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Să îmbunătățim calitatea

aerului din locuință!
Știați că aerul din locuință poate ﬁ mai
poluat decât aerul de afară? Știați că
timpul petrecut în interior este mai
mare decât timpul petrecut în aer liber?
Certiﬁcările GREENGUARD sunt utile
deoarece servesc la reducerea
expunerii dumneavoastră la emisiile
chimice și îmbunătățesc calitatea
aerului interior.
Bona – specialistul
pardoselilor din lemn
Începând din 1919 am conceput
produse eﬁciente și ușor de utilizat pentru
a pune în valoare parchetul. Soluțiile suedeze pe bază de apă de la Bona reprezintă cheia curățării sigure și eﬁciente a
parchetului și îndeplinesc normele stricte de emisii, promovând
un mediu ambiant mai sănătos. Certiﬁcarea GREENGUARD
acordata de UL Environment încearcă să reducă expunerea la
substanțe chimice nocive, oferind oamenilor produse mai sănătoase, în care pot avea încredere. Standardele GREENGUARD
sunt printre cele mai riguroase din lume în ceea ce privește
emisiile produselor și se bazează pe standardele și normele
actuale ale agențiilor de sănătate publică naționale și internaționale. Produsele Bona certiﬁcate GREENGUARD vă conferă
sentimentul de siguranță și în același timp mențin superbe
pardoselile din lemn pentru generațiile viitoare.

Produse profesionale de încredere
pentru instalarea și ﬁnisarea parchetului
Lacurile pe bază de apă de la Bona au un conținut foarte
scăzut de VOC (compuși organici volatili). Emisiile de compuși
organici volatili din aer au efecte asupra sănătății și mediului.
Astfel, produsele Bona sunt mai sigure pentru familia dumneavoastră, animalele dumneavoastră de companie și mediul
ambiant al locuinței. În ceea ce privește tehnologiile de instalare,
Bona militează pentru adezivii pe bază de silan care furnizează
avantaje comparativ cu adezivii tradiționali: nu pătează ﬁnisajul,
nu au impact negativ asupra utilizatorului, iar emisiile chimice
sunt conforme normei EC1/EC1R. Tehnologia viitorului, adezivul
pe bază de silan este astăzi accesibilă la un cost echitabil în raport
cu performanțele și siguranța.

Sistemul de șlefuire Bona Dust Containment System vă
scapă aproape în întregime de praful din aer, pe care îl elimină
în proporție de 99,8%, spre deosebire de procesele de șlefuire
clasice. Parchetarii Bona ﬁnisează pardoselile fără praf, iar
dumneavoastră nu trebuie să acoperiți obiectele din casă sau să
curățați ﬁecare colț după ce și-au făcut treaba. Aerul care iese
din mașina de șlefuit este de fapt mai curat mulțumită ﬁltrelor
de aer HEPA.
Sistemul Bona conferă încredere și siguranță, iar parchetul
dumneavoastră își va menține frumusețea de-a lungul generațiilor viitoare.

INFO

Bona România SRL
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Tel./Fax: 021-3170222
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www.bona.com
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Revista noastră, citită
și de clientul ﬁnal
Răzvan Dobre,
Președintele Asociației
Montatorilor
de Pardoseli din România
m aniversat de curând 5 ani de existență a revistei Pardoseli
Magazin și facem un nou pas important, venind către cititori
și printr-o rețea de distribuție clasică, magazinele Inmedio.
Publicația aceasta poate ajunge astfel nu doar la specialiști (ca până
acum), specialiștii rămânând ”nucleul dur” al publicului nostru țintă,
ci și la clientul ﬁnal al produselor și montajelor de pardoseli.
Întrebarea (legitimă de altfel) dacă piața românească este pregătită
să primească o revistă unde să se vorbească doar despre pardoseli,
și care să se adreseze nu doar arhitecților, constructorilor sau
montatorilor, ci și publicului larg, primește acum un răspuns ferm:
da, este pregătită! Putem spune cu tărie că piața authtonă are și
profesioniști care să propună montaje de excepție, dar și clienți care
să știe ce să ceară, cu ajutorul unor designeri talentați și buni
cunoscători ai produselor profesionale. O revistă de nișă, care să aibă
în vedere și end user-ul, este așadar necesară, aproape obligatorie,
cu condiția să se urmărească atingerea unui scop cu care am pornit
și noi la drum acum 5 ani: educarea pieței și orientarea ei spre
produse de calitate. O revistă pentru end user, dar care nu este
conectată puternic în interiorul branșei montatorilor și producătorilor
profesioniști, nu va putea oferi informații cu adevărat importante
pentru cititor.
În acești ani, în care revista a ajuns în principal la montatori,
arhitecți, constructori sau mari investitori, am reușit să transmitem
informație din interiorul branșei, dar și să ﬁxăm centrul de greutate
asupra materialelor, sistemelor, tehnicilor de calitate recunoscută în
Europa și în lume. Admitem fără probleme că multe dintre ideile
bune ne-au venit din Occident: de acolo știm metodele de aplicare a
produselor profesionale de ultimă generație, acolo am învățat cum
se organizează un concurs de meserii. În Europa vestică am văzut
și ce înseamnă o revistă specializată, în care sunt prezentate doar
aspectele relevante ale pieței. Majoritatea țărilor în care pardoselile
se execută cu profesionalism au cel puțin o revistă de pardoseli
dedicată și clientului ﬁnal, în mod exclusiv sau nu. În acești 5 ani de
existență, revista Pardoseli Magazin a reușit să își facă prieteni în
interiorul branșei, dar nu pe oricine, ci pe adevărații profesioniști,
care au realizat cele mai interesante lucrări. Aici sunt producătorii
care țin legătura permanent cu montatorii, punându-le la dispoziție
nu doar materialele, ci și cunoștințele necesare pentru a face
performanță. Aici sunt prezentate evenimentele, lansările, trendurile
de pe acest segment al pieței construcțiilor. Având toate acestea... ce
ar mai putea lipsi acestei reviste, pentru a interesa un client ﬁnal care
își dorește calitate?

A

finisaje

premium

Lansarea noiLor coLecții

EggEr 2015 – 2017
www.egger.com

Inovațiile tehnice și designul
actual sunt foarte căutate:
pardoseli laminate rezistente la
umiditate.
Noile pardoseli laminate aqua+ îmbină igiena cu confortul
și pot ﬁ utilizate fără rețineri în bucătării, băi sau în zonele de intrare.
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În noua sa colecție de pardoseli
laminate, producătorul de semifabricate pe bază de lemn prezintă
indicatorii pe care îi reunesc în
prezent pardoselile laminate de
calitate: caracteristicile tehnice
inovatoare ale produsului oferă
suport designului optic și tactil,
acesta ﬁind aliniat la toate tendințele
actuale importante din amenajări.
La doar trei luni după lansarea noii
colecții, estimările noastre cu privire
la vânzări au fost deja depășite.
Înregistrăm multe cereri pentru
pardoselile rezistente la umiditate
realizate cu tehnologia aqua+.

rimele impresii din piață indică faptul că lansarea noii
colecții de către EGGER a constituit mutarea perfectă
într-o piață plină de provocări cum e cea a pardoselilor,
declară Stefan Pletzer, director executiv EGGER Retail
Products: „Suntem foarte mulțumiți de desfășurarea etapei
internaționale de prezentare cu cei 200 de mari distribuitori
ai noștri. Clienții ne-au oferit un feedback pozitiv, iar vânzările
înregistrate până în prezent au depășit așteptările noastre cele
mai optimiste.“

P

TENDINȚĂ MARCANTĂ:
PARDOSEALĂ LAMINATĂ ÎN BAIE
O cerere deosebită se înregistrează pentru decorurile de
lemn, utilizate la pardoselile elaborate pentru colecție cu
inovatoarea tehnologie aqua+: „Noua categorie de produs deschide clienților noștri noi domenii de utilizare și noi posibilități
de montaj a pardoselii laminate, în zone cu o acțiune ridicată a
umidității, fără a ﬁ necesară renunțarea la aspectele îndrăgite
și autentice de lemn. De exemplu, decorul de stejar poate ﬁ
utilizat fără reținere în baie.“
Prin lansarea noilor pardoseli laminate cu caracteristica
aqua+, EGGER reacționează la noile cerințe de mai mult confort
și materiale naturale în băi. Pardoselile laminate rezistente la
umiditate sunt adecvate și pentru montajul în spațiile comerciale: cabinete medicale, suprafețe de încărcare sau birouri, unde
vor oferi un ambient natural și prietenos. Noua colecție „Pardoseli laminate EGGER 2015-2017“ oferă o paletă largă de decoruri
de lemn cu structuri naturale ale suprafețelor; produsele
rezistente la umiditate sunt marcate cu pictograma aqua+.
Întreținerea pardoselilor rezistente la umiditate se poate
efectua cu aparatele de curățare cu aburi, fără a menține
contactul punctual cu aburul mai mult de 30 secunde. Chiar și
curățarea cu ajutorul aparatelor de șlefuit și aspirat de până la
100 kg nu constituie o problemă!

Pardoselile laminate rezistente la umiditate,
fabricate cu tehnologia aqua+, se pot curăța chiar și cu aburi.

GARANȚIE PE VIAȚĂ
Piesa centrală a tehnologiei aqua+ e constituită de placa de
bază HDF cu proprietăți speciale. Această placă este de cinci ori
mai rezistentă decât plăcile obișnuite față de abur și jeturi de
apă. Placa de bază împreună cu stratul de acoperire puternic
hidrofug, perfect etanș, împiedică umﬂarea canturilor plăcilor.
Acest lucru face ca pardoselile să ﬁe universal utilizabile în
spațiile interioare – totuși nu se vor utiliza pe termen lung în
zone cu umiditate constantă (de ex. cabină de duș, saună).
EGGER este convins de calitatea pardoselilor și oferă în cazul
unei exploatări corecte în mediul casnic o garanție pe viață și
respectiv de cinci ani în cazul utilizării în spațiile comerciale.

ACCESORIILE POTRIVITE
Paleta largă
de accesorii
garantează
o calitate durabilă
a pardoselilor
aqua+.

Producătorul oferă accesoriile selectate optim pentru a
garanta o calitate durabilă a pardoselilor laminate cu caracteristica aqua+. La acestea se adaugă valoroasa folie anti-condens
aqua+ Aluﬂex, care protejează pardoseala laminată față de
umezeala remanentă. Pe șapă este montată o folie - alternativ o
folie suport SILENZIO Duo cu barieră de vapori integrată - o
condiție preliminară necesară pentru menținerea ireproșabilă a
pardoselii. Racordurile la pereți se realizează cu banda de
etanșare și distanțare aqua+ pentru protecția contra umidității.
Această bandă înlocuiește utilizarea distanțierilor și facilitează
astfel un montaj mai rapid și mai confortabil. În program sunt
incluse și plintele rezistente la apă aqua+, în decorul compatibil,
cu o garnitură opțională de etanșare din cauciuc, precum și
agentul de etanșare aqua+ CLIC SEALER pentru cazurile de
utilizare specială. n

Dacă podeaua din camere se extinde în spațiile cu umiditate
crescută, se creează amenajări fascinante. Pardoselile laminate cu
noua tehnologie aqua+ deschid noi posibilități, atât în mediul
rezidențial, cât și în cel comercial.
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Montatorul
are nevoie de
colaborarea
cu designerul
Domnul Constantin Cadar este unul dintre
montatorii de referință din România, foarte
cunoscut și apreciat în branșă, în ciuda
discreției care îl caracterizează. Este
cunoscut, de asemenea, datorită implicării
în activitatea Asociației Montatorilor de
Pardoseli din România, în concursurile de
proﬁl și în susținerea proiectelor dedicate
formării tinerilor parchetari. Vă prezentăm
în continuare un interviu cu domnia sa, în
care nu vorbește despre umiditatea șapei
sau granulația șlefuirii parchetului, ci
despre relația dintre montatori, arhitecți și
beneﬁciari, despre preferințele estetice ale
românilor și opțiunile acestora atunci când
au o dilemă în legătură cu bugetul.

Constantin Cadar
(foto dreapta )
alături de
Heinz Brehm,
preşedintele
EUFA PF, la şcoala
de meserii din
Neustadt
an der Aisch

Constantin Cadar a condus echipa
României medaliată cu aur la Concursul
European Demonstrativ al Montatorilor
de Parchet Made Expo Milano, prima
echipă est-europeană câştigătoare a unui
concurs internaţional de montaj de
parchet şi pardoseli.

8

Pardoseli magazin

Când și cum ați început
să lucrați în acest domeniu?
Aceasta s-a întâmplat cam cu 25 de ani în urmă,
iar un rol important în această direcție l-a avut și
îl are familia, dar și locul unde m–am născut – la
Comarnic. Am început acolo și am continuat la
București, unde am abordat lucrări din ce în ce
mai complexe.

Ce apreciați pozitiv la un
beneﬁciar atunci când preluați
o lucrare?

executantul le poate pune în operă doar dacă le
aduce o serie de modiﬁcări, de corecții tehnice.
De asemenea, apreciez asumarea colaborării pe tot
parcursul lucrării și promptitudinea în a lua decizii.

La beneﬁciar apreciez simțul estetic, bunul-gust
pentru ceea ce vrea să aibă în casă. Mai apreciez
faptul că apelează la un designer sau arhitect bun,
care să îl ajute - în felul acesta știm exact ce avem
de făcut, după niște coordonate clare, iar ﬁnalul va
ﬁ cu siguranță unul de succes.

Sunteți consultat în alegerea
materialului, sau de obicei acesta
este impus de beneﬁciar ori
designer?

Dar la un designer sau arhitect?
Și în cazul lor putem vorbi de opțiuni estetice, dar
la fel de importantă mi se pare disponibilitatea de a
se sfătui cu executantul și de a accepta ideile bune
ale acestuia, argumentele tehnice și variantele de
punere în operă ale ideilor respective. Este
adevărat că uneori designerii și arhitecții vin cu
idei ieșite din tipar, uneori ”năstrușnice”, pe care

Mi se cere opinia de cele mai multe ori. Designerul
și beneﬁciarul vin cu o idee despre pardoseală, doresc un anumit model, o anumită culoare, dar mai
departe trebuie să consulte executantul, să vadă în
ce măsură se pot obține acele caracteristici ale
pardoselii. De exemplu trebuie stabilit dacă se
folosește un material natur, gata colorat sau care
are nevoie de colorare în tipul procesului de ﬁnisare. Este nevoie de o consultare îndeaproape pe
teme de acest gen.

