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Cu o experiență de peste 90 de ani în a
pune în valoare pardoselile din lemn, Bona
oferă o gamă unică de abrazive dezvoltate
pe baza cerințelor speciale ale șlefuirii par -
che tului, care furni zează o excelentă dura -
bi litate, viteză de lucru și rezultate deo se -
bite. Încercate, testate și utilizate masiv de
meșterii par che tari din întreaga lume, pro -
prietățile extraordinare ale abra zivelor
Bona 8300 au fost veri ficate în pro vo ca -
torul test desfășurat la Stuttgart, Germania.  

Durabilitate – durată de viață mult mai mare 
Amestecul special de granule abrazive furnizează o capacitate

de șlefuire excelentă a fibrei lemnului în timp ce își păstrează
capacitatea de tăiere pe întreaga durata de viață. Indiferent de
provocările apărute, gama de Abrazive Bona oferă întotdeauna o
soluție optimă. 

Viteză - șlefuire mai rapidă 
Mixul optimizat de granule ale Abrazivelor Bona conferă o

excepțională viteză de șlefuire comparativ cu alte abrazive din
același material, obținând un timp de lucru redus cu un im -
presionat procent de 68%. Datorită proprietăților antistatice, se
generează mai puțin praf și se reduce semnificativ necesitatea de
a curăța mașinile, astfel încât șlefuirea este mult mai rapidă. 

Rezultat – suprafață mult mai netedă 
Abrazivele Bona sunt perfect echilibrate în ceea ce privește

agresivitatea și delicatețea șlefuirii necesară parchetului. În loc să
sfâșie fibra lemnului afectând pardoseala, abrazivele noastre
macină omogen suprafața rezultând în mod vizibil o suprafață
mult mai netedă și uniformă.  

Testul Stuttgart 
Pentru efectuarea testului, am avut la dispoziție o suprafață

de 800m² de parchet stejar deja lăcuită cu un lac bicomponent.
Atributele măsurate au fost durabilitatea (durata de viață a
abrazivelor), viteza (timpul necesar pentru șlefuirea suprafeței),
performanța (calitatea suprafeței). 

Parametrii de măsurare: 

n Viteză - timpul necesar pentru șlefuirea suprafeței 
n Abraziune - % de îndepărtare a peliculei de lac 
n Calitatea suprafeței - finețe și uniformitate 
n Durabilitate - numărul de benzi utilizate.

Performanţӑ neegalatӑ
în şlefuirea parchetului

INFO
Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com

Abrazivele Bona au surclasat competitorii în toate categoriile,
inclusiv competitori premium cu mix de granule mult mai dur, iar
aceasta se datorează proprietăților unice ale abrazivelor noastre. 

Abrazivele Bona sunt cu 22% mai rapide decât scorul mediu
al concurenților. Combinat cu numărul mai mic de benzi folosite,
este evidentă economia obținută folosind Abrazivele Bona.
Aceastea au înregistrat o durată de viață de 3 ori mai lungă
datorită structurii unice a granulelor abrazive care sunt auto-
ascuțite astfel agresivitatea este menținută în permanență. n

Calitatea suprafeţei 
după tratament Bona

Competitori

Eficienţă unică de îndepărtare Competitori
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editorial

sumar

În zilele de 21 și 22 septembrie, la Romexpo se desfășoară o nouă ediție a
Concursului Național al Montatorilor de Pardoseli din România,
eveniment la care voi participa și eu cu convingerea că manifestările de

acest tip sunt foarte importante pentru branșa noastră. Pe parcursul
competiţiilor, unul dintre scopurile principale este să demonstrăm colegilor
montatori de pardoseli că munca noastră poate fi executată mai curat, mai
rapid şi mai sigur. În acest fel, este evident că rezultatul obţinut se va reflecta
ulterior într-o calitate superioară a lucrărilor, într-un tempo de execuţie mai
accelerat, un randament mai bun şi, desigur, un mediu de lucru mai sigur şi
o punere în operă optimă a dezideratelor clienţilor. Această funcţie de exem -
plificare practică a muncii noastre, care constituie totodată şi scopul EUFA
P+F, trebuie să se transpună (mai ales în ţările fără un sistem dual de educaţie)
într-un impuls de însuşire a diferitelor tehnici de montaj, pentru a putea
asigura ulterior montatorilor capacitatea de a duce la bun sfârşit o lucrare.

Vom acorda o atenție deosebită, ca de obicei, tinerilor mon tatori. Cu noş -
tinţele trebuie transmise mai departe din generație în ge nerație, iar pentru
aceasta este necesară existenţa unor doze de cu riozitate şi talent. Pentru a
deveni un bun meseriaş într-o profesie ce reclamă manualitate, aspirantul
trebuie să deţină deo po trivă anumite aptitudini specifice şi cunoştinţele
teoretice aferente. 

