun un deck, un element de
mobilier sau o construcție de
grădină. În general, amestecurile
sunt prelucrate la maximum
200°C, pentru că o temperatură
mai ridicată ar produce descompunerea termică și conversia
lemnului, ceea ce nu este de dorit.

Europa, SUA și Japonia. De pildă,
Rolls Royce producea la 1916 un
mâner pentru schimbătorul de
Inventarea WPC-ului, ca și
în cazul altor materiale, s-a făcut viteză din bachelită și făină de
în mai multe etape și în diferite lemn. Materialul a fost dezvoltat
în anii 1920 și utilizat peste
zone ale lumii, în general în

Cum a evoluat
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ocean în special pentru
interioarele de automobile, și
abia pe la 1960
s-au produs în Germania și
Franța primele compozite
performante și eficiente
economic din PVC și fibre
celulozice, capabile să fie utilizate
în construcții. 10 ani mai târziu a
început producția în Italia a unor
elemente de construcție (uși,
profile de fereastră, rauri, elemente de șarpantă) din
compozite similare.
Primele variante pentru deck
realizate în anii 1990 nu au fost
un succes, din cauza
permeabilității relativ mari la
apă, dar cele realizate în ultimii
ani se ridică la exigențele impuse
de clima emisferei nordice, unde
se află și cea mai mare piață de
desfacere. În acest moment, cea
mai mare piață de compozite pe
bază de lemn este cea din SUA;
Europa a avut un start mai greu,
dar câștigă teren, în perioada

2005 – 2010 fiind înregistrate
creșteri de aproape 300%. Din
cele 2,4 milioane de tone
produse la nivel mondial în 2012,
1,1 milioane de tone au fost
produse în SUA, 900.000 tone în
China și 260.000 de tone în
Europa, aceasta din urmă
mizând în schimb pe calitate.
Succesul materialului s-a bazat pe
calitățile superioare față de alte
compozite care includ lemnul
(PAL, PFL, MDF etc.), având o
rezistență mai bună la umiditate
(e mai puțin absorbant), o
rigiditate superioară și un
coeficient de dilatare termică mai
mic. Într-adevăr, s-a constatat o
rezistență mai mică la rupere
comparativ cu lemnul, dar au fost
găse soluții de ranforsare.

Principalele provocări
În domeniul nostru de
interes, WPC-ul este folosit
pentru platforme tip deck, alei,
pontoane și diverse tipuri de
placări, venind cu un plus de
estetică și calități ce îl recomandă
ca o alternativă serioasă la lemn
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sau acoperiri reci (ceramică,
piatră, beton amprentat etc.).
Datorită posiblității de
extrudare, sunt obținute profile
dimensionate pentru a face față
mai multor tipuri de solicitări
mecanice, cu rizuri care
ameliorează aderența.
Ele sunt furnizate de regulă
împreună cu substructuri
proiectate pentru a face față
solicitărilor amintite și pentru a
proteja profilele superioare de
umiditatea din stratul suport, de
regulă din beton.
Una dintre provocările WPCului modern a fost asigurarea
stabilității dimensionale și a
integrității (în special la
suprafață) în luminaputernicăa
soarelui și la umiditateexcesivă.
Expunerea pe termen lung la
temperaturi de peste 70°C are
efecte asupra materialului, ca în
cazul oricărui material de
construcție – acesta este și
motivul pentru care, în anumite
condiții climatice, terasele au
nevoie de o acoperire, pentru a
avea o durată de viață mai lungă.