Pardoseli magazin
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folosești. Acolo se perfecționează în fond un
montator adevărat, mai ales când este vorba de
modele speciale. Iar românii iubesc la fel de mult
și parchetul masiv, care are o tradiție importantă.

“Fiecare lucrare
are un preț corect,
justiﬁcat prin
materiale, timp,
număr de montatori
implicați, pe care
beneﬁciarul este
dispus sau nu să îl
plătească”.

Ce așteptări are beneﬁciarul highend de la montatorul de pardoseli?

Care sunt lucrările provocatoare
pentru dumneavoastră?
Provocările vin de regulă de la detaliile de execuție
și mai ales la pardoseli cu un design complex, cu
model - acolo diﬁcultățile sunt mai ridicate.

Preferați un montaj ”de la zero”
sau o renovare?
Ambele variante sunt interesante, dar depinde cât
este beneﬁciarul de hotărât să investească în
lucrarea respectivă, de orice fel ar ﬁ ea. Inevitabil,
renovările sunt mai grele, implică mai multă
muncă și unele compromisuri legate de calitatea
ﬁnală a lucrării. Una e să ai un parchet nou, în care
ﬁecare lamelă arată impecabil, alta e să
recondiționezi un parchet vechi, peste care timpul
și-a lăsat urmele.

Care mai este raportul parchet
masiv / parchet stratiﬁcat, ca
preferință din partea beneﬁciarilor,
și ce preferați dumneavoastră să
montați?
Parchetul dublu și triplu stratiﬁcat are o evoluție
mai bună în timp, este mai stabil, nu apar rosturi și
așa mai departe. În plus, și montajul este mult mai
simplu, astfel încât stratiﬁcatul ﬁnisat sau
semiﬁnisat poate ﬁ aplicat și de un zugrav, dacă
este atent și învață, folosind scule destul de simple.
Lucrul acesta nu mai este posibil la parchetul
masiv, unde experiența își spune cuvântul,
procedeele sunt mult mai complexe și necesită
echipamente speciale, pe care trebuie să știi să le
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Beneﬁciarul autohton - vorbim aici doar de cel cu
un buget cel puțin mediu - este în general sensibil
la modă și în același timp vrea să aibă ceva inedit,
unic dacă se poate. Iar montatorul trebuie să
ajungă la un rezultat care să îl mulțumească pe
acest beneﬁciar, ceea ce nu este totdeauna simplu.
Românii sunt sud-estici, unora le plac extravaganțele, chiar excesele în privința materialelor.
Spre deosebire de un german tipic, de exemplu,
care nu caută foarte mult, se mulțumește cu ceva
simplu și practic.

Unde încearcă beneﬁciarul român
să ajusteze bugetul, la materiale
sau la manoperă?
Nu cred că există o regulă, sau vreo prejudecată în
sensul acesta. Desigur, de multe ori se așteaptă la
discounturi, pe care le poți face în măsură mai
mică sau mai mare. De regulă beneﬁciarii nici nu
intră foarte mult în detalii, atât pentru faptul că au
încredere în noi, dar și pentru că își dau seama că
nu pot stăpâni subiectul, necunoscând piața
materialelor. Sunt puțini cei care ajung să facă
niște evaluări, niște comparații pertinente ale
materialelor. Altfel, în momentul în care
executantul își prezintă corect argumentele,

“Tendința spre
parchet stratiﬁcat cu
strat de uzură din
lemn natural a
început acum vreo 20
de ani și, conform
statisticilor din Vest,
cota de piață a
acestuia a depășit-o
de mult pe cea a
parchetului masiv”.

Ce scule trebuie să aibă o ﬁrmă
de montaj, ca dotare minială?
Depinde ce își propune să facă acea ﬁrmă. La
parchet stratiﬁcat, gata ﬁnisat, este nevoie de
scule care nu costă foarte mult, să zicem 1.000 1.500 de euro. La masiv, deja vorbim de dotare
inițială de minium 10.000 - 15.000 de euro, deci
de 10 ori mai mare. Să ne gândim că avem nevoie
de cel puțin 3 mașini de șlefuit, obligatoriu (de
câmp, de margine și monodisc). Dacă sunt mai
multe echipe, care au în paralel lucrări diferite...
lucrurile se complică.

beneﬁciarul înțelege de ce trebuie să plătească un
anumit preț și o face fără probleme. Atunci când
are resurse, oricine este dispus să plătească pentru
o lucrare foarte bine executată, rară, personalizată,
de o calitate bună. Desigur, există și beneﬁciari cu
buget redus, care se orientează mai degrabă spre
laminat, dar nu ne raportăm la ea.

Ce trenduri observați în ultimii ani
din perspectiva cromaticii?
Trendul merge clar, de mai mulți ani, spre culori
deschise, nordice, și cred că se va continua în acest
stil. Regăsim de asemenea într-o proporție destul
de importantă culorile arhaizate, antichizate, obținute cu baițuri închise, speciﬁce caselor vechi. S-a
diminuat foarte mult apetența pentru parchetul în
culori exotice, mai ales cele de culoare roșiatică,
care a avut o perioadă de glorie acum 6-8 ani, inclusiv în variante aprise, aproape agresive. Acum
se lucrează mult pe stejar și baiț. Stejarul, în general de proveniență locală, revine ca esență speciﬁcă țării noastre și Europei, ﬁind considerat cel mai
”adaptat” la ambianța autohtonă, la climat și la
modul nostru de a utiliza o locuință. Cererea
pentru esenţe exotice a scăzut nu doar din cauza
culorii, pentru care beneﬁciarul și-a pierdut
interesul, ci și din cauza problemelor de stabilitate
în timp. Sunt unele esențe care lucrează, se
contractă mai mult.

În ce măsură contează sculele
și echipamentele profesionale pentru
o ﬁrmă specializată în montaj? Pot ﬁ
compensate acestea de priceperea
meseriașului?
Compensarea este posibilă, dar într-o măsură limitată, și nu știu dacă mai este fezabilă din punct de
vedere economic, pentru că se poate pierde foarte
mult timp. Nu ai cum să lucrezi fără scule bune,
puse la punct, veriﬁcate, care să funcționeze corect.
Este la fel de adevărat că poți să faci o lucrare
proastă și cu scule bune, dar meseriași nepricepuți.

Există un fond important
de locuințe în care s-a montat
în urmă cu zeci de ani parchet
masiv, și care ajunge la o
anumită vechime. Ce facem,
renovăm sau înlocuim?
Vorbim din nou de puterea de investiție a
beneﬁciarului. Se fac destul de multe achiziții de
case vechi, iar cei care cumpără o casă pentru a o
renova vor cheltui cel puțin la fel de mult cu
reparațiile. Beneﬁciarul poate păstra pardoseala
veche, cu compromisurile de rigoare, dacă nu are
alternativă; uneori merită, alteori nu - depinde în
ce stare se aﬂă parchetul, stratul suport etc.. Eu
cred că aici un rol important îl are și parchetarul,
care trebuie să-i explice proprietarului care este
situația, perspectivele și compromisurile la care
se ajunge printr-o renovare.

Cum i-ați sfătui pe beneﬁciari
să-și aleagă montatorul?
Sunt câteva aspecte preliminare care trebuie
luate în calcul. În primul rând, eu recomand
oricărui beneﬁciar să lucreze cu un designer,
pentru orice suprafață, chiar și pentru o
garsonieră. Este cel mai sigur mod de a pune
lucrurile cap la cap de la început, pentru că
beneﬁciarii nu au experiență de constructor și
arhitect. De cele mai multe ori proprietarii
nu știu ce presupune un montaj, ba chiar se
sfătuiesc cu montatorul ce parchet să-și aleagă.
Un montator bun poate să facă multe,
dar el nu garantează decât succesul lucrării de
pardoseală, tehnic și estetic, dar nu al întregii
amenajări. Parchetul trebuie să ﬁe în acord cu
ce se dorește de la acel spațiu, cu mobila, ușile și
celelalte. Și acum ajung la întrebare: pentru mine
montatorul se alege ﬁe prin intermediul
designerului sau arhitectului, cu care se consultă,
ﬁe prin recomandare din partea unor prieteni sau
cunoștințe. Este o metodă sigură, care
funcționează și în Occident, ca și în România. n

“Eu recomand
oricărui beneﬁciar să
lucreze cu un
designer, pentru orice
suprafață, chiar și
pentru o garsonieră.
Este cel mai sigur
mod de a pune
lucrurile cap la cap
de la început, pentru
că beneﬁciarii nu au
experiență de
constructor și
arhitect”.

Articolul este ilustrat
cu fotograﬁi din
portofoliul de lucrări
al intervievatului.
Firma Cadar Parchet
poate ﬁ contactată la
numărul 0722 413 598

Pardoseli magazin
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tehnologii

moderne
FLOORING SYSTEMS

Pardoseli elastice
profesionale
Forbo Flooring Systems este o prezență
globală pe piața de linoleum, PVC,
mochetă, Flotex, sisteme de bariere de
praf, dezvoltând pe lângă acestea o
gamă completă de produse profesionale
de întreținere. Toate produsele Forbo
combină un nivel ridicat de
funcționalitate și durabilitate cu
dezideratele ecologice. Forbo Flooring
este parte a conglomeratului elvețian
Forbo Group, deținând 20 de unități de
producție și sucursale în 32 de țări.
LinoLeum
Cu o cotă de piaţă de peste 65%, Forbo e lider mondial în
producţia de linoleum, material 100% natural ce dă naştere unei
pardoseli ecologice, funcţionale şi estetice. Linoleumul e
răspunsul perfect la dezideratele ecologice contemporane: un
material realizat din materii prime naturale și regenerabile. În
plus, acest material îndeplinește cerințele cele mai pretențioase
ale designerilor.

LINOLEUM

12
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Forbo Flooring a aniversat în 2013, 150
de ani de la patentarea pentru producția
industrială a pardoselii de linoleum de
către Frederick Walton în anul 1863.
În realitate, acesta a inventat linoleumul
încă din 1860, în satul scoțian Nairn, dar
au fost necesari încă trei ani până la
intrarea efectivă în fabricație. Patentul
obținut atunci stă la baza producției de
linoleum și astăzi. Prin fabricile sale din
Assendelft (Olanda) șI Kirkcaldy/Nairn
(Scoția), Forbo Flooring este liderul
global al pieței de linoleum, sub brandul
Marmoleum.

LinoLeum moduLar
Marmoleum modular vă oferă o gamă nelimitată de alegeri
în privința formei, dimensiunii și culorii dalelor de linoleum.
Marmoleum modular este o dală de linoleum pur, creată din ulei
de in, rășină, făină de lemn și calcar.
Aceste materii prime se găsesc din abundență sau sunt
regenerabile rapid, cu recolte anuale sau scheme de refacere.
Marmoleum Modular e produs în fabrici din Europa, ce folosesc
energie verde. Marmoleum modular este un produs unic prin
faptul că ﬁecare formă e tăiată separat din materialul de bază.
Montate corect, dalele se îmbină perfect și nu necesită sudare.

LINOLEUM MODULAR

PVC

Suportul din poliester conferă produsului o mare stabilitate
dimensională, chiar și la aplicare pe suprafețe ample.
Marmoleum Modular este tratat cu Topshield2, un ﬁnisaj
acrilic dublu strat ce împiedică zgârierea și pătarea și permite o
întreținere ușoară a pardoselii în timp.

PVC
Pardoselile din PVC sunt produse prin cele mai avansate
tehnici actuale și se remarcă prin aspectul și funcționalitatea lor
deosebite. Ele permit exprimarea oricăror deziderate estetice și
funcționale, respectând inclusiv cele mai stricte reglementări în
domeniul sănătății și siguranței.
Avem soluții pentru pardoseli cu cerințe obișnuite dar și
antiderapante, acustice, antistatice, pardoseli design și soluții
pentru spațiile umede: Eternal, Allura, Colorex, Aqualon, Onyx.

Mochetă dale

fLotex
Nu e PVC, dar are rezistenţa, durabilitatea şi facilitatea de
curăţare a PVC-ului. Nu e nici o mochetă clasică, dar arată la fel
de bine, excelând prin căldură şi confort. Suprafața densă formată
din ﬁbrele de nailon crează o barieră acustică ideală, protejată
cu tratamentul antimicrobian Sanitized®.
Flotex poate ﬁ folosită împreună cu orice alt tip de pardoseală, pentru a crea combinații originale de culori, texturi și
materiale, ﬁind ideală pentru orice aplicație, de la locuințe până
la educație, sănătate, birouri, cămine de bătrâni, retail și hoteluri.

moChetă daLe
Dezvoltată inițial pentru destinații rezidențiale, mocheta în
dale reprezintă astăzi o pardoseală preferată pentru toate
interioarele comerciale, ﬁind utilizată intens în sectorul public:
școli, colegii, universități, clădiri administrative și alte facilități
de divertisment ori acomodare.
Mocheta în dale Tessera și Westbond e recunoscută pentru
aspectul estetic și performanțele excepționale la traﬁc intens,
clienții beneﬁciind și de garanția livrării în 5 zile lucrătoare.

Flotex Vision, Nairn Cushionﬂor și Novilon oferă pardoselilor
dumneavoastră de acasă aceeași calitate și durabilitate
recunoscute soluțiilor Forbo din mediul comercial.

rezidențiaL

Bariere de Praf

Dincolo de soluțiile de clasă mondială oferite pentru
interioarele din sectorul comercial, Forbo Flooring Systems este
și un producător de materiale pentru pardoselile rezidențiale.
Brandurile Marmoleum, Marmoleum Click, Flotex Colour,

Nevoia blocării murdăriei la intrarea în clădiri e recunoscută
de secole, un model primitiv ﬁind împrăștierea de nisip ori
rumeguș la intrare. Azi, rolul barierelor de praf e același, dar la
considerentele practice se adaugă reglementările de siguranță și
nediscriminare a celor cu dizabilități. Soluțiile Forbo în domeniu,
comercializate sub brandurile Nuway și Coral, sunt aplicabile în
orice situație, indiferent de nivelul de traﬁc sau gradul de uzură
estimat: centre comerciale, aeroporturi, terminale de transport.
În plus, barierele de praf se pot personaliza la cerere cu logoul
clientului.