De asemenea, trebuie să atragem continuu atenția asupra branșei noastre.
Au existat întotdeauna – şi apar constant – oameni care cred că pot efectua
munca noastră fără probleme. Aceştia sunt meşterii “buni la toate”, “par che -
tarii“ care ne atacă preţurile, dar care în caz de reclamaţii ori probleme se fac
nevăzuţi. Mi s-au transmis din România semnale despre concurența bazată
excesiv pe preț, calitate îndoielnică, reţineri de la plata adecvată a standardelor
cerute, precum şi probleme legate de montatori necalificaţi de pardoseli. De
fapt, sunt probleme cu care ne confruntăm și noi în Germania, într-o anumită
măsură. Ambele ţări trăiesc într-o economie liberă, preţul e determinat de
cerere şi ofertă. Desigur, pentru România este mai greu pentru că trebuie să
se integreze mai întâi în acest sistem nou. Totuşi am putut constata în vizitele
mele că există persoane care performează, câştigând şi bani prin comenzi
corespunzătoare. Sper că ei îşi vor păstra cercul de clienţi, iar aceştia din urmă
vor continua să solicite serviciile firmelor româneşti spe cia lizate.

Heinz Brehm este un nume consacrat în lumea montatorilor de pardoseli,
germani și nu numai, fiind unanim respectat în branșă ca profesionist și ca
președinte al Asociației Europene de Promovare a Pregătirii Profesionale a
Montatorilor de Parchet și Pardoseli (EUFA P+F). Implicându-se în activitatea
breslei, a devenit o prezență frecventă și dorită la concursurile de montaj, la
seminariile dedicate aplicatorilor (inclusiv manifestările de gen organizate în
România). Totodată, este coordonatorul manualelor de specialitate pentru
montajul pardoselilor din lemn și elastice, lucrări de referință la nivel
internațional în domeniu. Pasiunea pentru pardoseli este tradiție de familie.
Tatăl său a fondat o firmă de profil în 1947 la Bamberg, el însuși fiind un
excelent montator de parchet. În 1974 a venit rândul fiului său, Heinz, să preia
afacerea de familie și să o dezvolte solid, pentru ca azi firma să fie condusă de
fiul acestuia Thomas. Pentru toate 3 generațiile, este însă valabil dezideratul
de la care s-a pornit și pe care îl respectă cu sfințenie: nicio reclamație. Rețeta
succesului pentru familia Brehm a  fost și a rămas de-a lungul anilor aceeași:
seriozitatea, pasiunea și determinarea.

Seriozitate, 
pasiune 
și determinare
Heinz Brehm, Președinte EUFA P+F
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de topMateriale

Confort și rezistență
O pardoseală termoizolată este mult mai confortabilă ca

temperatură, fără senzația de rece la picioare; niciun strat de
uzură nu poate suplini un material termoizolant special conceput
în acest scop. Aici trebuie adăugat faptul că prin pardoseală se
pierde până la 20% din căldura unei locuințe, cu atât mai mult
cu cât aceasta se află peste sol sau peste un spațiu neîncălzit.
Este vorba așadar de o optimizare firească, o lucrare standard
care înseamnă responsabilitate și înțelegere a ideii de locuire în
cele mai bune condiții.

Este cunoscut faptul că umiditatea constituie unul dintre
factorii principali de degradare a majorității straturilor finale
pentru pardoseli (lemn, mochetă, linoleum și așa mai departe),
mai ales când la nivelul pardoselii există punți termice care
favorizează crearea punctului de rouă, apariția condensului și a
tuturor problemelor care derivă de aici, deci prin realizarea unei
termoizolații corespunzătoare, durata de viață a pardoselii
crește considerabil. Montajul se face direct pe placa de beton,
iar separația dintre izolație și șapa turnată ulterior este realizată
printr-o folie de polietilenă, care protejează vata de sticlă de
umiditatea din șapă. 

Execuția par -
doselilor este un
foarte bun moment

pentru a evalua starea de izolare
termică și fonică a unei încăperi.
Realitatea este că puține construcții
din România beneficiază de
optimizarea confortului pentru cei
care utilizează spațiul respectiv, prin
intervenția la acest nivel cu un
material de bună calitate. Vata de
sticlă de mare densitate Ursa
Glasswool TSP este o excelentă
soluție pentru a izola termic și fonic
o încăpere față de spațiul aflat
dedesubt, care poate fi adoptată și
promovată de toți cei
implicați în realizarea
pardoselii: arhitecți,
designeri, constructori și,
desigur, montatori.

Izolare termică şi fonică
De necesitatea izolării termice și fonice trebuie
să fie convins, în primul rând, chiar beneficiarul;
este în interesul lui ca pierderile de căldură prin
pardoseală să fie cât mai mici și să nu își de ran -
jeze vecinii de câte ori scapă un obiect pe jos
sau când aleargă copiii prin casă. Izolația par do -
selii din apartament protejează vecinii de la
nivelul inferior, de aceea aplicația este ideală

atunci când se realizează pe fiecare palier al
imo bilului – astfel, fiecare este protejat de
cel de deasupra și îl protejează pe cel de
dedesubt. 