La fel de adevărat este că
nuanțele închise ajung la
temperaturi mai mari atunci
când se află în plin soare. De
asemenea, umiditatea pe termen
lung trebuie evitată, WPC-ul
fiind totuși un material cu
conținut ridicat de lemn, iar
montajul pe suprastructuri și cu
rosturi mari poate rezolva doar
parțial această problemă. În
general, din cauza acestor as-

pecte, se evită montarea de terase
din WPC în zone tropicale, cu
călduri și umiditate excesive.
O acțiune nocivă o pot avea unii
agențichimicideoxidare,de
decolorare,solvențiorganici (de
exemplu etanol, acetonă, xilen,
hidrocarburi etc.), de aceea este
bine să fie evitați, în cadrul operațiunilor de întreținere sau când
sunt instalate în zonă grătare.
Întrucât vorbim totuși de un

material cu conținut mare de polimeri, există posibilitatea
aparițieiîncărcărilorelectrostatice, care se pot descărca sub
formă de scântei, prin urmare în
anumite situații (prezența materialelor ușor inflamabile, a unor
dispozitive electronice sensibile)
se recomandă legarea la pământ,
folosirea unor covorașe antistatice
și a încălțămintei adecvate. În
privința rezistențeilafoc, este
considerat un produs cu risc mai
mare în caz de incendiu decât
lemnul, putându-se topi, fiind
interzis pentru căile de evacuare
în caz de incendiu - este unul
dintre motivele din cauza cărora
nu este folosit pe navele maritime.
Făcând o sinteză, putem spune
că WPC-ul este un material modern, care devine an de an tot mai
performant, perfect viabil pentru
terase exterioare și cu domenii de
utilizare tot mai numeroase.
Deceniile de cercetări individuale
sau colective au făcut ca doar
unelebrandurisăfiereprezentativedinperspectivacalității. n

eveniment

ContextHUB

Anuala de Arhitectură,
București, 2014
la Anuala de Arhitectură de anul acesta, desfășurată la Sala Dalles din
bucurești, au fost premiate lucrări ale arhitecților români și străini, pe mai
multe secțiuni, existând ca de fiecare dată și o secțiune dedicată designului
interior. În paralel, au fost prezentate însă mai multe proiecte care au vizat
amenajări interioare de locuințe, restaurante, cluburi, birouri și alte tipuri de
spații, permițându-ne să intuim preferințele designerilor, dar și ale beneficiarilor, preocupați tot mai mult de confort, dar și de imagine - a lor sau
a afacerilor pe care le gestionează.
remiul secțiunii “Design” a fost
P
atribuit unei lucrări aparținând
arhitecților Andreas Oliver Heierle
și Cristina Trofin, care a constat în
amenajarea podului unei clădiri
interbelice drept apartament pentru
o persoană tânără. S-a optat pentru
o soluție inedită, cu mobilier din
lemn masiv de stejar și o pardoseală
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rămasă la stadiul de șapă (gri-ul cimentului la acest nivel este preferat
de tot mai mulți designeri). Au mai
fost nominalizate încă patru lucrări:
un bar (cu o pardoseală din rășină
poliuretanică având o grafică personalizată, deloc simplă), un complex
de birouri (circa 10.000 mp suprafață desfășurată, unde pardoselile

din PVC au reprezentat soluția preponderentă, cu o cromatică destul
de variată), conversia unui garaj din
centrul Bucureștiului în spații de
birouri (pardoseli din OSB, pur și
simplu), respectiv o scenografie
pentru Teatrul Maghiar de Stat din
Timișoara. Ca o observație generală, am remarcat nota de contrast

pe care o conferă pardoseala în orice
amenajare, fie că este vorba despre o
viziune modernă, vintage, industrială sau Eco. Fiecare proiect se
poate identifica nu doar prin culoarea și tipul de material, ci și prin
textura, modelul concret, ceea ce
reflectă și o cunoaștere reală a pieței,
a ofertei de pardoseli pe fiecare
segment. Dincolo de experimentele
mai mult sau mai puțin eficiente
economic, nu greșim dacă spunem
că proiectarea merge în paralel cu
permanenta căutare de noi finisaje,
pe fondul unei relații strânse cu producătorii de profil. În cadrul acestor
amenajări nu a lipsit practic niciun
tip de pardoseală din gama uzuală,
dar putem observa o apetență tot
mai mare pentru cele rigide, rezistente la uzură, ușor de întreținut
(PVC, rășini, parchet antichizat cu
un grad ridicat de prelucrare, insistența în a reface și integra pardoseli
vechi din lemn, aducându-le la un
nou ciclu de utilizare). Tendința de
a șoca este estompată la timp, acolo
unde se ajunge la elemente de siguranță, un trafic cât mai lipsit de
obstacole, lucru cu atât mai evident
când este vorba de spații publice și