Flotex

Rezidenţial

Bariere de praf

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

Queluz

Am ales să vorbim în continuare despre un palat important pentru istoria
Portugaliei și, întrucât a fost construit în perioada de glorie a acestei mari
puteri coloniale, pentru istoria Europei și a Lumii Noi. Ceea ce este
interesant la acest ediﬁciu rococo, pe care unii l-au numit ”Versailles-ul
Portugaliei”, este numărul mare de tipuri de pardoseli folosite – ﬁecare
spațiu are un material anume, pus în operă cu mare acuratețe, după un
design speciﬁc, adaptat la restul amenajării interioare.

14
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ARHITECTURĂ
PEISAJ
Aﬂat practic între
Lisabona - capitala
Portugaliei, și Sintra –
reședința de vară a
monarhilor lusitani, zonă
unde în secolul al XIX-lea
a apărut curentul
romantic în arhitectură,
Palatul Național din
Queluz și grădinile sale
reprezintă un exemplu
remarcabil al legăturii
armonioase dintre
arhitectură și peisaj.

Pardoseli magazin
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Inițial, la începutul
secolului al XVII-lea,
aici a fost reședința de
vară a unui marchiz.

istorice

SECOLuL DE GLORIE
Inițial, la începutul secolului al XVII-lea, aici
a fost reședința de vară a unui marchiz. Acesta
era adept al suzeranității Spaniei asupra
Portugaliei, drept pentru care pe la 1640, în urma
redobândirii independenței de către micul regat
din vestul Europei, urmașii marchizului au
pierdut proprietatea în favoarea prințului Pedro,
viitorul rege Pedro al II-lea (1648-1706).

Domeniul a fost îmbogățit cu
noi construcții finanțate de
familia regală.

16
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Domeniul a fost îmbogățit cu noi construcții
ﬁnanțate de familia regală, în special de către un
alt prinț Pedro - de Braganza (1717-1786), viitor
rege consort al Portugaliei prin căsătoria cu
nepoata lui, regina Maria I. Astfel, între 1747 și
1786 au fost desfășurate lucrări ample de
constucții extinzându-se vechiul palat, care a
căpătat dimensiunile și fastul unei autentice
reședințe regale. Arhitect a fost Mateus Vicente
de Oliveira, care dorea să confere ediﬁciilor
oﬁciale portugheze eleganța și spectaculozitatea
celor spaniole, cunoscută ﬁind rivalitatea dintre
aceste două puteri. Importanța palatului era și
una de politică internă, regele consort retrăgându-se aici pentru a se distanța de intrigile curții
și, desigur, pentru a se ocupa de averea considerabilă a familiei. Oricum, Marchizul de Pombal,
care în acele vremuri avea statut de ”favorit”,
prefera ca familia regală să își petreacă mai mult
timp departe de conducerea imperiului, care îi
revenea astfel lui. Queluz a devenit deci reședință de vară, destinată agrementului și divertismentului, mai ales în urma faptului că Palatul Ajuda, o
altă reședință, a fost distrus de un cutremur
urmat de incendiu – aspect care, de altfel, a
catalizat dezvoltarea domeniului din Queluz.

pardoseli

istorice

Tot aici a fost găzduită regina Maria I după
declanșarea unor accese de nebunie, agravate
de moartea lui Don Pedro de Braganza în 1786.
Lucrurile au luat o turnură mult mai dramatică
în 1807, când familia regală a Portugaliei a fost
nevoită să plece în Brazilia, din cauza invaziei
armatelor lui Napoleon Bonaparte. Atât familia
regală, cât și un mare număr de aristocrați, au
plecat în Brazilia cu doar o zi înainte ca
armatele franceze să intre în Lisabona, luând
cu ei o bună parte din valorile de patrimoniu.
Generalul Junot, comandantul trupelor

O repunere în valoare a
palatului a apărut târziu, în
1957, când Pavilionul Regina
Maria a început să ﬁe folosit ca
reședință pentru șeﬁi de stat
străini aﬂați în vizită oﬁcială.
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napoleoniene, a vizitat palatul și și-a propus să
amenajeze aici o reședință pentru Bonaparte,
ceea ce însă nu s-a mai întâmplat. Regele João al
VI-lea și curtea lui au revenit în Portugalia din
exil abia în 1821, dar Queluz nu și-a recăpătat
strălucirea de altădată, ﬁind locuit doar
ocazional. Au mai stat pentru perioade scurte
Maria Pia de Savoia și Regina Carlota Joaquina
de Spania, căreia i s-a impus șederea într-un
regim ce poate ﬁ numit ”domiciliu forțat”. Brazilia
și-a declarat independența în 1822, în timp ce
familia regală s-a angajat într-un război fratricid
pentru cucerirea tronului, evenimente care au
însemnat decăderea treptată a Portugaliei și,
implicit, a Queluzului. În secolul al XIX-lea, din
Imperiul Portughez rămăsese doar o umbră a
ceea ce fusese odată, cu doar câteva colonii în
Africa și Orient. O repunere în valoare a palatului
a apărut târziu, în 1957, când Pavilionul Regina
Maria a început să ﬁe folosit ca reședință pentru
șeﬁi de stat străini aﬂați în vizită oﬁcială.
De asemenea, în 1979 au fost redeschise
grădinile, în cadrul unui program de educație și
promovare a artelor ecvestre, precum și pentru
vizitarea de către publicul larg.

Spațiile verzi formează
un tot unitar cu clădirea
în sine, după modelul
francez, cu garduri vii și
copaci sau arbuști
”coafați”, cu alei trasate
simetric și statui sau
construcții decorative
inspirate din mitologia
clasică ori viața de
curte.

ÎNTRE RIGOARE șI fANTEzIE
Spațiile verzi formează un tot unitar cu
clădirea în sine, după modelul francez, cu
garduri vii și copaci sau arbuști “coafați”, cu alei
trasate simetric și statui sau construcții
decorative inspirate din mitologia clasică ori
viața de curte. Pe un canal se putea merge cu
gondola și, în timp ce se asculta muzică, erau
urmărite pe parapete scene compuse din plăci
ceramice glazurate care reprezentau succesele
maritime ale imperiului colonial. Statuile de
piatră și plumb, opere ale unor artiști celebri în
epocă, au fost aduse din Italia și Anglia, iar lacul
în formă de stea octogonală din interiorul
parcului a fost proiectat în 1764 de arhitectul
francez Jean-Baptiste Robillion. Aici, curtea
regală portugheză, deosebit de bogată datorită
coloniilor din toată lumea, în special în urma
descoperirii aurului în Brazilia, organiza
festivități, dansuri, spectacole de muzică și
teatru, concerte, jocuri, evenimente ecvestre și
focuri de artiﬁcii.
Începând cu primul deceniu din secolul al
XVIII-lea, zona Lisabonei a fost ”invadată” de
artiști și arhitecți din toată Europa, oferindu-și

serviciile noilor îmbogățiți care au fost atrași de
stilul rococo, mai viu decât apăsătorul baroc de
inspirație italiană, stil care s-a răspândit apoi în
întreg imperiul, mai ales în America de Sud.
Comparaţia cu masivul Versailles francez poate
ﬁ considerată oarecum forțată, dacă ar ﬁ să ne
raportăm la dimensiuni, dar Queluz-ul este
remarcabil prin complexitatea și exclusivismul
ornamentelor, care reﬂectă pasiunea pentru
decorativ, dar și viața lipsită de griji a locatarilor.
În interiorul palatului, spațiile utilizate drept
camere de locuit au fost concepute în strânsă
legătură cu exterioarele către care se deschid
perspective ample prin intermediul ferestrelor
largi, vitrate.

Pardoseli magazin
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Meșterii lusitani au dat dovadă de
multă pricepere şi inventivitate în
execuția pardoselilor din
lemn, inclusiv când lucrau cu esențe
tropicale dure și greu de prelucrat.

Pardoselile au fost
tratate individual, cu
o abordare specială
pentru ﬁecare
cameră, reluând la
nivelul podelei
modelele geometrice
sau vegetale de pe
tavan.

Decorațiunile interioare
au fost realizate de
meșteri francezi, care
au pus în operă de
asemenea fresce cu
scene alegorice și
istorice.
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Sculpturile din lemn aurit și stuc, oglinzile
și picturile care acoperă pereții, candelabrele
strălucitoare și bogat ornamentate, diversele
lucrări de artă (cele mai multe dintre ele
provenind din colecții regale), toate reﬂectă o
atmosferă soﬁsticată, de maximă generozitate
și deschidere. Strălucirea a crescut în special
după ce Dom Pedro a devenit prinț (și apoi
rege) consort, pentru acesta ﬁind realizată și o
sală a tronului, apartamente noi, un nou
pavilion care poartă numele Reginei Maria,
numeroase anexe pentru găzduirea servitorilor
și a aparatului administrativ.
Decorațiunile interioare au fost realizate de
meșteri francezi, care au pus în operă de
asemenea fresce cu scene alegorice și istorice.
Pardoselile au fost tratate individual, cu o
abordare specială pentru ﬁecare cameră,
reluând la nivelul podelei modelele geometrice
sau vegetale de pe tavan. Au fost întrebuințate
multe materiale ”reci”, care să ofere un aspect
tradițional și o temperatură confortabilă în

zilele toride ale climei de coastă, cu cărămizi de
klinker și rocă (marmură albă și neagră în special)
atent șlefuită, adusă din peninsula italică. Pe de
altă parte, au fost montate suprafețe ample de
parchet cu modele dintre cele mai variate, din
esențe europene nordice (se știe că unele au fost
aduse din Danemarca și Suedia) sau exotice (din
Brazilia – pausanto și satinwood), care să reﬂecte
inﬂuența, întinderea și varietatea imperiului
colonial. Vedem cu această ocazie priceperea
meșterilor lusitani în execuția pardoselilor din
lemn, inventivitatea de care puteau da dovadă
inclusiv când lucrau cu esențe tropicale, unele
cunoscute ca foarte dure și greu de prelucrat. De
altfel, era normal ca acești pricepuți constructori
de corăbii să ducă arta prelucrării lemnului la un
nivel pe care nu îl puteai regăsi decât la alte
popoare cu tradiție similară. Nu lipsesc, desigur,
scările monumentale de marmură și, din loc în
loc, parcă în dauna superbelor compoziții de
parchet, covoare persane – este drept, unele
dintre ele foarte valoroase.

Planul construcției cuprinde așadar
apartamente destinate familiei sau oaspeților, o
sală a tronului, sala de muzică (foarte importantă
pentru programul zilnic al curții), capela proiectată
de același Mateus Vicente de Oliveira, cu un altar
octogonal acoperit de o cupolă sub formă de
ceapă, camere pentru consumul de cafea și tutun,
spații private destinate membrilor familiei sau
întâlnirilor, spațiile pentru gardieni, camera cu
arme și camera de porțelan care are pereții
acoperiți cu faianță glazurată, și unde sunt expuse
servicii de porțelan originale, executate în Europa
sau Extremul Orient. Aspectul încăperilor a fost
modiﬁcat în timp, cu siguranță, dar atmosfera a
fost păstrată, inclusiv prin intermediul mobilierului
de secol XVIII, cu inﬂuențe engleze și franceze
(inclusiv în stil Empire). Întâlnim numeroase
exemplare rare de mobilier care ne dau o imagine
clară asupra performanțelor atinse în arta
marchetăriei, cu intarsii de lemn din esențe
exotice și piese metalice (argint), respectiv blaturi
din roci semiprețioase. Textilele, precum
căptușelile pereților din anticamera reginei, erau
pictate în stil rococo, sub inﬂuența pictorului
francez Jean-Baptiste Pillement, pasionat de
viziunea extrem-orientală asupra artelor plastice,
numită deseori ”chinoiserie”.
Din loc în loc, observăm rolul decorativ al
plăcilor de ceramică glazurată, denumită de
portughezi ”azulejo”. Preluate din arta arabă,
inﬂuentă în Peninsula Iberică, aceste piese de
faianță sunt decorate policrom, în special cu
galben, albastru și roșu pal. Modelele desenate pe
aceste plăci de faianță sunt inﬂuențate de
asemenea de arta chineză. Trebuie spus că multe
dintre ﬁnisajele originale au fost distruse de un
incendiu în 1934, ceea ce aruncă o umbră de
îndoială asupra autenticității unor detalii. Totuși,
ediﬁciul este o concentrare rară de piese cu
valoare artistică și istorică, ceea ce îl impune ca
reper în peisajul arhitecturii europene. Aici a fost
nu doar un atelier al creației artistice și decorative,
ci și locul în care a fost gândit un concept, preluat
apoi în toată Europa: cum trebuie să arate un
adevărat palat imperial. n
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Profilele Küberit
rezistență, adaptabilitate, design
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Proﬁlele au o inﬂuență de necontestat asupra esteticii și rezistenței pardoselilor, oricare
ar ﬁ rolul acestora: acoperirea și protejarea trecerii dintre două acoperiri (diferite sau de
același tip), ”mascarea” rosturilor de dilatare și a micilor diferențe de nivel, marcarea
estetică a marginilor și delimitarea la perete (plinte), protejarea treptelor de scări și a
rampelor, inclusiv protejarea colțurilor unor pereți. Pentru toate aceste zone critice, unde
solicitările sunt considerabile și frecvente, trebuie găsite soluții estetice, obținute cu
materiale rezistente, pentru a evita degradarea lor. O consecință directă este creșterea
duratei de viață a pardoselilor, deoarece în aceste puncte începe cel mai adesea uzura,
murdărirea, desprinderea de stratul suport.