Izolarea termică și fonică 
a pardoselilor cu 

Ursa Glasswool TSP 
• Aplicaţii generale: 

izolarea termică şi fonică la nivelul 
pardoselilor

• Aplicaţii recomandate: 
izolarea termică şi fonică (la zgomotul 
de impact) a pardoselilor cu dală flotantă
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Nu în ultimul rând, datorită unei foarte bune sta bi -
lități, indiferent de condițiile de temperatură și umi  ditate,
Ursa Glasswool TSP constituie un suport solid pentru
straturile superioare ale pardoselii, de la șapa flotantă la
stratul final. 

izolarea foniCă
Sunetul se poate propaga prin aer sau la impact, iar

un material fonoizolant trebuie să aibă valori optime
pentru două caracteristici: rigiditatea dinamică (ca pa -
citatea materialului de a conduce undele acustice și are
le gătură cu elasticitatea materialului), respectiv re zis -
tivitatea la fluxul de aer (evaluează cantitatea de aer care
poate trece prin material la o anumită rată de volum a

INFO
URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, 
Bucure[ ti

Tel.: 0040 21 269 0663; 
Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@uralita.com
www.ursa.ro

URSA GLASSWOOL®  - TSP cu dală
flotant` simpl` peste plan[eu

URSA GLASSWOOL® - TSP cu dal`
flotant` simpl`, peste p`mânt 

URSA GLASSWOOL® - TSP cu 
înc`lzire prin pardoseal`

Conductivitate termică (λD) 0,033 W/mK (EN 13162)

Reacţia la foc, conform
normelor Euroclass A1 (EN 13501-1)

Temperatura maximă 
de utilizare 200 °C

Rigiditatea dinamică pentru
grosimi mai mari de 25 mm maxim 7 MN/m3

fluxului și are legătură cu porozitatea şi densitatea materialului). În
cazul pardoselilor, este foarte importantă rigiditatea dinamică,
aceasta trebuind să fie cât mai mică, de ordinul câtorva unități; cu
cât rigiditatea dinamică este mai mare, cu atât materialul se
comportă mai rigid, favorizând transmiterea vibrațiilor către spațiile
de dedesubt (de aceea alte materiale folosite la pardoseli, de tipul
vatei bazaltice sau polistirenului expandat și extrudat nu sunt
potrivite ca izolații fonice, ci doar termice). La Ursa Glasswool TSP
cu grosime mai mare de 25 mm, aceasta are valoarea de maxim 7
MN/m3 (față de materialele menționate mai sus, cu valori de 18 - 25
MN/m3). În consecință, pentru izolarea fonică a  blocurilor de apar ta -
mente se recomandă ca vata minerală să fie montată pe fiecare etaj,
iar pentru case se poate adopta următoarea soluție: strat de 25 mm
între etaje, iar la parter un strat de XPS ca izolație termică, peste care
se poate interveni cu Ursa Glasswool TSP de 25 mm grosime, ca
izolație fonică și suport pentru încălzirea în pardoseală, dacă este cazul.

Rolul arhitectului și al montatorului este să atragă atenția
asupra acestor aspecte la fiecare pardoseală realizată, propunând
o lucrare suplimentară care aduce un plus de valoare considerabil
pentru acel spațiu, indiferent că este vorba despre clădiri rezidențiale
sau de birouri, hoteluri sau magazine etc. În plus, este o bună ocazie
pentru executant să își diversifice oferta de servicii și să poată
garanta suplimentar lucrarea. n

Ursa susţine parchetarii
profesioniști

Interesul URSA pentru piaţa profesională de
pardoseli se dovedeşte odată în plus prin
susţinerea Concursului Na ţio nal al Monta-
torilor de Pardoseli 2015. Astfel, puteţi
vizita standul nostru, amenajat în pavilionul
E2 din complexul Romexpo, în perioada 19-
23 septembrie pentru a test pe viu calitatea
fără concurenţă a produselor noastre.

!
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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 pro fesionale
de întreținere. Toate produsele Forbo
combină un nivel ridicat de func -
ționalitate 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 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

FLOORING SYSTEMS

Pardoseli elastice profesionale
În 2013, Forbo Flooring a aniversat 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.

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. 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.

LINOLEUM

LINOLEUM MODULAR

modernetehnologii
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pVC
Pardoselile din PVC sunt

produse prin cele mai avan -
sate tehnici actuale și se
remarcă  prin aspectul și
func ționalitatea lor deosebite.
Ele permit exprimarea ori -
căror deziderate estetice și
func ționale, respectând in clu -
siv cele mai stricte re gle -
mentări în domeniul sănătății
și siguranței. Avem soluții
pentru par doseli cu cerințe
obișnuite dar și anti derapante,
acustice,  anti sta tice, pardo -

seli design și soluții pentru spațiile umede: Eternal, Allura,
Colorex, Aqualon, Onyx.

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 par do seală, 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.

LVt

moChetă dale
Dezvoltată inițial pentru destinații rezidențiale, mocheta în

dale reprezintă astăzi o pardoseală preferată pentru toate inte -
rio arele comerciale, fiind utilizată intens în sectorul public: școli,
colegii, universități, clădiri administrative și alte facilități de di -
ver tisment ori acomodare. Mocheta în dale Tessera și Westbond
e recunoscută pentru aspectul estetic și  perfor man țele excep -
ționale la trafic intens, clienții beneficiind și de garanția livrării
în 5 zile lucrătoare.

rezidențial
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,
Flotex Vision, Nairn  Cushionflor și Novilon oferă pardoselilor
dum neavoastră de acasă aceeași calitate și durabilitate re cu -
noscute soluțiilor Forbo din mediul comercial.

Bariere de praf
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. 