unități de alimentație publică, unde
situația este relativ reglementată.
Parcă mai mult decât oricând,
restaurantele și cluburile au investit
serios în design, arătând dorința
operatorilor de a se identifica prin
imagine și de a oferi o atmosferă
caldă prin pardoseli cu o bună
izolare termică; în acest context,
pardoselile nu mai sunt neglijate și
se lucrează cu materiale de calitate,
uneori exclusiviste – tot mai mult
lemn, abordat “ca la carte” și bine
sigilat, pregătit pentru a face față
întreținerii frecvente.

Cea de-a xii-a ediție a
Anualei de Arhitectură
bucurești a fost organizată
de Filiala teritorială
bucureşti a ordinului
Arhitecţilor din România
între 17 și 31 iulie 2014,
sub logo-ul „contexthUb”.
evenimentul s-a desfășurat
în spaţiul expoziţional Sala
Dalles din Capitală, unde au
fost prezentate proiectele
nominalizate și premiate
(lucrări finalizate de
membri ai filialei până în
luna iunie 2014), și unde
s-au desfășurat majoritatea
conferințelor și expunerilor
incluse în program.
Secțiunile de concurs au
fost: Arhitectură / socialculturale, Arhitectură /
locuințe, Amenajări
interioare, Design de
obiect, Restaurări, Studii
și proiecte, Proiecte de
diplomă, Carte de
arhitectură. la eveniment
a fost distribuită gratuit
arhitecților și tuturor
invitaților ultima ediție
apărută a revistei „Pardoseli
Magazin”, partener media al
acestei manifestări.

Pardoseli magazin

47

amenaj`ri

exclusiviste

Amenajarea deosebită a unui
apartament din Sofia (bG) a fost
premiată de eGGeR cu o excursie
la Domotex.
rin programul eGGeR inovativ, compania
EGGER dorește să creeze o legătură strânsă între
montatorii de parchet și meșterii din toată Europa.
În atelierele pentru experți vă transmitem cunoștințele noastre verificate în practică, pe tema “Prelucrarea parchetului laminat”. În centrul atenției se
află montarea pachetului laminat. Experții vor demonstra, iar participanții la workshop vor avea posibilitatea de a încerca ei înșiși. De asemenea sunt
incluse în program și conferințe având ca subiect
“Optimizarea vânzărilor”. Montatorii vor primi informații referitoare la tendințele decorurilor și suprafețelor parchetului laminat, iar discuția de
vânzări va fi punctul central al prezentărilor: instrumentele profesionale de vânzări și programele de
vizualizare a spațiilor ajută montatorii de parchet în
consilierea eficientă a clienților lor.

P

CU PARChetUl
lAMinAt
inoVatiV SPRe
hAnoVRA
www.egger.com

Echipa de la Astrade Company și
Parketen Stil cu sediul în Sofia (BG) este
în permanentă căutare de noi tendințe.
Una dintre sursele de inspirație a fost și
seria de workshop-uri „EGGER Inovativ“,
pe care producătorul austriac de
parchet laminat și parchet din plută le-a
organizat în mai multe orașe românești și
bulgărești în toamna lui 2013 împreună
cu partenerul său comercial specializat
parketen Sviat. În urma unui concurs, dl
Aster Hadzhiev, proprietarul firmelor
Astrade Company și parketen Stil, a
prezentat un living amenajat inovativ și a
câștigat astfel o excursie la Domotex, cel
mai important târg expozițional pentru
pardoseli din orașul german Hanovra.
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PARChet lAMinAt
PentRU PeReŢi Şi tAVAne
Un exemplu strălucit pentru multiplele posibilități de utilizare a parchetului laminat EGGER
este aplicarea acestuia ca element de design pentru
living, exemplificată de firmele Astrade Company și
Parketen Stil. Decorul Pin Beachhouse Pinie din
colecția EGGER Floorline s-a montat aici nu doar pe
podea, ci parțial pe pereți și tavan. Printre motivele
acestei amenajări neobișnuite se află conform celor
comunicate de Aster Hadzhiev, solicitările proprietarului apartamentului, cât și necesitățile spațiului:

PARChetUl lAMinAt eGGeR Pe
PoDeA, PeRete și PlAFon FACe
CAMeRA De zi ConFoRtAbilĂ.

„Clientul este un tânăr om de afaceri, plin de
temperament și cosmopolit, care iubește muzica și
moda. Și-a dorit pentru living-ul său ceva nou și
modern, care să reflecte personalitatea sa. În același
timp a dorit o pardoseală silențioasă, dar care să
reziste tuturor solicitărilor.“

tRei zone Pe 60 MetRi PĂtRAȚi
Designer-ul Vasil Kolev (firma Fine Design) a avut
ideea de a crea în living trei spații diferite: o cameră
de zi, în care te poți uita relaxat la televizor, asculta
muzică sau conversa, o sufragerie și o bucătărie.
Spațiul cu o suprafață de 60 m2 era prea mic pentru o
separare optică realizată cu trei tipuri de parchet.
Pentru a putea separa sufrageria și camera de zi între
ele, s-a decis în final, montarea parchetului laminat
pe pereți și tavan. Acest lucru a făcut ca spațiul
camerei de zi să pară distinct și mai extins.

PARChetUl lAMinAt
CA eleMent De DeSiGn

PReMiAȚi CU o exCURSie În GeRMAniA
Această utilizare orientată pe design, creativă și
totodată în mod evident eficientă a parchetului
EGGER, a transmis chiar și producătorului o rezonanță pozitivă. În cadrul workshop-urilor EGGER
Inovativ, li s-a solicitat montatorilor să trimită fotografii cu obiectele de referință la care s-a utilizat
parchet EGGER. Premiul cel mare a constat într-o
excursie de două persoane la târgul la Domotex 2014
din Hanovra/Germania, inclusiv biletele de avion,
cazarea și intrarea la târg. Proprietarul firmei dl Aster
Hadzhiev și unul dintre angajații săi au avut un sejur
plăcut în Germania, oportunitate prin care au preluat
de la cel mai renumit târg internațional organizat
pentru pardoseli noi idei pentru clienții lor.

montarea de parChet laminat pe plafon
separĂ spațiul și Îl faCe sĂ parĂ mai mare.

toMbolA PentRU MontAtoRii eGGeR

l Concurs pentru montatorii din românia şi
bulgaria
l În cadrul workshop-urilor eGGer inovativ pentru
prelucrarea și montarea parchetului laminat
l Câștigător: astrade Company und parketen stil
(sofia, bulgaria)
l proiect: reamenajarea unui living, montarea
inovatoare a parchetului laminat, chiar și pe
perete și plafon.

aster hadzhieV ÎmpreunĂ Cu anGa jatul
sĂu și reprezentantul de VânzĂri de la eGGer,
boGdan suluGiuC, la standul eXpozițional
eGGer din hanoVra.
Pardoseli magazin
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CUlA olteneASCĂ
mĂldĂresCu – duCa
intre cele peste 200 de cule pe care le avea
D
odată Oltenia, în prezent mai sunt câteva zeci,
multe degradate sau în stare de ruină, greu de
presupus a mai fi refăcute, deși ele constituie
adevărate valori de patrimoniu istoric și arhitectural. Totuși, au fost păstrate câteva, reprezentative
în acest sens fiind cele două din Complexul Muzeal
Măldărești – Vâlcea, nu departe de Mănăstirea
Horezu. Din acest ansamblu fac parte cula
Greceanu, de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (dar
având la bază o construcție defensivă mult mai
veche, de la 1650), și cea construită de Gheorghiță
Măldărescu în 1812, despre care vom da mai multe
detalii în continuare. Ele aparțin însă aceleiași
familii boierești extinse, rezultate din căsătoria lui
Costache Greceanu cu Marița Măldărescu la 1853.