u o experiență de 152 de ani în producerea
de proﬁle metalice pentru pardoseli,
Küberit a dezvoltat în tot acest timp game
de produse dintre cele mai variate (circa 12.500 de
produse și accesorii!), adaptate ﬁecărei aplicații și
situații particulare, folosind cele mai bune formule
ale unor aliaje, cu proprietăți superioare, care să
reziste solicitărilor mecanice, abraziunii și zgârierii, acțiunii substanțelor chimice și oxidării.
Alegerea proﬁlului este deseori subiectivă, de
aceea producătorul german a conceput în timp o
varietate mare de ﬁnisaje pentru aceste proﬁle, de
la aspectul lucios sau mat al metalelor respective,
la acoperiri realizate cu ajutorul printului digital.
Au fost dezvoltate soluții speciale, precum proﬁle
de treaptă cu LED-uri, ori game exclusiviste cu
elemente design, precum cele ornate cu cristale
Swarovski sau argint.
Specialiștii recomandă utilizarea proﬁlelor de
pardoseală oriunde există o delimitare, între
ceramică și lemn, lemn și mochetă, PVC și
linoleum etc., mai ales acolo unde traﬁcul este
intens, precum în centre comerciale, spații de
birouri, hoteluri, restaurante ș.a.m.d.. Delimitarea
este cu atât mai necesară în cazul pardoselilor
ﬂotante, care au nevoie de rosturi de dilatare, iar
proﬁlele de trecere sunt cea mai bună metodă de
a conferi acestei necesități de ordin tehnic o
valență estetică. Există deseori situații când
straturile ﬁnale ale pardoselilor care vin în
continuare nu au aceeași înălțime (de pildă parchet
masiv – PVC), prin urmare este necesară o preluare a acestei diferențe de nivel, pentru a ﬁxa
marginile, a le proteja, dar și pentru a putea trece
peste ele cu un scaun cu rotile (sau gheridon).
Important este ca proﬁlul să aibă capacitatea de
a se adapta perfect acestor diferențe de nivel,
pentru că altfel nu și-ar atinge scopul. Proﬁlele
Küberit se remarcă tocmai prin ﬂexibilitate, prin
capacitatea de a ﬁxa la fel de bine ambele margini
ale acoperirilor pe care le delimitează.
Designerii care vor să își pună în valoare o
creație de amenajare interioară nu au cum să
treacă peste aceste detalii și, atunci când este

C

vorba despre o pardoseală scumpă, un proﬁl de
calitate premium devine aproape o necesitate. Nu
este mai puțin adevărat că niște proﬁle deosebite
modiﬁcă radical percepția asupra unei pardoseli
care nu impresionează prin estetică, sau care
trebuie renovată. Atunci se poate interveni cu
elemente de contrast, cu proﬁle design sau forme
inedite ale acestor proﬁle care pot ﬁ ”modelate” cu
echipamente speciale: linii frânte, asimetrice,
curbe etc.. Dacă până de curând tendința era de a
da acestor proﬁle un aspect metalic (aluminiu,
alamă, inox, în variante mate sau lucioase), tendință care se păstrează încă, tot mai mulți designeri
și beneﬁciari optează pentru variante personalizate, datorită evoluției printului digital, care
depune pe metalul proﬁlului un strat de protecție
cu decorul dorit.

Printul digital se poate realiza
pe oricare dintre proﬁlele aﬂate
în portofoliul Küberit, calitatea
ﬁind aceeași, cu rezistența la
abraziune de la AC3 la AC5,
singura limită ﬁind lățimea
proﬁlelor: 140 mm.

PrintuL digitaL
Küberit poate oferi nu doar o mulțime de
decoruri cu aspect de lemn, dar dispune și de
tehnologia necesară pentru a scana și reproduce
pe proﬁle orice decor al pardoselii, scării sau altor
elemente de design interior, la o rezoluție de o
calitate ireproșabilă. Se execută apoi tipărirea de
mare viteză, cu culori vii și uscare rapidă folosind
razele UV.

În privința alegerii modelului
decorativ, se poate opta pentru un
aspect asemănător uneia dintre
tipurile de pardoseli delimitate,
ori pentru a conferi suprafeței un
element de contrast, ori se pot
reproduce unele elemente decorative deja utilizate în amenajarea
interioară.
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Domotex 2015:

noi tendințe și inovații

Între 17 și 20 ianuarie 2015 s-a
desfășurat la Hanovra o nouă
ediție a celui mai important târg
dedicat exclusiv pardoselilor,
Domotex, la care au expus
practic producători ai tuturor
tipurilor de pardoseli, elastice sau
rigide, ”calde” sau ”reci”, cu un
accent deosebit, conform tradiției,
pe cele textile - covoare și
mochetă. Au participat de
asemenea și reprezentanți ai
producătorilor de sisteme de
montaj, cu soluții pentru stratul
suport, adezivi, ﬁnisare și
cleaning, vizitatorii obținând astfel
o imagine completă asupra
acestui domeniu cu un spectru
foarte larg de discipline.

24

Pardoseli magazin

exPozanți și Vizitatori
Ediția de anul acesta a fost caracterizată de
organizatori și participanți ca ﬁind dominată de
inovație, inspirație și... vânzări consistente, ceea ce
aduce un aer de optimism în piață. La eveniment
au participat circa 40.000 de vizitatori din 100 de
țări, majoritatea ale Uniunii Europene, dar s-a
înregistrat, ca de obicei, o participare importantă
a vizitatorilor din lumea întreagă, în special din
Asia de Est, de Vest și Centrală, America de Nord,
Australia și Nordul Africii. A fost remarcată de
asemenea înalta caliﬁcare a celor veniți să vadă
târgul, dar și calitatea lor de factori decizionali în
ﬁrmele pe care le reprezintă, aproximativ 90 %

dintre ei ﬁind delegați să ia decizii de achiziție, cu
planuri de investiții stabilite. Mai mult de 70% dintre
vizitatori au fost de fapt directori executivi. Târgul
a fost așadar un magnet pentru distribuitori,
investitori, constructori și montatori, dar și pentru
arhitecți și designeri de interior, care au participat
într-un număr mai mare decât la edițiile anterioare.
Producătorii au venit și ei în număr mare, valoriﬁcând posibilitatea de a ajunge la distribuitori,
designeri și publicul larg cu noile colecții și
propuneri cu un grad ridicat de inovație. Au fost
ocupate 12 pavilioane ale centrului expozițional din
Hanovra, cu 1.323 de expozanți din 63 de țări, doar
15% dintre ei ﬁind din Germania. Domotex a
devenit o expoziție foarte atractivă pentru
producătorii din America de Nord, care au găsit
aici un ”cap de pod” către piața europeană. Produsele au fost cele menționate deja: pardoseli
elastice și textile, parchet masiv, laminat și
covoare, eventual împreună cu tehnologiile corespunzătoare de montaj. Conform specialiștilor,
accentul s-a pus în acest an pe materialele
neconvenționale, pe reinterpretarea modelelor
clasice într-o nouă manieră și pe utilizarea teh-

Ediția de anul
acesta a fost
caracterizată
de organizatori
și participanți
ca ﬁind
dominată de
inovație,
inspirație și...
vânzări
consistente,
ceea ce aduce
un aer de
optimism în
piață.

Participare
La eveniment au participat circa 40.000 de vizitatori
din 100 de țări, majoritatea ale Uniunii Europene, dar
s-a înregistrat, ca de obicei, o participare importantă
a vizitatorilor din lumea întreagă, în special din Asia
de Est, de Vest și Centrală, America de Nord,
Australia și Nordul Africii.
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Una dintre
atracțiile
târgului a fost
concursul
Carpet Design
Awards,
organizat de
secțiunea de
inovații a
târgului și ale
cărui premii au
mers către cei
mai buni
designeri de
mochetă și
covoare.

nologiilor de ultimă oră, toate într-un cadru deja
constituit al sustenabilității și caracterului ecologic, sigur pentru utilizatori și montatori. Ca aspect
particular, s-a observat o tendință importantă:
revenirea în centrul atenției a covorului persan,
în variantele tradiționale sau adaptate designului
interior contemporan. Inovațiile au fost amplasate
de altfel într-o zonă compactă, unde au expus circa
70 de producători.
Una dintre atracțiile târgului a fost concursul
Carpet Design Awards, organizat de secțiunea de
inovații a târgului și ale cărui premii au mers către
cei mai buni designeri de mochetă și covoare. În
urma deliberărilor unui juriu internațional, duminică, 18 ianuarie, au fost anunțați câștigătorii
celor 8 categorii ale concursului, care au acoperit
întreaga plajă de creație (design de studio, covoare

Inovaţie
Foarte solicitate au fost tururile însoțite de ghizi,
experți în pardoseli și design, prin care grupurile de
vizitatori au putut primi informații pertinente asupra
aspectelor cheie din industrie și asupra gradului de
inovație al produselor expuse.
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tradiționale și moderne, cele mai interesante inovații). S-a ținut cont de formă, culoare și materiale,
concept, ﬁnisaj, textură, calitate, sustenabilitate și
branding. Participanții au venit cu modele foarte
diverse, corespunzătoare diferitelor culturi reprezentate, ceea ce a însemnat o experiență interesantă
și pentru juriu.
Foarte solicitate au fost tururile însoțite de ghizi,
experți în pardoseli și design, prin care grupurile de
vizitatori au putut primi informații pertinente asupra
aspectelor cheie din industrie și asupra gradului de
inovație al produselor expuse. Designeri de top la
nivel internațional, precum Stefan Diez, Roberto
Palomba și Ross Lovegrove au luat parte la unele
dintre aceste tururi, la discuții în cadrul grupurilor
și au ținut prelegeri, astfel încât vizitatorii au primit
maximum de informații într-un timp relativ scurt.

eveniment

Standurile
producătorilor
de covoare și
alte pardoseli
textile abundă
în acoperiri cu
modele
minerale,
vegetale sau
animale, cât
mai apropiate
de aspectul
original, voit
asimetric.

Un rol important în buna desfășurare a acestor
acțiuni îl au, desigur, organizatorii Domotex, dar și
expozanții, care au avut un program bogat și bine
stabilit de prelegeri și demonstrații practice, la care
vizitatorii au participat cu interes.

trenduri și ProPuneri
Este greu de făcut o distincție între ceea ce este
nou, inovativ, și trenduri, pentru că departamentele de design ale producătorilor, cu o cotă mai
mare sau mai mică de piață, încearcă permanent
să facă noi propuneri. Standurile producătorilor de
covoare și alte pardoseli textile abundă în acoperiri
cu modele minerale, vegetale sau animale, cât mai
apropiate de aspectul original, voit asimetric. În
general, se merge pe preluarea modelelor din
natură, dar fără o stilizare, date ﬁind noile
tehnologii de țesere și de print digital.
Mai vedem acoperiri sintetice din gama LVT
(Luxury Vinyl Tile) cu aspect de lemn natur sau

piatră – senzația este atât de puternică, încât
începem să ne întrebăm ce esență de lemn sau ce
tip de piatră este. Covoarele de mătase nu au
dispărut nici pe departe, ci sunt ridicate la noi
standarde de raﬁnament, unele tinzând către un
aspect tridimensional, prin imaginea creată sau
prin realizarea în relief. De fapt, tendința către
tridimensional este tot mai acută, de la textile la
pardoseli din lemn, unde imperfecțiunile nu mai
sunt ascunse, ci din contră.

Materiale ecologice
Folosirea materialelor ecologice sau reciclate și
realizarea manuală sunt și ele apreciate la acest
gen de evenimente.
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Tridimensional
Tendința către tridimensional este tot mai acută, de
la textile la pardoseli din lemn, unde imperfecțiunile
nu mai sunt ascunse, ci din contră.

Din perspectiva montajului, se caută noi soluții
pentru a simpliﬁca acest proces, cu numeroase
tipuri de click-uri și o prezentare a produselor în
stadiu ﬁnalizat, astfel încât nu mai sunt necesare
lucrări de ﬁnisare.
Merită să ne oprim un pic mai mult asupra
pardoselilor din lemn și să vedem care sunt
tendințele relevante pentru spațiul european. În
primul rând, apetența pentru aspect de lemn
natural este mai puternică decât oricând.
Deși oferta este foarte variată din perspectiva
structurii (masiv, stratiﬁcat de foarte multe tipuri,
laminat), în privința aspectului stratului ﬁnal avem
o orientare clară: lemn de foioase, de origine
locală, mai mult sau mai puțin modiﬁcat
cromatic, cu condiția să își etaleze aspectul
natural.

Chiar și laminatul urmează acest trend, ﬁind
conceput cu noduri și crăpături spectaculoase, în
relief.
Folosirea materialelor ecologice sau reciclate
și realizarea manuală sunt și ele apreciate la acest
gen de evenimente. Cu același interes sunt căutate
decorurile orientale, unele duse la extrem prin
gradul de complexitate, dar și simplitatea speciﬁcă
designului actual european sau nord-american.
Încă se glisează între modularitate și piese unicat,

între pardoseli continue și alternanțe ale diferitelor
tipuri de acoperire în cadrul aceluiași spațiu.
Sunt propuse noi metode, cu materiale
diverse, de a evita degradarea stratului ﬁnal al
pardoselii prin hidroizolarea stratului suport,
uneori chiar prin intermediul acestui strat ﬁnal
(mochetă impermeabilă la apă).

Oferta este
foarte variată
din perspectiva
structurii
(masiv,
stratiﬁcat de
foarte multe
tipuri, laminat),
în privința
aspectului
stratului ﬁnal
avem o
orientare clară:
lemn de foioase,
de origine
locală, mai mult
sau mai puțin
modiﬁcat
cromatic, cu
condiția să își
etaleze aspectul
natural.

Tendinţe
Se mizează pe autentic, eleganță, rezistență
și materiale din resurse regenerabile.
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La întâlnirea
dintre vintage
și ultramodern,
digitalizat, își
mai fac loc și
alte elemente,
apărute în
ultimii ani.

Pentru tipurile de parchet cu strat de uzură din
lemn natural, sunt preferate esențele tari, care pot
ﬁ șlefuite și recondiționate, eventual reinventate
prin colorare în cadrul reamenajării periodice.
Modiﬁcarea culorii cu ajutorul pigmenților sau
”afumării” rămâne și anul acesta trendul predominant, diferențele ținând de nuanțe – de regulă
cele închise (mai puțin cele cu tentă exotică) sau
alburii – gri. Nu contează faptul că pe un parchet
închis se văd mai clar urmele de încălțăminte,
oamenii își doresc (și obțin, după cum se vede din
oferte) culori întunecate. La fel de adevărat este că
astfel se văd mai puțin imperfecțiunile, deși ele
sunt deseori căutate: aspect de lemn crăpat,
degradat, ﬁnisat grosier. Gri-ul în diverse nuanțe,
până spre alb, este de asemenea căutat în procesul
de colorare a lemnului, indiferent că această colorare se face în fabrică sau pe șantier, cu produse
speciale de ﬁnisaj. Ca textură, există un balans
între aspectul mat și cel satinat, dar nu foarte
lucios. Ca dimensiuni, plăcile sunt tot de dimensiuni relativ mari, tip dușumea, conform unei
tendințe către rustic și vintage, cu sau fără bizot.