PVC

FLOtEx

flotex

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



de topistoricepardoseli
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Curtea de Argeș
Pentru români (și cu o notă particulară
pen tru constructorii de la noi), biserica Mă -
năs tirii Curtea de Argeș are un statut spe -
cial: așa cum se arată în Balada Meș te rului
Manole, este acel edificiu care se lasă
construit cu greu, cerând mai mult decât
pri cepere, cerând sacrificiu. Deși este vor -
ba despre o legendă, cu in cer ti tudini firești,
povestea este acceptată ca atare pro babil
datorită frumuseții acestei cons trucții, care
nu poate fi justificată decât într-un context
mistic, fabulos. Vom încerca să vorbim
despre ea fără a-i estom pa aura, chiar dacă
uneori acest lucru este necesar pentru a
înțelege de ce ne fascinează acest mo nu -
ment istoric și care îi sunt originile.

Mănăstirea
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istoricepardoseli

Aurul, argintul și pietrele prețioase sau
semiprețioase au fost folosite pentru cata pe teas -
mă, icoane și imaginile ctitorilor.

La construcție au participat meșteri români
și străini care au imprimat bisericii o formă
tradițional ortodoxă, cu plan format din pronaos,
naos și altar, dar aducându-și fiecare aportul
prin decorațiuni caracteristice propriei culturi
(armene, persane, georgiene, arabe, gotice); cu
toate acestea, s-a creat un design unitar, cu
motive care rareori se repetă, creând un stil
arhitectural eclectic dar deosebit de original. 

Construcția a început în
1514 și a durat cam trei ani,
Neagoe Basarab fiind decis
nu doar să refacă zidurile
năruite ale vechii
catedrale, care la rândul ei
fusese ridicată pe locul
unei alte construcții mai
vechi, aici aflându-și sediul
Mitropolia Țării Românești
în primii ani de existență
(după 1359), ci și să dedice
acestei biserici toată
măiestria meșterilor de
care dispunea. 

Î nceputul legendei, în care ni se spune că, la
construirea bisericii, Meșterul Manole ”Zidul
ridica/ Dar orice lucra/ Noaptea se surpa”, are

la bază un element cunoscut: în 1444 și 1446 au
avut loc două cutremure puternice (specialiștii îl
estimează pe al doilea la 7,5 pe Scara Richter), care
au afectat clădirea existentă aici începând cu 1439
- Catedrala Mitropolitană a Țării Românești.
Aceasta, devenită o ruină, nu a fost refăcută imediat
după seism, ctitorul ei, domnitorul Vlad Dracul,
fiind asasinat în 1447. Abia în 1514 s-a decis
reconstruirea ei, fapt de asemenea reflectat de
legendă, dar nu de către Negru Vodă (un personaj
a cărui existență încă stârnește controverse), ci de
către un alt voievod faimos, care a avut însă o dom -
nie relativ liniștită și roditoare – Neagoe Basarab
(1512 – 1517).

Construcția a început în 1514 și a durat cam
trei ani, Neagoe Basarab fiind decis nu doar să
refacă zidurile năruite ale vechii catedrale, care la
rândul ei fusese ridicată pe locul unei alte cons -
trucții mai vechi, aici aflându-și sediul Mitropolia
Țării Românești în primii ani de existență (după
1359), ci și să dedice acestei biserici toată
măiestria meșterilor de care dispunea. Voievodul
însuși avea cunoștințe în domeniu, dobândite în
timpul studiilor la Constantinopol și în Italia,
precum și în numeroasele călătorii întreprinse în
Europa. Se pare chiar că a fost implicat ca
administrator în ridicarea unei moschei în
capitala Imperiului Otoman, având ca arhitect șef
un armean pe nume... Manoli - este o ipoteză că
de aici vin și influențele georgiene, armenești și
islamice care se pot observa în decorațiunile
foarte bogate ale exterioarelor. 
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Așa cum ne lasă mărturie învățați și călători ai
veacurilor trecute, precum Gavriil Protul (secolul al
XVI-lea), Paul de Alep (1654) sau ambasadorul
britanic Robert Ainslie (1794), Mănăstirea Curtea de
Argeș este un reper al arhitecturii balcanice, Paul de
Alep numind-o chiar ”una din minunile lumii”. 

piscine. spa. wellness.

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

Prima revistĂ dedicatĂ
ProfesioniŞtilor din
domeniul

Disponibilă în 

format tiparit,

pe bază de abonament

şi în format pdf

pe siteul

www.spamagazin.ro
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Mănăstirea Curtea de
Argeș este un reper al
arhitecturii balcanice,
Paul de Alep numind-o
chiar ”una din minunile
lumii”. 
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Mănăstirea a suferit câteva distrugeri, precum
cea de la 1610, când principele transilvan Gabriel
Bathory a folosit plumbul învelitorii acoperișului
pentru artileria armatei sale; Matei Basarab şi Şerban
Cantacuzino au refăcut lăcașul. Au urmat însă
războaiele dintre ruși și turci în secolul al XVIII-lea,
în timpul cărora Curtea de Argeș a fost prinsă în
teatrul de operațiuni, cutremurele din 1802 și 1838,
precum și câteva incendii care au adus de asemenea
pagube. Din fericire, permanent s-au găsit oameni cu
credință și dare de mână care au reparat strică ciu -
nile, cu danii care s-au adăugat la banii proveniți de
la vama către Transilvania, hărăzită mănăstirii încă
de pe vremea primului ctitor.  