tipice balcanilor

masivă, echilibrată, cu câteva elemente
surprinzătoare de rafinament, cula
măldărescu pare că ne dă o lecție vie
de arhitectură, reflectând o etapă a
tranziției de la conacul fortificat al
boierilor munteni de la sfârșitul evului
mediu la casa românească modernă, de
inspirație tradițională, inclusă generic în
ceea ce s-a numit ”stil neoromânesc” sau
”neobrâncovenesc”. Cu rol defensiv, dar
respectând și statutul proprietarilor,
această construcție ne încântă prin
pardoselile solide, din piatră și lemn
masiv, specifice arhitecturii rustice a
începutului de secol XiX.

Vom începe totuși prin a spune că acest tip de
construcție nu este specific doar Olteniei.
Conceptul de “casă fortificată” sau “casă-turn” a fost
larg răspândit în Europa Evului Mediu, din Balcani
până în Irlanda, mai ales în zone cu o densitate
redusă a populației și în epoci tulburi din punct de edificii medievale, începând cu perioada bizantină, având
vedere istoric. În Balcani există multe asemenea caracteristici asemănătoare. Construite din piatră sau cărămidă
și lemn, foarte rar cu elemente din paiantă, au fost dezvoltate mai
mult pe verticală, ca un turn de apărare conceput să reziste unui
asediu de amploare mică, protejând o familie sau o familie
extinsă. În interior erau organizate câteva funcționalități de criză:
beciul avea uneori și o fântână, sau alte surse pentru
aprovizionarea cu apă, respectiv o zonă de păstrare a alimentelor,
la parter erau adăpostite animalele, la etaje (unul sau două) erau
amenajate camerele de locuit, cu ferestre mici, uneori niște
simple fante, pentru a arunca proiectile sau a trage cu pușca.
Zidurile erau groase, de un metru la bază, ușile solide, cu
încuietori metalice masive.
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Deși variantele la care au ajuns în zilele noastre sunt
prevăzute cu acoperiș în șarpantă, se presupune că uneori
aceste construcții aveau creneluri, așa cum se poate vedea
încă în câteva locuri din Grecia, unde s-au păstrat chiar
așezări întregi constituite din locuințe-turn.
În Albania, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Macedonia și alte zone
din Balcani care la un moment dat au făcut parte din Imperiul
Otoman, au apărut ca o reacție la incursiunile militare răzlețe, la
bandele de tâlhari care se constituiau pe fondul lipsei de
autoritate, chiar la revoltele spontane ale țăranilor împotriva
abuzurilor claselor privilegiate. Numele folosit în Balcani pentru
a le defini sunt asemănătoare și înseamnă “turn”: kullë în
albaneză, kuli în bulgară, kule în sârbă și turcă (din persanul
qulla, care avea sensul de “munte” sau “vârf”).