Lemnul este folosit tot mai des în spații
umede (băi și bucătării), prin urmare se acordă
o atenție sporită sistemelor de montaj și
protecție împotriva apei. De asemenea, trebuie
menționate deck-urile de exterior, în special cele
pe bază de materiale compozite (WPC, mase
plastice), cu sisteme de montaj cât mai simple,
concepute deseori pentru piața DIY. La întâlnirea
dintre vintage și ultramodern, digitalizat, își mai
fac loc câteva elemente, apărute în ultimii ani și
care continuă să existe, datorită faptului că au și
ele publicul lor țintă: decoruri metalice încastrate
în lemn, pardoselile din piele sau blană ecologică,
ﬁnisajele artiﬁciale prin excelență, reveniri
stilizate la curentele care au fost în vogă în ultimii
50 de ani.
În deﬁnitiv, este important faptul că pardoseala
rămâne o suprafață cu miză în design și în evaluarea gradului de confort, iar designerii depun eforturi
considerabile pentru a o reinventa continuu. n

Foto
Domotex - Deutsche Messe
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MurExin Ag

pe Vârful Gheţarului Pitztal din Austria

Cafenea la cota 3440
Produsele MUREXIN sunt la înălțime:
Sezonul rece tocmai s-a încheiat, dorim
cu această ocazie să vă prezentăm o
lucrare interesantă prin prisma locației,
a condițiilor de lucru și a rezultatului
obținut. Este vorba de cafeneaua „Café
3.440“ construită pe unul dintre cele
mai înalte vârfuri ale Alpilor austrieci,
Pitztal.

ocația oferă vizitatorilor
o priveliște spectaculoasă a spațiului Alpilor.
Cea mai înaltă instalație de
transport pe cablu din Austria îi
transportă pe vizitatori pe cel
mai înalt vârf, pe ghețarul
schiabil Pitztaler, pentru ca la
destinație să aibă parte de un
design cu adevărat futurist. Peisajul care se zărește prin ferestrele panoramice ale cafenelei
și terasa montată în consolă îți
taie respirația.
În zona de acces către instalația de transport a fost aplicat
un covor de siguranță rezistent
la alunecare. Pe stratul suport s-a aplicat Amorsa D1, după care
pentru egalizare s-a aplicat șapa autonivelanta FZ 100, pentru ca
la ﬁnal să se instaleze covorul antiderapant, cu adezivul special
LF 300. Pardoselile din zona depozitului de alimente și din zona
de gastronomie au fost protejate prin sigilare. Mai întâi s-a
pregătit suprafața suport prin aplicarea impregnării epoxidice EP
1, pentru ca în continuare să se realizeze o sigilare cu vopseaua
epoxidică EP 20 în strat continuu. Rosturile de trecere au fost
închise cu chitul poliuretanic PU 15. Marea provocare a acestui
proiect au constituit-o condițiile climatice. Lucrările din spațiile
interioare s-au desfășurat într-adevăr în condiții de „primăvară”,
deși dată ﬁind altitudinea ridicată temperaturile exterioare erau
sub punctul de îngheț. Toate produsele MUREXIN s-au comportat
excelent la aplicare și suntem convinși că la fel se vor comporta
și în exploatare.

L

Produse utiLizate:

n Amorsă D1
n Șapă autonivelantă FZ 100
n Adeziv special pt. PVC și cov. textile LF 300
n Impregnare epoxidică Repol EP 1
n Vopsea epoxidică colorată EP 20
n Chit poliuretanic PU 15

sCoPuL LuCrării:

n Instalare covor antiderapant, sigilare continuă

aPLiCator:

n Raumausstatter Hackl Hubert, Dorf 43, 6474 Jerzens
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Februarie 2015:

Seminarii pentru parchetari
profesioniști organizate de

Loba - Wakol
Executiv Trading, companie care reprezintă în
România brandurile de materiale profesionale
pentru montajul și ﬁnisarea pardoselilor din lemn
Loba și Wakol, a organizat la începutul acestui an
noi seminarii dedicate montatorilor. Acestea s-au
desfășurat în zilele de 17 și 19 februarie 2015, la
sediul Ecolemn din incinta complexului Caro,
respectiv în centrul de conferințe al hotelului Siqua
din București. În cadrul evenimentelor, au fost oferite
atât detalii despre produsele speciﬁce, cu noutățile
apărute în portofoliul celor doi producători, cât și
informații sau sfaturi legate de munca de șantier,
situații speciﬁce, chiar relația cu beneﬁciarul.
Au fost prezentări și exempliﬁcări
interactive, în care participanții au putut
pune întrebări și interveni cu completări
privind activitatea lor curentă.
ntâlnirile cu montatorii s-au bazat pe demonstrații practice, dar au avut și o importantă componentă teoretică, prin expunerile domnului Ioan
Bodor, consultantul tehnic al ﬁrmei Executiv Trading.
Am selectat pentru dumneavoastră câteva
dintre temele discutate în cadrul acestor seminarii:
l Înainte de începerea montajului, calitatea
șapei grosiere trebuie evaluată atent, ca și umiditatea acesteia. Când este nevoie de o autonivelantă peste șapa grosieră, amorsarea este
necesară.
l Atunci când există încălzire în pardoseală,
trebuie veriﬁcată respectarea protocolului de
punere în funcțiune a instalației și este recomandată aplicarea unei rășini ca barieră de vapori; în
acest sens, a fost prezentată rășina poliuretanică
monocomponentă Wakol PU 280.

Î
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l La aplicarea barierei de vapori, temperatura
este importantă, deoarece există situații când la
nivelul pardoselii este mult mai rece decât în restul
camerei.
l Întrucât orice tip de parchet aplicat peste
încălzirea în pardoseală va forma în timp rosturi
din cauza uscării, o soluție estetică ar ﬁ alegerea
unui parchet cu bizot (șlefuire perimetrală oblică,
ca un cadru, a ﬁecărei plăci de parchet).
l S-a discutat foarte mult despre calitatea
adezivilor, menționându-se faptul că sunt tot mai
rar folosiți adezivii acrilici (sunt mai casanți) și cei
pe bază de solvenți (din cauza toxicității, cu efecte
asupra sănătății montatorului, în primul rând, dar
și a beneﬁciarului). La polul opus, sunt tot mai des
folosiți adezivii monocomponenți silanici, precum
Wakol MS 230 – acesta beneﬁciază și de un

ambalaj nou, care permite o păstrare foarte bună
a adezivului rămas nefolosit.
l Calitatea unui adeziv constă în deﬁnitiv în
compoziția acestuia, în numărul de ingrediente
care îi conferă rezistență în timp, invers proporțional cu cantitatea de carbonat de calciu (praf de
cretă) încorporat. Calitatea se observă inclusiv în
munca montatorului, de exemplu atunci când se
aplică: spatula trebuie să lase urme clare în adeziv
(riﬂaj), adezivul să rămână ferm, cu riﬂajele intacte
până la așezarea parchetului, indiferent de
temperatura de montaj.
l Amestecarea adezivului să se facă mecanic,
la cea manuală neobținându-se o compoziție
uniformă.
l Întrucât adezivul poliuretanic bicomponent,
unul dintre cei mai utilizați în acest moment, este
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Greşeli de preparare
“Am întâlnit situații în care montatorul nu
folosea întăritorul, cea de-a doua componentă
a adezivului poliuretanic bicomponent, sau îl
folosea în cantități mai mici decât cele
recomandate. Bineînțeles, lucrarea era
compromisă din start”, arată domnul Ioan
Bodor, consultantul tehnic al Executiv Trading.
furnizat de multe ori în recipiente mari, iar timpul
de întărire este limitat, o problemă importantă pe
șantier este gestionarea optimă a timpului de
montaj efectiv. ”Ceea ce se poate obține prin produsele noastre este timpul mai mare de lucru, în
care își păstrează calitatea și capacitatea de
aplicare. Există și varianta porționării, care trebuie
să ﬁe cât mai exactă, folosindu-se în acest sens
cântarul”, arată reprezentantul Executiv Trading.
l Nu trebuie făcută economie de adeziv,
deoarece lemnul are o mare putere de deformare,
tensiunile în acea zonă ﬁind enorme în cazul
schimbării microclimatului, al unei perioade cu
temperaturi scăzute sau al inundării accidentale.
l Chitul are un efect covârșitor asupra aspectului ﬁnal al lucrării, iar praful de lemn pentru
prepararea acestuia trebuie să ﬁe de granulație cât
mai ﬁnă. Ca exempliﬁcare, a fost prezentată soluția
pentru prepararea chitului Lobadur Fugenkittlosung.
l Lacul trebuie să ﬁe aplicat în cantitatea
recomandată, chiar dacă dă senzația că este în
surplus – el trebuie să ﬁe suﬁcient pentru a conferi
pardoselii rezistența necesară la traﬁc.
l Băițuirea în culori speciale poate transforma
radical aspectul unei pardoseli din lemn, aliniindo la trendurile actuale în privința cromaticii și a
texturii.
l S-a pus și problema relației cu clienții, cu
accent pe corectitudine, punctualitate și respectul
pentru client, pentru investiția lui într-o locuință.
”O atitudine ﬂexibilă, dar profesionistă, va recompensa montatorul printr-un respect reciproc din
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partea beneﬁciarului, care va aprecia un bun
meseriaș. Proprietarul trebuie convins că nu poate
investi pe termen lung decât atunci când sunt
folosite materiale de calitate – doar așa poate
obține un montaj cu o durată de viață mare.
Datorită acestui aspect, dar și datorită ușurinței
cu care se aplică, putem spune că foarte mulți
montatori sunt pur și simplu încântați să lucreze
cu sistemul de produse Loba-Wakol”, a încheiat
domnul Ioan Bodor.

Pentru mai multe detalii despre
produsele Loba/Wakol:
Ioan Bodor, Tel. 0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

preg`tire

suport

Armături pentru pardoseli
Aşa cum am promis, am ajuns lideri
de piaţă. Nu a fost uşor, dar ﬁrma
noastră ﬁind dinamică şi orientată
spre cerinţele clienţilor am reuşit să
ajungem în vârf.
Ec. Florin Florian, Director
Departament Fibre, Betoane, Romfracht

m generat idei noi, materiale noi şi suntem în continuă
efervescenţă vizavi de cerinţele pieţei. Trăim într-un
mediu concurenţial şi acest lucru ne ţine activi. Sigilantul
rezistent la sare, cel mai nou produs pe care l-am lansat pe piaţa
din România, este un sigilant de top cu grad mare de acoperire ce
se aplică atât pe beton crud, cât şi beton vechi. Are efecte
spectaculoase şi pe betonul amprentat. Sigilantul se numeste Super
Diamond Clear şi este ambalat în bidoane de metal de 18,9 litri.
Să nu uităm ﬁbrele. Forta Ferro este singura ﬁbră de polipropilenă ce înlocuieşte 100% metalul în armarea pardoselilor. Când
vorbim de generarea de economii sustenabile de până la 60%
cred merită atenţie.
Ca producatori de ﬁbră metalică putem zice că faţă de anul
2008 când piaţa din România absorbea cca. 3500 tone pe lună
putem vorbi azi de o piaţă de până la 800 tone lunar, iar din acest
segment noi acoperim cam 70%. Recomand în continuare
utilizarea ﬁbrelor produse în România, mai ales ca venim în
întâmpinarea beneﬁciarilor cu sprijin tehnic ( inclusiv calculul
dozajului de ﬁbre ).

A

Importanţa folosirii ﬁbrelor metalice în detrimentrul
plaselor sudate este simţită de beneﬁciar în primul rând
pentru că scad costurile cu armarea cu până la 4050%. Avantajele sunt multe: logistic – în loc de un
camion de plasă sudată sunt câţiva paleţi cu ﬁbre;
manopera – nu mai este nevoie de ﬁerari betonişti,
betonul se toarnă gata armat; economii la rosturi –
distanţa dintre rosturi este mai mare, etc.

Romfracht produce azi toată gama de ﬁbre pentru armare
structurală
l RFC 45/50 ( 1x50mm cu ciocuri)
l RFC 80/60 (0.75x60mm cu ciocuri )
l RFC 65/60 (0.90x60mm cu ciocuri)
l RFO 0.75x30 mm (ondulată)
l RFO 1x50mm (ondulată)
l RFO 0.9x60mm ( ondulata)
Romfracht oferă partenerilor întregul pachet de materiale
pentru pardoseli
l Cuarţ ( nisip cuarţos diferite culori )
l Sigilant
l Şnur rosturi
l Mastic rosturi
l Fibre polipropilenă

Pardoseli magazin

35

pardoseli

elastice

Cursuri de
montaj
profesionist
la Cluj Napoca
DACCA Group Trade, ﬁrmă din Cluj-Napoca
specializată în furnizarea și execuția de sisteme
profesionale pentru pardoseli și pereți, a
organizat în zilele de 4, 5 și 6 martie 2015 un
curs practic de montaj cu diverse tipuri de
pardoseli elastice marca Forbo Flooring
(linoleum natural și PVC special - acustic,
antiderapant și conductiv), folosind produse de
montaj Eurocol Forbo Bonding. Evenimentul a
avut loc în sălile de conferințe ale hotelului
Sunny Hill din Cluj-Napoca, ﬁecare zi de curs
având programul între orele 9 și 17.

ursul, care a inclus elemente teoretice, dar
mai ales practice, a fost unul interactiv,
menit să ofere cele mai bune soluții la problemele reale întânite pe șantier de către montatorii profesioniști. Subiectele abordate au vizat o
mare varietate de operațiuni și tipuri de materiale
întâlnite frecvent pe șantier:
l Pregătirea stratului suport pentru pardoseli
elastice (evaluarea acestuia, intervenția asupra
lui atunci când nu are caracteristicile optime,
tipurile de materiale necesare diferitelor operațiuni, aclimatizarea);
l Pardoselile elastice care pot ﬁ aplicate:
linoleum natural, PVC acustic, antiderapant și
conductiv (inclusiv tipurile de montaj, cu particularități, variante de adezivi, unelte, realizarea
colțurilor și scafelor, suduri, intasii, aplicarea pe
trepte, abordarea montajului în spații umede);
l Pregătirea stratului suport și montajul parchetului (tipuri de parchet, adezivi, ustensile și
echipamente).