Cea mai importantă intervenție a fost totuși cea 
a arhitectului André Lecomte du Noüy, însărcinat de
către Regele Carol I să restaureze clădirea care
suferise nu doar din cauza trecerii timpului, ci și pe
urma unui puternic incendiu, pentru a deveni
necropolă a familiei regale. Aspectul de acum se
datorează acestor restaurări din anii 1875-1885, la
care a participat și arhitectul român Nicolae Ga brie -
lescu. Unii specialiști sunt de părere că prin acele
lucrări a fost diminuată valoarea istorică a mo nu -
mentului, Lecomte du Noüy folosind o tehnică de
renovare controversată: demolarea și reconstruirea
din temelie a edificiului. Rigurozitatea detaliilor, fără
urme importante de trecere a timpului, arată că
decorațiunile sunt de dată recentă, dar au respectat
stilul și motivele originale. Cu această ocazie, turlele
au fost modificate (au devenit mai zvelte, ceea ce
poate fi considerat un adaos benefic), dar fresca ori -
gi nală, având la bază realizarea zugravului Dobromir
din timpul domnului Radu de la Afumați (1526), a fost

În interiorul bisericii
cu hramul Adormirea
Maicii Domnului, în
pronaos, se află, pe
lângă mormintele
regilor Carol I,
Ferdinand și Carol al
II-lea, respectiv al
reginelor Elisabeta și
Maria, locurile de
odihnă ale familiei lui
Neagoe Basarab,
inclusiv al lui Radu
de la Afumați,
ginerele acestuia.

Lespedea de piatră 
a lui Carol al II-lea,

care îl înfățișează pe
voievod călare și cu

sceptrul în mână, este
considerată cea mai

valoroasă din punct de
vedere artistic și

istoric.

îndepărtată pentru a face loc unei noi picturi cu foiță
de aur. Fresca îndepărtată se află totuși păstrată la
Muzeul Național de Artă și la Muzeul Național de
Istorie al României din București. 

În timpul intervențiilor a fost demolat și un
paraclis ridicat în timpul domnilor fanarioți, pentru a
face loc unui parc și reședinței regale construite din
cărămidă decorativă în partea de est a mănăstirii, cu
un nou paraclis. De asemenea, au dispărut clopotnița
ridicată de Matei Basarab și structura de apărare a
mănăstirii, care se ridica pe două niveluri.

În interiorul bisericii cu hramul Adormirea Maicii
Domnului, în pronaos, se află, pe lângă mormintele
regilor Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea, respectiv
al reginelor Elisabeta și Maria, locurile de odihnă ale
familiei lui Neagoe Basarab, inclusiv al lui Radu de la
Afumați, ginerele acestuia. 
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Pardoselile preiau modelele decorative de
la nivelul zidurilor și acoperișurilor: crucea,
spirala, steaua și, mai ales, crinul. Acești crini
(floroni) se găsesc înclusiv sculptați în piatră la
fundația clădirii, care este mai largă decât
amprenta bisericii. Marmura, prezentă din
abundență la execuția pardoselilor, este folosită
și pentru scările cu 12 trepte de la intrare, cu un
parapet decorativ deosebit de minuțios, de dată
recentă, dar care respectă varianta originală.

Azi ni se pare familiară, deoarece a
fost un obiectiv mediatizat și a
influențat felul de a privi arhitectura
religioasă românească; totuși, puțini
au avut curajul de a merge pe
această cale deschisă într-o epocă în
care românii își descopereau iden -
titatea artistică pornind de la tradiții
bizantine, atonite, de influență
sârbească sau bulgărească, eventual
gotică în Moldova, pentru a face față
presiunilor otomane. Prin aceste
dantelării în piatră, marmură, bronz,
plumb sau lemn, dintre care unele
nu sunt văzute deloc ca ”ortodoxe”,
prin albul ei ireal, zveltețea și liniile
spiralate, impresionante la nivelul
turlelor, se poate spune că
Mănăstirea Curtea de Argeș rămâne
un fenomen unic, irepetabil. n

Pardoselile realizate 
la ultima mare
restaurare finalizată 
în 1885 au ca element
predominant mozaicul,
folosit și pentru unele
icoane, precum cea de
deasupra intrării în
biserică. 
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Reabilitarea pardoselilor
fostului Cazinou din Dej,
actualul Restaurant Dacia
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Vă prezentăm în continuare o lucrare care a trebuit să facă față unor exigențe deo sebite:
statutul de monument istoric al locației, execuția peste un sistem de încălzire încorporat 
în pardoseală, existența unor rosturi de fracționare în șapă care puteau distruge ulterior
stratul final din gresie porțelanată și, nu în ultimul rând, cerințelor estetice și practice
impuse de destinația spațiului: un restaurant de lux în centru municipiului Dej.