Culele oltenești
Dacă aceste case fortificate s-au răspândit în
provinciile Imperiului Otoman începând cu
secolul al XVII-lea, când au apărut primele semne
de declin ale autorității centrale, pe pământ
românesc ele s-au dezvoltat cu precădere către
sfârșitul secolului al XVIII-lea, doar în Muntenia
și în special în Oltenia și Muscel. Contextul istoric
a fost unul special, Oltenia fiind, de-a lungul
secolului al XVIII-lea (practic epoca fanariotă),
monedă de schimb între Imperiul Otoman, cel
Habsburgic și cel Țarist; situația a făcut ca
haiducia să ia o amploare nemaiîntâlnită în
Europa, acest fenomen luând forme dintre cele
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mai diverse, de la simplul jaf la tentative de justiție
socială (se lua de la bogați și se dădea la săraci) sau de
eliberare națională, așa cum au făcut Iancu Jianu și
Tudor Vladimirescu ceva mai târziu. Slăbiciunea tot
mai accentuată a administrației Imperiului Otoman
permitea apariția incursiunilor de jaf ale unor
aventurieri ca Osman Pazvantoğlu (cunoscut la noi ca
“Pazvante Chiorul”); scăpat de sub control, împreună
cu o mică armată de mercenari, s-a autodeclarat
conducător al unui stat nou cu capitala la Vidin,
completându-și “bugetul” prin incursiuni dese în Țara
Românească (în anul 1800 a incendiat Craiova,
lăsând-o cu doar 300 de case din 7.000). Cam aceasta
era deci atmosfera, siguranța comunităților și
familiilor devenind reală mult mai târziu – prin
urmare, culele au fost construite și întreținute cu
scopul originar până la începutul secolului trecut,
când situația politică și istorică se schimbase simțitor.
Culele ridicate pe la anul 1800 pe dealurile Olteniei
au câteva caracteristici ce le individualizează, începând
cu faptul că materialul de construcție (piatră, cărămidă) nu este lăsat aparent, ca în restul Balcanilor, ci

Conac și fortăreață
Cula măldărescu mai este identificată și cu
numele lui i.G. duca, celebrul om politic
liberal (asasinat de legionari în 1933), care a
cumpărat clădirea în 1910 și s-a ocupat de
refacerea și punerea ei în valoare. Casa a fost
construită însă la 1812 de boierii măldărescu,
familie veche, identificată încă de pe vremea
lui mihai Viteazul. aceștia au ridicat o culă –
conac cu parter și două etaje, ușă de acces
din lemn de gorun, scări interioare, stâlpi și
grinzi masive care susțin plafoanele unei
construcții complexe, nu lipsite de latura
decorativă, precum stucaturile de pe tavanul
cerdacului de la ultimul etaj (care indică anul
1827, anul realizării lor). ambianța a fost
considerată potrivită pentru turnarea unor
filme de epocă, de exemplu ”iancu jianu –
haiducul” (1980 – 1981).
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este tencuit. Unele erau concepute strict pentru refugiu,
altele pentru veghe, dar cele din epoca menționată au fost
dimensionate foarte adesea ca pentru a deveni locuințe
permanente, practic niște conace fortificate, al căror parter
avea un număr minim de deschideri – de regulă doar ușa
masivă de intrare.

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

pardoseli

istorice

În consecință, sunt mai spațioase, având o arie la sol
mai mare; unii boieri și-au permis chiar să mențină
pridvoare deschise la nivelurile superioare, pe care să le
stilizele cu coloane scurte și arcade (cu deschideri
reduse, ce-i drept), ferestre cu ancadramente din piatră
sculptată sau traforată, stucaturi în interior, unele
decorațiuni de fațadă, streșini ornamentate etc. Sunt
elemente întâlnite și în arhitectura bisericească sau
civilă brâncovenească, care, alături de alte împrumuturi
din spațiul otoman sau italian, au stat la baza stilului
neoromânesc, adoptat cu entuziasm la anul 1900, în
special de familiile înstărite, care voiau ca arhitectura
să sugereze un trecut medieval glorios.