C

Demonstrațiile practice s-au desfășurat în același
mod ca lucrările tipice de șantier, urmând cu
strictețe etapele evidențiate de specialiști. O atenție deosebită a fost acordată aplicării linoleumului, un material natural care atrage tot mai
mulți adepți și în România – beneﬁciari și montatori. După etapa deﬁnitorie a pregătirii stratului
suport, aplicarea linoleumului s-a desfășurat sub
îndrumarea specialistului Forbo Flooring.

Au fost invitați specialiștii Forbo
Flooring și Eurocol (Forbo Bonding),
care, alături de Dacca, au pus la
dispoziție toate materialele necesare
demonstrațiilor practice.

INTERACTIVITATE
Participanții au fost invitați să vină ei înșiși cu echipamentul și sculele speciﬁce montajului,
pentru ca implicarea în acest evenient să ﬁe una reală, bazată pe experimentarea efectivă.
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DACCA Group Trade
este o ﬁrmă
specializată în
realizarea sistemelor
profesionale pentru
pardoseli
și pereți (mochetă,
linoleum, PVC, Flotex,
parchet, tapet, placări
de pereți), asigurând o
largă varietate de
servicii: montaj,
consultanță, întreținere.
Flotex Forbo - Office Sigma Center Cluj-Napoca

”Deoarece linoleumul este un material natural, are
un comportament speciﬁc atunci când vrem să-l
instalăm și, de aceea, este încă o provocare pentru
mulți montatori din România. Obiectivul nostru a
fost să prezentam practic cum se aplică corect
acest material, ce «trucuri» trebuie să cunoști, cu
ce unelte speciﬁce lucrezi, astfel încât munca să
devină o plăcere și montajul ﬁnal să ﬁe impecabil.
Pardoselile de calitate presupun un montaj realizat
de ﬁrme specializate”, arată reprezentanții DACCA
Group Trade.
Portofoliul de lucrări al Dacca cuprinde obiective
din majoritatea domeniilor: birouri, hoteluri și restaurante, unități medicale, unități de învățământ,
instituții publice, obiective industriale, spații
comerciale, săli ﬁttness, aerobic și Spa.
În imaginile alăturate puteți vedea câteva dintre
lucrările de referință realizate de Dacca Group
Trade cu produse profesionale Forbo.

Dale Flotex Forbo –
sala de evenimente a hotelului Hunguest Fenyo din Miercurea Ciuc

Marmoleum Forbo - Clinica de Nutriție
Synobis Cluj-Napoca

LVT Allura Forbo și tapet personalizat sala de servire a mesei Tehnoworks
Cluj-Napoca

PVC conductiv Colorex EC
Forbo - Emerson Cluj-Napoca

daCCa grouP trade s.r.L.
Str. Ştefan Luchian, Nr. 3, Cluj-Napoca
Tel.: 0364-109-987; Fax: 0364-262-927;
Mobil: 0730-616-992
E-mail: office@dacca.ro; www.dacca.ro
Pardoseli magazin
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Terasă-ponton
pentru un restaurant din Herăstrău
Odată cu venirea
sezonului cald, terasa
intră în centrul atenției,
ﬁe că este vorba despre
o locuință, o casă de
vacanță, un restaurant,
hotel, sau chiar un
centru comercial ori
imobil de birouri.
Această terasă trebuie
să aibă un stil propriu,
în ton sau nu cu restul
spațiului construit,
și să arate permanent
impecabil, chiar dacă
este supusă condițiilor
meteo variabile. Exigențele sunt cu atât mai
mari în cazul unui
restaurant exclusivist,
precum cel despre care
vom vorbi în continuare. Aici a fost construită o terasă tip
ponton, o lucrare de
mare responsabilitate
dacă luăm în calcul
prezența apei –
deci umiditate crescută
și fenomene frecvente
de îngheț/dezgheț.
38
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cest ponton construit pentru
terasa ”Lake Lounge” pe malul lacului Herăstrău a fost ﬁnalizat în
2013. Sistemul Relazzo de la Rehau,
bazat pe elemente tip deck denumite
”RAU Wood” din WPC (Wood Plastic
Composite), a fost inclus în proiect de
către arhitectul care a creat conceptul
locației. Suprafața acoperită este de
peste 200 mp, dar amenajarea a inclus

A

și zona împrejmuitoare, care a fost realizată din aceleași proﬁle Relazzo, montate
în panouri încadrate de rame metalice. De
asemenea, din același material au mai fost
confecționate câteva bănci și totemul de
la primire (cu denumirea locației) pe care
au fost aplicate litere volumetrice și surse
de iluminare. Astfel întreaga amenajare a
căpătat o continuitate, un aspect uniform
și, lucru de dorit, o identitate aparte.

Montajul în sistem deck permite
scurgerea rapidă a apei, care nu băltește
deloc și permite uscarea.

Datorită structurii interioare, proﬁlele
RAU Wood permit autoventilarea, deci
acestea nu se încing atunci când sunt
expuse direct în soare.

Argumentele pentru alegerea acestui
sistem sunt numeroase – în primul rând,
caracteristicile mecanice: rezistență ridicată, care se păstrează în timp, după
multe schimbări de sezon.
Nu trebuie să omitem faptul că este
un restaurant, iar normele de siguranță

a traﬁcului (clienților sau angajaților)
sunt stricte: pavimentul să nu alunece,
să ﬁe plan, să nu aibă așchii, elementele
să ﬁe stabile și să nu se desprindă. Este
meritul compoziției materialului, care
asigură stabilitatea formei și dimensiunilor în timp, dar și al sistemului de

montaj, veriﬁcat în cele mai diverse
medii climatice.
Montajul în sistem deck permite
scurgerea rapidă a apei, care nu băltește
deloc și permite uscarea. Oricum, acest
material nu absoarbe apa, având o
higroscopicitate redusă, și este garantat
ca rezistent la utilizarea în apropierea
zonelor umede. De asemenea, este un
material care nu necesită lăcuire și
întreținere specială, iar datorită comportamentului excelent la razele UV
culoarea are o rezistență deosebită în
timp – lucruri greu de obținut la un deck
din lemn. Textura este confortabilă,
conferind un aspect elegant amenajării,
iar aderența este cea optimă: nu se
alunecă, dar nici nu este hiper-aderentă,
astfel încât să provoace împiedicarea.
Datorită structurii interioare, proﬁlele
RAU Wood permit autoventilarea, deci
acestea nu se încing atunci când sunt
expuse direct în soare. Atunci când sunt
realizate de montatori autorizați, aceste
pardoseli exterioare au o garanție de 10
ani, dar durata lor de viață poate ﬁ mult
mai mare în condiții obișnuite de traﬁc.
Timpul scurs între prima întâlnire a
furnizorului cu beneﬁciarul a fost destul
de lung, dar execuția a fost realizată în

Pardoseli magazin
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doar o săptămână (zece zile, dacă este să
luăm în calcul pregătirea șantierului și micile
detalii de ﬁnal). Datorită simplității sistemului de montaj, montatorii nu au resimțit
această lucrare ca pe o provocare majoră.
Sistemul de montaj ascuns este realizat
cu cleme din oțel inoxidabil rezistent la clor
și săruri (care pot interveni în timpul procesului de întreținere și curățenie, sau în
cazul contactului accidental cu diverse
substanțe, dată ﬁind destinația terasei).
Terasele Relazzo, concepute inclusiv pentru spații umede (pontoane, zone aferente
piscinelor), și realizate la fabrica Rehau de la
Viena, s-au dovedit mult mai stabile și mai
rezistente în timp decât deck-ul din lemn.
Calitatea proﬁlelor RAU Wood de la
Rehau poate ﬁ văzută și testată după
aproape doi ani, eventual la o cafea în parcul Herăstrău, unde este deschisă această
terasă. Același lucru se poate spune despre alte numeroase lucrări similare,
executate în locuri publice cu destinație
asemănătoare. Pentru aceasta, puteți contacta reprezentanții producătorului. n

Calitatea proﬁlelor RAU Wood de la
Rehau poate ﬁ văzută și testată după
aproape doi ani, eventual la o cafea în
parcul Herăstrău, unde este deschisă
această terasă.

INFO

REHAU Polymer SRL
+4 021 266 51 80
+4 021 266 51 81
bucuresti@rehau.com
www.rehau.com/ro-ro
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complete

Materiale de top
pentru ﬁnisaje exclusiviste

Bazându-se pe o selecție a
materialelor de cea mai bună calitate
la prețuri corecte, Costa Mit vine în
ajutorul celor care vor să găsească
într-un singur loc o ofertă largă de
produse pentru pardoseli.
n Parchet masiv din diferite esențe (stejar, fag, salcâm)
realizat în modele variate: englezesc, mozaic, Versailles,
industrial etc.. Costa Mit pune la dispoziție și montaj cu
ajutorul unor echipe profesioniste, care respectă etapele
de lucru și folosesc doar produse și echipamente
specializate, oferind garanție pentru lucrările realizate.
n Parchet triplustratiﬁcat Karelia (Finlanda) - unul dintre
brandurile premium incontestabile, disponibil într-o
gamă largă de esențe europene sau exotice, nuanțe și
texturi. Cu o grosime totală de 14 mm și stratul de uzură
de 3,5 mm, este protejat cu 5 straturi de poliuretan acrilic,
ceea ce îl face potrivit atât pentru locuințe, cât și pentru
spații publice.
n Pardoseli laminate Egger, care au dus materialele
compozite ecologice pe bază de lemn la un nou nivel de
percepție, echivalent pardoselilor high-end. Noile colecții
oferă nu doar un design inovativ, inspirat de natură și de
noile tendințe, ci și montaj rapid, întreținere ușoară și
rezistență la apă pentru colecțiile dedicate.
n Deck – pardoseli din lemn de esențe autohtone sau
exotice, pentru terase, piscine, căi de acces și alte
amenajări exterioare care se doresc elegante, practice și
cât mai apropiate de natură.
n Uși Classen de calitate germană, cu decoruri variate și
elemente de feronerie cu un aspect elegant, care pot ﬁ
încorporate în amenajări deosebite, în ton cu pardoselile
și celelalte elemente de design. Structura interioară le
conferă ușilor o rezistență și o stabilitate deosebită, mult
peste standardele în construcții.

INFO

Costa Mit S.R.L.
Calea Floreasca nr. 49
E-mail: costamit@yahoo.com
Tel. : 0728 306 996 C`t`lin M`iceanu
0744 145 391 Nina M`iceanu
www.costamit.ro; www.parchet-stratificat.com
http://parchet-masiv.ro
facebook: Terasa Lemn Deck
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Trenduri pentru
pardoselile high-end

Pardoseala poate ﬁ privită și altfel decât
prin prisma rolului ei practic: ca element
de design prin excelență, ca etalon al
gradului de confort într-o locuință.

42

Pardoseli magazin

Noile materiale sunt o
combinație în diverse proporții
de tradiție și inovație, dar și o
oglindă a statutului
proprietarului, mai ales când
acesta vrea să impresioneze sau
să își aﬁrme atracția pentru
frumos și elegant, chiar
excentricitatea sau preferința
pentru un material sau element
decorativ. Există oameni
pasionați de piele, trenduri
vintage sau Eco, pietre prețioase
și câte și mai câte, ﬁind dispuși să
plătească sume importante
pentru acestea. Vă prezentăm în
continuare câteva exemple
întâlnite pe piața pardoselilor în
ultimul timp, cu speranța că vă
vom convinge de posiblitățile
practic nelimitate de a proiecta și
personaliza aceste suprafețe.

Eleganţa naturală
a pardoselilor din
piele satisface
cerințele de calitate
chiar şi pentru cei mai
exigenți clienţi.

PieLea naturaLă
Deopotrivă tradiționale şi actuale, ele dau naştere
unui ﬁnisaj fără vârstă, sinonim cu luxul raﬁnat,
indiferent de mediul de aplicare sau stilul de viaţă
al beneﬁciarilor.

Execuţia acoperirilor reuneşte două elemente,
ﬁecare cu rolul său: pe de o parte suportul din
PVC, capabil să confere forţă şi stabilitate, şi pe de
alta pielea care are ca rezultat o pardoseală unică,
impresionantă, unde ﬁecare exemplar este
irepetabil, dar unde toate dalele ”vorbesc aceeași
limbă”, cea a eleganţei, naturii, exclusivismului şi
căldurii.
Transformarea pielii naturale într-un element
viabil de acoperire a pereţilor şi pardoselii cere
pasiune, entuziasm şi tehnologie de vârf.
Rezultatul, reunind patina trecutului şi farmecul
stilului modern este solicitat din ce în ce mai mult
de arhitecţii şi designerii de interior din întreaga
lume. Variaţiile existente în aspectul pielii, ca şi
petele ocazionale nu fac decât să sporească
farmecul acestui material. Acoperirile din piele au
multiple aplicaţii comerciale şi rezidenţiale, printre
care putem enumera spaţii pentru recepţia din
hoteluri, restaurante exclusiviste, birouri, locuințe.
Printre avantajele de ordin practic ale acestora se
numără rezistenţa lor, designul compact, faptul că
se pot întreţine şi curăţa foarte uşor şi, deloc în
ultimul rând, că îndeplinesc toate cerinţele de
ignifugare. Într-un cuvânt, sunt alegerea perfectă
pentru cei care vor să simtă un material cu totul
special sub picioare.

piscine. spa. wellness.
Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul
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LemnuL antiChizat
În multe situații, se are în vedere şi cantitatea mai
mare de muncă manuală depusă şi – dat ﬁind
trendul eco – utilizarea unor substanțe chimice
cu grad redus de toxicitate. Apoi, rusticul a fost
totdeauna mai credibil atunci când a fost marcat
de patina timpului.
Aspectul învechit al lemnului, cauzat de lumină,
aer, umiditate, chiar dăunători, se traduce prin
modiﬁcările de culoare, luciu şi neuniformităţi de
suprafaţă (tuşeu). Patina artiﬁcială încearcă să
reproducă modiﬁcările pe care lemnul le sufera în
timp, prin metode de natură ﬁzico-chimică sau
mecanică - accentuarea texturii, reliefarea zonelor
cu pori sau a diferenţelor dintre lemnul timpuriu şi
cel târziu din compoziţie. Uneori sunt folosiţi
coloranţi solubili în apă sau alcool care acţionează
cromatic direct asupra lemnului, alteori sunt
aplicaţi reactanţi (acizi diluaţi, săruri de ﬁer, var
stins) care acţionează asupra compuşilor chimici ai
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lemnului, imitând efectul luminii în timp. În unele
cazuri se practică arderea ori afumarea lemnului,
aspectul ﬁnal ﬁind completat prin ﬁnisarea cu
ceruri sau uleiuri care pătrund în lemn.
Tratamentul mecanic are şi el un aport major,
constând în zgârieri, loviri, imitaţii de cari, teşirea
muchiilor, şlefuiri cu hârtii abrazive de diferite
granulaţii pentru a reproduce crăparea naturală a
lemnului prin deshidratare.

aCCesorii high – end
Cu CristaLe swarowski
O amenajare de lux a însemnat dintotdeauna, pe
lângă folosirea materialelor scumpe, amplasarea în
anumite locuri cheie a unor elemente sugestive,
care să accentueze caracterul exclusivist al acelei
amenajări: un obiect de mobilier sau decorativ de
valoare, ﬁnisaje sau încrustaţii din metale
preţioase, inserţia în suprafeţe a unor pietre
preţioase sau semipreţioase, cristale etc.