P uțină lume mai știe azi că Res tau -
rantul Dacia reprezintă de fapt un
mo nument istoric de mare im por -

tanță pentru orașul Dej și face parte dintr-un
complex de 3 clădiri care au fost construite
în 1899 la inițiativa Mănăstirii Franciscane,
aflate în imediata apropiere. Complexul are
o istorie foarte bo gată, suferind în timp mici
modificări, schim bări de proprietari și de
destinație; acesta a găzduit în timp o in s ti -
tuție a jandarmeriei (aripa devenită acum
Colegiul Național “Andrei Mureșanu”), di ver -
se spații co mer ciale, locuințe și, în cel mai
spec ta culos corp al lui, aflat la intersecția
străzilor 1 Mai și 22 Decembrie, fostul Ca -
zinou al orașului Dej, cu restaurant, cafenea
și alte facilități care con stituiau atracția lumii
bune din zonă. În spa țiul fostului cazinou
este amenajat în prezent Restaurantul Dacia,
unde a fost rea lizată lu crarea de pardoseli
care con sti tuie subiectul acestor pagini.

CoVor CeramiC pentru
o Clădire istoriCă

Cazinoul din Dej, înființat încă din 1839,
își alege un nou sediu în mai 1899, în această
clădire abia construită, cu parter și etaj.
Trebuie spus că, în acea perioadă și acea
zonă, cazinoul avea o componentă socială

considerabilă, contribuind la dezvoltarea
comunității – de exemplu înființarea unei
grădinițe, a bibliotecii sau a Muzeului Tran -
sil vaniei, activități susținute prin acțiuni ca -
ri tabile, organizarea de spectacole etc.
Pardoselile au fost tratate în mod divers de-
a lungul timpului, recomandările arhitecților
specializați în reabilitarea monumentelor
istorice fiind să se apeleze la materiale care
să păstreze spi ritul epocii în care a fost
construită clă direa, aspectul de marmură
fiind cel mai potrivit – așa cum s-a și în tâm -
plat în cadrul acestei lucrări din primăvara
anului 2015.  

Arhitectura și decorațiunile interioare ale
spațiului fiind salvate în cadrul unei renovări
anterioare, beneficiarul a ținut să îi sporească
și gradul de confort realizând o pardoseală
cu sistem de încălzire încorporat, prin care
circulă agent termic, renunțând la par do -
seala laminată existentă. 

Prin amabilitatea doamnei Ioana Harangus, PR Manager al societății
S.C. Mustang Tours S.R.L. Dej, societate care administrează
Restaurantul Dacia, dar și alte unități cum ar fi Escape Garden –
Terasă, Restaurant, Pizzerie (de asemenea în Dej), sau Escape Club
Gherla – Bowling, Restaurant, Club, am aflat câteva date interesante
despre complexul din fosta piață centrală a orașului. 

Arhitectura este una de inspirație
clasică, etalând rezalite, an ca -
dramente ale ferestrelor, cornișe
specifice, intrări de tip portic, asize 
la parter și placarea cu cărămidă
aparentă la nivelul etajului. 



Pardoseli magazin20

edi]ieilucrarea

De asemenea, a prevăzut ca suprafața fi na lă
a pardoselii să fie realizată cu plăci din gre  sie
porțelanată, soluție aleasă datorită fap tului că
este vorba despre un material ce ra mic obținut
prin presare și ardere la tem peraturi înalte (de
peste 1200°C), re zul tând astfel plăci ce ra mice
vitrifiate, cu absor bție de apă de sub 0,1%, foarte
rezistente, care se spală și se în tre țin foarte ușor.
De asemenea, acest tip de finisaj de pardoseală
este ideal în cazul pardoselilor încălzite,
deoarece sunt și bune conducătoare de căldură.

Arhitectul a
conceput un
model simplu, dar
foarte elegant de
alcătuire a
pardoselii,
utilizând câteva
tipuri și culori de
plăci ceramice
bine alese, care
îmbină formele
moderne cu
aspectul de epocă
al interiorului.
Prin proiectul de
stereotomie,
pardoseala devine
o prezență caldă 
a vremurilor
noastre în istoria
edificiului.
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Aplicare MAPETEX SYSTEM 
cu adeziv GRANIRAPID

proBlema instalării
stratului de finisaj –
gresia porțelanată

După realizarea șapei cu sistem de
încălzire încorporat, proiectul de finisare
pre vedea realizarea unui covor ceramic
alcă tuit din plăci de gresie porțelanată
Marazzi, cu 3 tipuri de dimensiuni ale plă -
cilor ceramice. Însă, la realizarea șapei
încălzite, s-au realizat prin proiect rosturi de
fracționare (dilatare/ contracție) și inevitabil
au apărut rosturi de lucru (de turnare).
Aceste rosturi constituiau o problemă pentru
plăcile ceramice care, dacă erau montate
direct peste rosturi, se puteau rupe sau
dezlipi din cauza dilatărilor și a contracțiilor
șapei la funcționarea sistemului de încălzire.
Mai mult decât atât, modelul de instalare al
plăcilor a fost orientat pe diagonala rosturilor
rezultate în șapă; totuși, posibilitatea de
desprindere a plăcilor nu ar fi fost înlăturată
nici dacă plăcile ceramice ar fi fost montate
cu respectarea rosturilor din șapă. 
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soluția aleasă:
mapetex sYstem 
de la mapei

Factorilor implicați în acest proiect, be ne -
 ficiar și constructor, li s-au pus la dis po zi ție
fișele și specificațiile tehnice ale ma    terialelor,
precum și referințe din România și Europa, iar
după consultările dintre părți, s-a trecut la
aprobarea și realizarea par do se lilor ceramice.
Pe faze de execuție, lu cră rile au fost vizate de
consultantul tehnic zo nal MAPEI. 

realizarea
pardoselilor 
CeramiCe

Astfel, pe toată suprafața pardoselii în -
căl zite s-a instalat o țesătură “țesut nețesut”
din fibre de polipropilenă, sub formă de co -
vor subțire, furnizată în role de 10 m x 1 m,
care se numește MAPETEX SYSTEM.