Regăsim aici arcadele trilobate ale cerdacului,
sprijinite pe coloane scurte, cu secțiune rotundă, un
acoperiș tradițional cu șindrilă, interioare rustice cu
sobe având modele superbe (cu gura de încărcare în
camera alăturată), uși interioare în arcadă, nișe în ziduri
transformate în dulapuri, mobilier brâncovenesc
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adunat aici de muzeografii vâlceni. Împreună cu cele câteva
sute de obiecte etnografice de mare valoare (ceramică, vestimentație) și de obiecte care au aparținut familiei Duca,
se reconstituie o atmosferă apropiată de cea originală.
Patina timpului reflectată de culoarea închisă a lemnului,
întreruptă pe alocuri de culorile vii ale covoarelor
tradiționale de lână lucrate manual, contrastează în mod
fermecător cu albul imaculat al pereților și tavanelor.
Pardoselile de lemn, în general dușumele late din brad
bătute în cuie de metal, se sprijină pe structuri de grinzi și
scânduri solide, unele lăsate aparente. În anumite locuri
putem vedea tehnica greoaie de finisare a lemnului la 1800,
prelucrarea grosieră, primatul rapidității execuției.

nu putem neglija rolul pietrei în realizarea
acestei construcții, încă de la zidărie, unde a
fost combinată cu cărămida. mai pot fi
observate zone interioare unde s-a păstrat
pavajul inițial cu piatră nefinisată – piatră de
râu spartă, acum tocită după secole de
uzură. pe podeaua cerdacului au fost adăugate dale de piatră prelucrată, montată în
rânduri decalate, iar în unele zone de acces
s-a optat pentru pardoseli ceramice tip
klinker – de asemenea, o intervenție recentă.

Absolut impresionante sunt câteva scări din grinzi
masive de brad, atent restaurate, așa cum putem vedea
din completările care li s-au adus. Aici vom interveni
cu o poveste mai puțin frumoasă, din anii 1960, când
cula a trecut din proprietatea familiei Duca în cea a
CAP-ului, care își avea sediul în apropiere. S-a considerat că aceste spații sunt potrivite cazării tractoriștilor,
care s-au încălzit pe timpul iernii cu icoanele pe lemn
și pardoselile smulse... Din fericire, abuzul a fost oprit
la timp și s-a început o restaurare în deceniul următor,
iar o parte a icoanelor a fost recuperată, fiind expuse
în muzeu abia după 1990.
Un aspect important este faptul că I. G. Duca, din
respect pentru istoria clădirii și fiind mare iubitor al
specificului local (deși se născuse la București), nu a

locuit în culă, chiar dacă devenise proprietar deplin. A
început să o restaureze și să o amenajeze cu obiecte
țărănești (cumpărate de la localnici sau de prin
bâlciuri) într-o perioadă în care etnologia era o știință
incipientă. Mai mult, și-a construit alături o casă de
vacanță modestă, în stil neoromânesc, practic o replică
pe un singur nivel (parter), amplasată vis-à-vis.

ISTORIE
Cu toate că a trecut prin câteva evenimente nefericite
în cei două sute de ani de existență, cula Măldărescu a
avut totuși un destin blând, astfel încât azi o putem
admira, cu toate adaosurile ulterioare. Este genul de
clădire care a făcut istorie nu doar datorită vechimii, ci
mai ales prin faptul că a devenit sursă de inspirație
pentru arhitecții anilor 1900, care au identiﬁcat în ea un
punct de pornire pentru un nou stil, național.
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www.acoperismagazin.ro/campionat

Între 19 și 22 noiembrie 2014 va avea loc la București, pavilionul C3 din complexul expozițional
Romexpo, 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. Până în acest moment s-au înscris 30 de echipe din 14 țări. Pe durata
concursului se organizează ediția I a expoziției specializate Best Roofs & Façades, unde producătorii
de sisteme profesionale vor expune soluțiile pentru acoperișuri.
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 pregătirii la locul de muncă și creșterea respectului pentru industrie;
• promovarea profesiei de montator și specialist în acoperișuri;
promovarea învățământului de specialitate în rândul tinerilor;
• stabilirea unor standarde de performanță pentru profesioniști; creșterea gradului de
complexitate a meseriilor, adaptarea la sistemele moderne de lucru.

cele 3 secțiuni
de concurs
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