Se poate vorbi pe
bună dreptate despre
o apetenţă a
arhitecţilor si
designerilor pentru
vechi, antichizat,
patină, printre altele
şi din dorința de a da
o identitate culturală
spaţiilor respective.

luxury
Designerii de lux concep amenajări din această
gamă, ﬁe dintr-un impuls creativ, ﬁe pentru un
public restrâns. Nici pardoselile nu sunt omise,
ﬁind cunoscute lucrări recente în care au fost
încastrate piese din metale preţioase, respectiv
prezenţe inedite la târguri de proﬁl (în Orientul
Mijlociu, de exemplu) a unor mozaicuri din aur
pe suport de plută sau placări integrale cu cristale
Swarovski. Astfel au fost decorate plinte şi praguri
de trecere din aluminiu, opritoare pentru uşi din
alamă şi chiar inele pentru ţevile care străpung
pardoseala, elemente care atrag privirea şi dau
individualitate oricărei amenajări. Pardoseala
capătă un aer soﬁsticat, special, datorită ﬂuxurilor
intense de lumină care vin din partea de jos a
încăperii. Acestea sunt doar câteva variante,
producătorul ﬁind capabil să execute şi alte
modele, chiar concepute de beneﬁciar sau
designer, în ideea unei personalizări autentice.

Decorarea proﬁlelor
(sau a altor elemente
de pardoseală cu rol
practic-decorativ) nu
mai pare o
extravaganţă, ci doar
o notă distinctivă
pentru amenajare.
Puteţi vedea aici
câteva exemple
dintr-o colecţie
aniversară Küberit,
care a creat elemente
de design exclusiviste,
personalizate cu
inserţii de cristale
Swarovski.

PardoseLi din PLută:
un Lux aCCesiBiL şi PraCtiC
Nu există material creat de om comparabil cu
pluta. Structura ei este foarte asemănatoare cu cea
Avand în vedere faptul
că îmbracă o gamă
largă de texturi şi
nuanţe, pluta poate
constitui o soluţie
excelentă pentru
designul interior.
Proprietăţile ei
satisfac atât cerinţele
estetice, cât şi nevoile
practice, permiţând
astfel punerea în
operă a numeroase
modele de amenajări
interioare.

a unui fagure de miere: ﬁecare centimetru pătrat e
compus din 40 milioane de celule. Acestea, ca şi
spaţiile dintre ele, sunt umplute cu o mixtură gazoasă, similară aerului, care conferă plutei proprietăţi remarcabile în domeniul fono - şi termoizolării.
Există clădiri de peste 100 de ani cu pardoseli din
plută încă funcţionale. Longevitatea pardoselii de
plută se datorează elasticităţii sale. Graţie aceleiaşi
proprietăţi, pardoseala de plută este mai plăcută la
păşire şi mult mai silenţioasă. Ca strat protector se
foloseşte ceara, lacul sau vinilul transparent ultrarezistent. Astfel, pardoseala acoperită cu parchet
din plută naturală va ﬁ un bun izolator termic şi
fonic, nu va absorbi mirosurile şi murdăria, va ﬁ
stabilă la acţiunea agentilor chimici, se va întreţine
simplu şi uşor, oferind o protecţie ideală împotriva
mucegaiului, ciupercilor, umezelii etc. n
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Un portal cu cele mai noi, complete și veriﬁcate informații
din domeniu: www.pardoselimagazin.ro
n Arhiva

revistei Pardoseli Magazin în format electronic
n Producători și montatori profesioniști
n Lucrări de referință, noi produse și propuneri de design

Abonați-vă la newsletterul lunar care vă semnalează cele mai
importante informații de pe piața pardoselilor scriindu-ne pe adresa
redacție@pardoselimagazin.ro

Abonați-vă la revista Pardoseli Magazin pentru doar
30 de lei pe an (4 ediții) scriindu-ne pe adresa redacției
sau completând un formular de contact pe
www.pardoselimagazin.ro

Lucrare socială
în România – Roadeş

rofesorul Ernst Müller de la şcoala de meserii din Ehing,
alături de ucenicii săi, au fost de câteva ori în Roadeş, una
dintre cele mai sărace regiuni din ţara noastră, pentru a-şi
oferi ajutorul dezinteresat la montajul pardoselilor, în cadrul unui
proiect social. Pentru că aici mai sunt multe lucruri de făcut şi
îmbunătăţit, multe alte atelierele din Germania s-au implicat activ.
Astfel, pentru perioada 25 - 31.05.2015 este din nou
prevăzută o acţiune asemănătoare a şcolii de parchetari din
Ehing. Într-o sală de aproximativ 150 m², dedicată întâlnirilor şi
acţiunilor culturale, se va monta parchet de stejar, inclusiv stejar
afumat pentru zona de friz de aproximativ 10 m², având la
dispoziţie materiale profesionale furnizate de sponsori: adeziv
Mapei, lacuri Loba şi maşini de şlefuit Bona.
Personalul din trei ateliere care pregătesc parchetari precum
şi ucenicii din patru şcoli profesionale împreună cu profesorul
Ernst Müller sunt deja pregătiţi să se implice. Lucrările se
preconizează a se ﬁnaliza în interval de o săptămână, cazarea
participanţilor ﬁind asigurată de partea română. AMPR face un
apel la ﬁrmele active în branşă pentru susţinerea evenimentului,
una dintre problemele cele mai stringente ﬁind acoperirea
costurilor călătoriei cu avionul pentru participanţi.

P

S-a înﬁinţat Asociația
Pietrarilor din
Transilvania – APTRA
Deja, asociaţia înﬁinţată la ﬁnalul anului trecut numără
peste 35 de membri, ﬁrme relevante în domeniul acoperirilor
din piatră naturală. Între principalele propuneri ale APTRA,
reţinem:
n facilitarea accesului la Bursa Pietrei din Transilvania
n eliberarea de atestări sub denumirea “CERTIFICAT
APTRA” pentru produse cu origine certiﬁcată, produse
recomandate pentru utilizare şi produse cu caracteristici
şi utilizare garantată
n organizarea de cursuri de caliﬁcare în meserii
tradiţionale din domeniul extracţiei şi prelucrării pietrei
naturale, seminarii şi schimburi de experienţă
n asigurarea de asistenţă tehnică pentru membrii săi, la
tarife reduse sau gratuit
n promovarea utilizării pietrei naturale din Transilvania şi
a tehnologiilor oferite de membrii APTRA.
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Proiectarea
și execuția
corectă a
pardoselilor (II)
Revenim la serialul început în numărul
anterior și care va continua, pe parcursul
mai multor numere, propunându-ne să
vă prezentăm normele și normativele
importante care sunt în vigoare în
România și care se referă la pardoseli.
De asemenea vom insera comentarii și vă
vom ilustra, chiar și prin scheme, ceea ce
prezentăm. Considerăm că acest serial se
adresează în principal și în egală măsură
proiectanților și executanților, dar va ﬁ util
și pentru beneﬁciari.
Ne propunem să acordăm
o importanță sporită:

l clasiﬁcării pardoselilor
l caracteristicilor care deﬁnesc performanța
pardoselilor
l deﬁnirii corecte a materialelor și operațiilor
implicate de punerea în operă, inclusiv prin
comentarea unor denumiri greșite existente
(din păcate, uzual) în piața noastră.

evenim la "Normativul privind proiectarea, execuţia şi
asigurarea calităţii pardoselilor la construcţiile civile",
indicativ GP 037/98. Speciﬁcăm faptul că, în continuare,
nu am extras pasaje ad literam din normativ, ci am intervenit în
text acolo unde am considerat că exprimarea din normativ este
lacunară. Pe de altă parte, am intervenit în text inserând note și
explicații marcate prin scriere cursivă (italic).
În plus, am înlocuit anumite pasaje din normativ, atunci când am
considerat că acestea conțin incorectitudini sau/și sunt
incomplete – pasajele introduse de noi ﬁind cele încadrate.
Deși în cadrul normativului nu se deﬁnește de la început
semniﬁcația pardoselii, considerăm că, în prezentarea noastră,
trebuie să o facem, pentru a ști de la început despre ce vorbim.

R
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Pardoseala este (în acceptul normativului menționat, unanim
acceptabil) un ansamblu format din:
l strat de uzură (pardoseala ﬁnită sau ”îmbrăcămintea de
pardoseală” conform denumirii din normativ)
l unul sau mai multe straturi intermediare
l strat suport.

Pardoseala se va construi (executa),
pe o bază:

l clasa de combustibilitate normată;
l igiena şi protecţia mediului;
l confort tactil şi estetic;
l posibilitatea de reparare sau înlocuire în funcţie de

cerinţele utilizatorilor în timpul sau la sfârșitul
duratei de viaţă.

CLASIFICAREA PARDOSELILOR

► pământ – doar în cazul anumitor pardoseli exterioare
► strat suport brut – placa de beton a primului nivel
subteran și care nu este radier
► stratul suport structural
■ radier
■ planşeu (beton, lemn, structură metalică)

Stratul suport poate avea următoarele funcţiuni:
l strat de completare, de pantă;
l strat de egalizare;
l straturi de protecţie peste straturi intermediare
destructibile;
l dală ﬂotantă.
Dala ﬂotantă este un subansamblu fonoizolant (care asigură și
termoizolare) compus din:
► dala propriu-zisă, realizată din:
■ dale din beton armat, plăci din așchii sau ﬁbre
de lemn, plăci din ipsos armat;
■ şape armate;
■ betoane turnate;
► elemente de ﬁxare a dalei, în cazul plăcilor din ﬁbre de
lemn aglomerate - căpriori, rigle;
► strat de protecţie tehnologică - de exemplu folii de
separație sau protecție, hârtie craft;
► strat de izolare fonică;
► strat de egalizare care se execută când fonoizolaţia
nu poate prelua denivelările bazei.

PARDOSEALA ŞI BAZA

Stratul intermediar poate avea următoarele funcţiuni:
l termoizolare
l fonoizolare
l strat de protecţie tehnologică - se foloseşte, de exemplu,
pentru a se evita crearea de punţi rigide în masa
stratului de izolare fonică prin pătrunderea laptelui de
ciment în timpul turnării dalei ﬂotante.
NOTĂ: în unele cazuri, stratul intermediar se numește substrat
(din engleză, underlayer).

Stratul de uzură (pardoseala ﬁnită, cum am denumit-o noi) este
supus direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor în timpul utilizării.
Stratul de uzură trebuie să asigure:
l rezistenţa la sarcini statice şi dinamice, respectiv
rezistența la abraziune și zgâriere în funcţie de
activităţile ce se desfăşoară;
l siguranţa în utilizare - în special în ceea ce privește
alunecarea și împiedicarea;
l confortul termic şi acustic;
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UPEC
Sistem francez de certiﬁcare a pardoselilor
ﬁnite elaborat de CSTB (Centrul Francez
Ştiinţiﬁc şi Tehnic pentru Clădiri)

Vom prezenta în continuare câteva prevederi importante ale
normativului cu privire la obligațiile proiectanților și executanților.
Art 2.1.2: ”La alcătuirea documentaţiei de execuţie pentru
pardoseli, proiectantul de specialitate va respecta reglementările
prezentului normativ şi a celor conexe ţinând cont de speciﬁcaţiile de performanţă ale pardoselilor (tabelele nr. 2, 3, 4) şi
recomandările din anexa Caietului I, în care este prezentată
clasiﬁcarea UPEC a unităţilor funcţionale.”
NOTĂ: În concluzie, proiectantul este obligat să speciﬁce nivelul de
performanță al pardoselilor prin indicarea nivelului minim acceptat
în cazul ﬁecărui parametru care deﬁnește performanța și
diferențiază, din punctul de vedere al performanței, o soluție de alta.
OBSERVAȚIE: În cazul în care executantul sau beneﬁciarul nu găsesc
speciﬁcațiile care deﬁnesc nivelul de performanță al pardoselilor în
documentația proiectului, trebuie să o solicite proiectantului, înainte
de a se demara ofertarea sau execuția pardoselii.
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Art.4.1. ”Pentru asigurarea calităţii pardoselilor sunt necesare
următoarele acţiuni:
■ veriﬁcarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie în funcţie de
tipurile de pardoseli;
■ veriﬁcări pe parcursul executării lucrărilor de pardoseli
(veriﬁcarea calităţii stratului pe care se poziţionează
pardoseala, veriﬁcarea calităţii stratului suport şi a
eventualelor straturi intermediare, veriﬁcarea stratului
de uzură);
■ recepţia pardoselilor.

Prin caietul de sarcini proiectantul va speciﬁca condiţiile de:
■ urmărire a comportării în exploatare;
■ întreţinere, reparaţii şi postutilizare.”

NOTĂ: se observă că prima etapă importantă pentru a avea o pardoseală de calitate este veriﬁcarea proiectului și a detaliilor de
execuție; ca atare, stimați beneﬁciari, dacă nu considerați că sunteți
în măsură să faceți aceste veriﬁcări, apelați la serviciile unui specialist.