Pentru a preveni, ulterior montajului plăcilor de gresie și
funcționării pardoselii încălzite, apariția fisurilor sau
desprinderile plăcilor ceramice, mai ales la trecerea
plăcilor peste rosturile de dilatare / fracționare a șapei, 
s-a ales sistemul de instalare MAPETEX SYSTEM furnizat
de MAPEI România. 

Placare cu gresie Marazzi
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INFO
Lucrare:
Realizarea pardoselilor ceramice 
la Restaurantul DACIA, Dej

Beneficiar: 
S.C. MUSTANG TOUR S.R..L. - Dej

An de interven]ie:
martie – aprilie 2015 

Constructor [i aplicator: 
SEL BEL S.R.L., Dej

Birou de arhitectur`:
ARHETIP Birou de Arhitectur` S.R.L., 

Arhitect: Bratu Tiberius 

Suprafa]a total` de pardoseli

ceramice: 230 m2

Furnizor pl`ci ceramice: 

MRZ Grup Est S.R.L., Cluj-Napoca

Pl`ci gresie por]elanat`: 
MARAZZI Golden Cream & Bronzo
Amani, formate de 600 x 600 mm,
200 x 150 mm [i butoni de 150 x
150 mm

Furnizor MAPEI: 
ARCA S.R.L., Cluj-Napoca

Consultan]` tehnic`: 
solu]ie antifisur` pentru montajul
pl`cilor de gresie por]elanat` pe
pardoseli înc`lzite, MAPEI România
S.R.L.

Materiale MAPEI: împâslitur` din
]esut ne]esut MAPETEX SYSTEM,
adeziv bicomponent pe baz` de
ciment [i latex polimeric GRANIRAPID

Țesătura  a fost fixată pe șapa încălzită cu
GRANIRAPID, un adeziv bicomponent cu priză
ra pidă, flexibil, cu o foarte mare putere de lipire.
Imediat după întărirea adezivului, la 3-4 ore,
peste țesătura MAPETEX SYSTEM s-a montat
gresia porțelanată, respectând modelul de
montaj și utilizând același adeziv GRAN IRAPID. 

Scopul țesutului nețesut MAPETEX SYSTEM,
lipit pe șapă și poziționat între șapă și placajul
ceramic din gresie porțelanată, este acela de a se
comporta ca strat desolidarizant anti-fisură și de
a împiedica transmiterea eventualelor fisuri, din
suport, în placarea ceramică. MAPETEX SYSTEM
se comportă și ca strat de de solidarizare cu rol
anti-fisură, la montajul plăcilor ceramice sau din
piatră naturală, pe planșee din beton sau pe șape

de ciment cu microfisuri, sau suporturi pe bază de
ciment care au un timp foarte scurt de la turnare
și sunt nematurate (beton sau șapă “verde”). 

De asemenea  MAPETEX SYSTEM se com -
portă și ca strat cu rol anti-fisură la mon tajul
plăcilor ceramice sau din piatră naturală, pe
șape, fără a fi necesară respectarea ros tu rilor
de dilatare/ fracționare din șapă, cum este cazul
în care plăcile se montează în dia go nală față de
rosturi sau când montajul plă cilor se face pe
șape care au fisuri. Aici sunt incluse și șa pele
cu sistem de încălzire în cor porat în șapă. 

La încheierea lucrării, parcă a fost așternut
un covor ceramic. Un finisaj nou, modern și to -
tuși parcă realizat odată cu clădirea, acum mai
bine de un secol.  n

Noua pardoseală are toate
calitățile cerute: compatibilitate
cu designul interior, rezistență
la trafic și stabilitate su pe -
rioară, protecția sistemului de
încălzire încorporat în șapă,
întreținere rapidă și simplă.

Cluj-Napoca





n Loba HS 2K Impact Oil n Loba Pro Color n Loba Activ Color

Loba Activ Color

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

Loba HS 2K Impact Oil

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

Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți. 
Substanța solidă 100%. Disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papirus       Stejar Afumat         Negru            Sucupira      Transparent            Alb Wenge

Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papirus       Stejar Afumat         Negru            Sucupira       Transparent Alb Wenge

Loba Pro Color

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

Colorarea parchetului 
nu a fost niciodată 
mai simplă
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Pe 2 Septembrie 2015, compania Life Art Distribuție a
organizat un seminar cu tema ”Uscarea rapidă în
construcții”, susținut de Prof. Univ. Dipl. Ing. Arndt
Lubrich din Germania, la care au participat numeroși
invitați - dezvoltatori, ingineri constructori, arhitecți și,
desigur, montatori de pardoseli, dat fiind subiectul de
mare interes pentru specialiștii din acest domeniu în
care umiditatea este urmărită cu cea mai mare atenție. 