Art.4.2. Obligaţiile şi răspunderile proiectanţilor – spicuiri foarte
importante
■ Să aleagă structura de pardoseală adecvată în funcţie de
cerinţele utilizatorilor şi performanţele materialelor utilizate.
■ Să asigure prin proiect toate detaliile de execuţie speciﬁce
structurii de pardoseală.
■ Să elaboreze caiete de sarcini, instrucţiuni tehnice privind
execuţia lucrărilor, exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile
pardoselilor.
■ Să stabilească prin proiect fazele de execuţie şi să participe
pe şantier la veriﬁcările de calitate legate de acestea.
■ Să stabilească modul de tratare a defectelor apărute in
exploatarea pardoselilor.
Art.4.3. Obligaţiile executanţilor – spicuiri foarte importante
■ Începerea execuţiei lucrărilor numai în condiţiile legii şi
numai pe bază şi în conformitate cu proiecte veriﬁcate de
specialişti atestaţi.
■ Asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor
printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin
personal propriu.
■ Convocarea factorilor care trebuie să participe la veriﬁcarea
lucrărilor ajunse în faze determinate ale execuţiei şi
asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul
obţinerii acordului de continuare a lucrărilor.
■ Soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a
neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe
baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul
investitorului.

■ Utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi

procedeelor prevăzute în proiect, certiﬁcate sau pentru care
există agremente tehnice care conduc la realizarea
cerinţelor.
■ Respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru
realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor.
■ Orice modiﬁcare a prevederilor din proiect se poate face
numai după obţinerea acordului scris al proiectantului şi
investitorului.
■ Supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund
cerinţelor de calitate.
■ Aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite a măsurilor
dispuse prin actele de control sau prin documentele de
recepţie a lucrărilor de pardoseli.
NOTĂ: chiar dacă pare irealizabil, în România, ar trebui ca ﬁecare
dintre ﬁrmele care execută pardoseli să-și propună să îndeplinească
toate cerințele de mai sus.

Art. 4.4. Veriﬁcări pentru asigurarea calităţii pe parcursul executării lucrărilor, prevederi generale – spicuiri foarte importante
4.4.1. Orice lucrare de execuţie a unei pardoseli va ﬁ începută
numai după veriﬁcarea şi recepţionarea suportului, operaţii
care se efectuează şi se înregistrează conform prevederilor
capitolelor respective inclusiv în ce priveşte realizarea
elementelor geometrice.
4.4.2. Veriﬁcări de calitate la materiale: toate materialele care
intră în componenţa unei pardoseli se vor utiliza numai
după ce s-a veriﬁcat respectarea soluţiilor din proiect,
inclusiv a tehnologiilor de aplicare.
(Va urma)
Episodul de faţă este realizat în colaborare cu domnul
consultant Marius Filipaşcu, promotorul primei şcoli de
pardoseli de la Braşov, în sistem de educaţie dual.
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Record la BAU München 2015:
peste 250.000 de vizitatori
În cele 6 zile de manifestări (19 – 24 ianuarie 2015) ale târgului de arhitectură,
materiale și sisteme de construcții BAU München a fost înregistrat cel mai mare număr
de vizitatori, raportat la întreaga istorie de 50 de ani a acestei manifestări: a fost
depășit ”pragul psihologic” de 250.000 de participanți, dintre care peste 72.000 au
venit din afara Germaniei (cu precădere Austria, China, Rusia, Turcia, Orientul
Apropiat, Marea Britanie, Republica Cehă, Slovenia).

u mai puțin de 65.000 au fost
repezentanți ai unor birouri de
proiectare și arhitectură, o atracție specială a târgului ﬁind ”the Long Night
of Architecture”, la care peste 30.000
persoane au participat și au admirat cele
50 de proiecte de arhitectură modernă
selecționate. Atracţia a fost desigur decernarea premiilor Archi-World Academy, competiție organizată de BAU şi
portalul de arhitectură Archi-World. Cei
12 câştigători selectaţi din peste 1.400 de
candidaţi din toată lumea au posibilitatea
unui stagiu de 6 luni într-un birou de
arhitectură de renume.

N

2.000 de expozanți
Printre cei peste 2.000 de expozanți din 42 de țări întâlniți aici, s-au aﬂat și producători de
materiale și sisteme pentru pardoseli prezenți pe piața românească, ale căror standuri
le-am vizitat pentru a vă prezenta noutățile din domeniu.
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Colecția
2015-2017 cuprinde
70 de decoruri cu
opt structuri, în
cinci formate, care
corespund stilurilor
de amenajare și
preferințelor variate
ale clienților.

egger
Egger, producător de pardoseli laminate puternic
reprezentat în România, inclusiv prin capacități de
producție, și-a expus noutățile sub motto-ul
„Perspective”, într-un stand impresionant de peste
400 mp. Colecția 2015-2017 cuprinde 70 de
decoruri cu opt structuri, în cinci formate, care
corespund stilurilor de amenajare și preferințelor
variate ale clienților. Accentul este pus pe aspectul

modern de stejar în total ﬁind disponibile 300 de
articole, ceea ce reprezintă cea mai personalizată
colecție de pardoseli laminate din Europa. Acestea
conving nu numai prin varietatea de decoruri, ci
și prin caracteristicile tehnice, care multiplică posibilitățile de utilizare. O premieră în colecția Egger
o reprezintă pardoselile cu tehnologia aqua+, care
pot ﬁ montate în spații cu umiditate ridicată,
printre altele și în baie.
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forBo fLooring
Numărul mare de vizitatori înregistrat la târg s-a
regăsit și în standul Forbo Flooring, unde, sub
motto-ul "Linoleum 2.0" s-a sărbătorit noua
colecție de linoleum "Marmoleum Modular", prezentată în premieră. Este un produs inovator,
obținut din materii prime regenerabile (ulei de in,
rășină, făină de lemn), un răspuns la tendința
actuală care presupune dezvoltarea durabilă.
Reprezentanții companiei au primit o mulțime de
vizitatori, designeri și arhitecți, cărora le-au
ascultat și înregistrat sugestiile, în cadrul unui
dialog deschis și creativ pe tema ”Linoleumul
viitorului”. În cei peste 270 mp ai standului
expozițional, au putut ﬁ văzute desigur și noile
texturi și culori ale brandurilor Forbo Flooring
(Allura, Flotex, Eternal, Sarlon etc.), respectiv tehnologiile de protecție și obținere a unor suprafețe
cu aderență optimă.

și de a le consolida pe cele existente, atât pentru
piața germană, cât și pentru celelalte țări ai căror
reprezentanți au vizitat în standul Forbo Bonding.

küBerit
Küberit a venit la BAU 2015 cu noi propuneri de
proﬁle pentru pardoseli, domeniu în care este lider
de piață. Am putut vedea, în anumite cazuri în
premieră, Euro-Step Star - proﬁlele speciale pentru LVT (Luxury Vinyl Tile – gama de lux a
pardoselilor vinilice), completări ale colecției
”Küberit Best” și, foarte important pentru distribuitorii acestui producător, noile expozoare și
mostrare. Pasionații de materiale din gama premium nu au putut să nu observe modelele de
proﬁle, plinte și opritoare cu cristale Swarovski,
ori alte sortimente de lux lansate anul trecut, cu
ocazia aniversării unui secol și jumătate de
existență a acestui producător.

forBo Bonding

sika

Forbo Bonding a pus în evidență produsele aﬂate
sub brandul Eurocol, în ultimele variante optimizate: primeri, șape, material de montaj, adezivi
pentru diverse tipuri de straturi de uzură, primeri
pentru lemn, lacuri și uleiuri pentru ﬁnisare,
produse de întreținere și curățare.
Preocuparea conducerii companiei, prezentă la
eveniment, a fost cea de a dezvolta noi parteneriate

Sika a amenajat un stand cu un design personalizat, iar pe nivelul superior a aplicat imediat
înainte de începerea târgului un sistem poliuretanic, cu ajutorul inginerilor proprii și a designerului

Rebranding Forbo Bonding
Forbo Bonding este acum Eurocol.
Motto-ul brandului Eurocol este
”The strong connection”.

Jeanet Hoenig, care a dat acestei suprafețe un
aspect artistic, unic. Publicul german și nu numai
a putut vedea o selecție de produse cu un conținut
scăzut de compuși organici volatili, cu o eﬁciență
sporită, care arată preocuparea pentru consumuri
reduse, deci economia de resurse.

54

Pardoseli magazin

maPei

uzin utz ag
Uzin Utz AG a participat cu brandurile reprezentative Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex și
RZ care compun sistemul complet de montaj, ﬁnisare și întreținere a tuturor tipurilor de pardoseli,
inclusiv unelte și echipamente pentru execuție de
ultimă generație.
Montatorii au putut asista la prezentări și
demonstrații cu noul adeziv pentru suporturi
neabsorbante Uzin MK 85 Turbo, mașina de șlefuit
Neo 400 de la Wolff, foarte ergonomică, sistemul
de montaj Turbo System de la Pallmann, pentru
execuții rapide ale pardoselilor din lemn. Un
accent deosebit s-a pus și pe designul oferit de
rășinile sintetice de la Arturo, aplicabile în domeniul industrial, comercial și rezidențial: rășini
epoxidice și poliuretanice într-o mare varietate de
culori, diverse acoperiri de protecție. Au fost
abordate inclusiv placările cu piatră naturală și
ceramică, respectiv realizarea șapei cu ajutorul
produselor Codex, iar pentru întreținerea pardoselilor din lemn, linoleum și plută au fost scoase
în evidență produsele RZ, cu accent pe rezistența
la uzură și valoarea neutră a pH-ului.

Au fost promovate sistemele pentru balcoane și
terase, respectiv adezivii ﬂexibili pentru gresie
porțelanată Ultralite S1 și S2, concepuți pentru plăci
subțiri și de dimensiuni mari, în conformitate cu
tendințele actuale și cerințele privind rapiditatea
execuției. De asemenea, pentru a veni în întâmpinarea noilor tendințe cromatice referitoare la
pardoselile reci, au fost create culori la modă pentru
chiturile de rosturi, din gamele Ultra Color Plus și
Kerapoxy Design. Au fost aduse îmbunătățiri adezivilor pentru pardoseli calde, elastice sau din lemn,
inclusiv adezivi de contact, precum Ultrabond Eco
Contact. Nu în ultimul rând, au fost scoase în evidență
produsele pentru ﬁnisare: grunduri, lacuri, ceruri,
uleiuri, care permit un design cu caracter ecologic al
pardoselilor din lemn.

Compania Mapei
a fost prezentă la
München cu
o varietate largă de
produse și sisteme,
mizând pe siguranță,
durabilitate și grija
pentru sănătatea
celor care le pun în
operă sau le
utilizează.
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Bauwerk Parquet
Bauwerk Parquet a amenajat un stand spațios, bine
delimitat și supraetajat, care a atras vizitatorul să
intre și să ia contact cu propunerile arhitecților și
designerilor: spații de locuit ﬂexibile, mobile, în

care amenajarea se raportează la parchetul de
lemn cu un aspect inspirat de tradiție, dar
permanent reinventat. Temele expoziției au fost
”Urban Living” și ”Urban Gardening”, iar un element important din perspectiva inovației este
preﬁnisarea stratului de uzură cu B-Protect, un
sigilant care crește rezistența lemnului, menținându-i aspectul natural, de parchet uleiat.

stöCkL Parkett

şi de prezentarea unor ﬁlme instructive, cu scopul
de a evidenţia şi explica într-un mod cât mai clar
aplicaţiile practice ale produselor şi modul de
folosire. Produsele prezentate de ﬁrma românească la BAU au fost:
l ﬁbrele pentru armarea dispersă
l ﬁbrele din polipropilenă pentru şape: RoNet
l ﬁbrele din polipropilenă pentru eliminarea
microﬁsurilor: RawWhite
l STM-uri (sârmă tare mată) şi sârmă moale
neagră.
Produsele prezentate de Romfracht Romania au fost
apreciate de vizitatorii germani, mai ales. Ele sunt
menite atât scăderii costurilor implicate într-o
construcţie cât şi obţinerii unui produs ﬁnit de o
calitate superioară, durabil pe termen lung. Astfel,
ﬁbrele metalice micşorează tasarea betonului şi
posibilitatea formării de ﬁsuri la suprafaţă, mărind
rezistenţa la oboseală a pardoselii, precum şi rezistenţa la schimbări de temperatură şi şocuri termice.

atmosferă de şantier
în standuL murexin

Reprezentanții producătorului austriac de parchet
stratiﬁcat Stöckl Parkett au prezentat atât
sortimentele tradiționale din seriile Actus XL și
Actus Emocion, dar și variante noi ale seriilor
Epico, unde au fost aduse inovații interesante în
privința dimensiunilor, a ﬁnisajelor și metodelor
de tratare a lemnului. Se poate observa o tendință
spre lemnul afumat, în special din stejar, cu o
varietate de dimensiuni, de la plăci relativ mici,
montate în ”V”, la panouri mari care trimit mai
degrabă spre ideea de dușumea.

romfraCht
La standul Romfracht Romania vizitatorii au beneﬁciat nu doar de prezentarea ﬁzică a produselor ci
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Pardoseli magazin

Şantier în toată legea – iată motto-ul sub care s-a
prezentat la BAU 2015 compania MUREXIN.
Vizitatorii nu intrau într-un stand propriu-zis, ci
mai curând în mijlocul unui şantier. Produsele
MUREXIN nu sunt vizibile în obiectele de
arhitectură, ci asigură funcţionalitatea şi rezistenţa
acestora – de exemplu, sub parchet sau sub placările ceramice. În standul de la BAU, lucrurile au
stat însă puţin diferit – aici produsele au fost
prezentate în diferite etape de construcţie. Vizitatorii au putut astfel să le vadă, să le aplice chiar,
totul sub îndrumarea specialiştilor MUREXIN
prezenţi la faţa locului. n

Împreun`,
func]ioneaz` perfect!
Wakol PU 280
Singura amorså poliuretanicå monocomponentå,
care blocheazå umiditatea rezidualå din ßapele
pe bazå de ciment, de pânå la 6% CM.
n Consum redus, 100-120 gr/m² / strat
n Uscare foarte rapidă, 40 minute /strat
n Aplicabilă ca barieră de umiditate pe pardoseli
încălizite cu umiditate de până la 3%CM
n Cel mai bun raport calitate/preț
Ideal pentru hoteluri și spații de birouri.

Wakol PU 225
Adeziv poliuretanic bicomponent

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

n Foarte bun riflaj
n Priză inițială foarte bună
n Permite lefuirea parchetului lipit după numai
24 de ore
n Timp de lucru deschis de până la 60 de minute
n Aplicabil pe pardoseli cu încălzire incorporată