E venimentul desfășurat în București (clădirea România
Proculture) a avut o componentă principală teoretică,
interactivă, invitații fiind încurajați să pună întrebări

specialistului german, dar și una practică, prin câteva de mon -
strații cu ajutorul unor echipamente de ultimă generație, fo lo -
site pentru uscarea rapidă a diferitelor elemente de con  strucție.

prinCipalele suBieCte 
ale seminarului: 

eveniment

Uscarea rapidă 
în constrUcții 

l Măsuri de urgență în cazul daunelor grave
l Cauzele daunelor provocate de apă și umiditate
l Funcționarea și dimensionarea dispozitivelor de uscare
l Fundamentele științifice ale uscării tehnice, 

diagrama HX
l Domenii de aplicare ale tehnicilor de uscare 

pentru clădirile noi
l Egalizarea umidității - umezeala din atmosferă și 

din materiale
l Uscarea straturilor șapă-izolare cu sau fără conservarea

podelelor
l Caracteristici speciale pentru o nouă metodă de uscare în

construcții
l Caracteristici speciale ale plafoanelor cu grinzi 

din lemn și captușeală uscată.

cazuri particulare pentru
montatorii de pardoseli 

        



Pardoseli magazin28

eveniment

“Constructorii din Ro -
mânia au acces la prea
puține tehnici și informații
despre uscarea rapidă în
con strucții, iar acest lucru se
reflectă în termene de pășite,
cos turi su   pli men tare, lipsa
so lu ții lor și alte de za vantaje.
De aceea, Life Art își
propune să schimbe acest
lucru și să de fi nească mai
clar stan  dardele ce se im -
pun pen tru a avea rezultate
ra pide și eficiente pentru de -
 zumidificarea în con struc ții;
dorim să in  for măm con -
structorii, par    chetarii și nu
numai des pre tehnicile de
combatere a umidității prin

acest eveniment care este primul dintr-o serie de cursuri și
seminarii dedicate temei respective.”

Ca arhitect, a lucrat
timp de mai mulți ani
în renovarea clădirilor
vechi, apoi a condus
de par tamentul de
daune provocate de

apă, din cadrul unei companii de
construcții, unde și-a dedicat atenția în
special testelor ”data logger”, detectării
scurgerilor și uscării rapide. A ocupat de
asemenea funcția de manager regional
pentru o companie specializată în daune
provocate de apă și foc în vederea
reabilitării con struc țiilor, asigurând
expertiza pe domeniile respective. Nu în
ultimul rând, domnul Lubrich a lucrat în
domeniul măsu rătorilor pentru
etanșeitatea aerului, remedierea daunelor
provocate de mucegai, neutralizarea
mirosului și analiza datelor climatice.

Prof. Univ. Dipl.
Ing. Arndt Lubrich

Florin Cordiș, General Manager
Life Art Distribuție 
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proCeduri de Ventilare 
a pardoselii
În cadrul seminarului au fost expuse diferite situații de șantier
în care umiditatea din pardoseală poate fi eliminată, în principiu
fiind luate în calcul 3 tipuri constructive importante de șape:
pardoseala lipită (aici nu este posibilă uscarea cavităților), șapă

peste stratul de izolare (flotantă) și șapa caldă, cu sistem de
încălzire încorporat (foarte dificil de găurit pentru a permite
uscarea rapidă). Ca materiale aflate în compoziția acestor șape,
au fost menționate cimentul (poate cel mai simplu de uscat),
sulfatul de calciu (destul de sensibil la umezeală), asfaltul (etanș
la vaporii de apă) și magnezitul (foarte sensibil, aproape
imposibil de recuperat dacă este expus la umezeală). 

Pentru uscarea unor pardoseli cu strat
final aplicat, au fost expuse de asemenea
câteva metode care se bazează pe pro -
ceduri asemănătoare, cu echipamente si -
milare: uscarea cu men ţinerea stra tului
de acoperire a pardoselii cu duze din
ros turile de margine (în cazul ac o pe -
ririlor cu mochetă/ parchet / PVC),
men  ţi nerea stratului de acoperire a par -
doselii cu gresie, menţinerea stra tului de
aco perire a podelei prin gău rirea pla -
foa nelor, uscarea plafoanelor cu grinzi
din lemn și altele.

Am menționat aici câteva echi pa -
mente specifice acestor activități:

Compresorul pentru canal lateral -
transportă aerul uscat în straturile de
izolare, operând prin injectare sau as -
pirare. Furnizează un volum de aer redus,
dar la presiune ridicată, și are o cutie de
amortizare, respectiv un amortizor pen -

tru zgomotul de aspirare, care li mi tează
nivelul de sunet nedorit. Este foarte po -
trivită folosirea lui în combinație cu us -
cătoarele prin adsorbţie şi sepa ra toarele
de apă. 

Separatorul de apă - colectează apa
liberă şi apa sub formă de vapori, pro -
tejând compresorul pentru canal lateral
de umezeală şi murdărie. Are o pompă
submersibilă care evacuează apa auto -
mat. 

Evenimentul a abordat și alte teme,
așa cum am menționat la început; noi
ne-am concentrat aici doar pe câteva
aspecte legate de pardoseli. 

O concluzie par ti culară a noastră este
că procesul de dezumidificare dispune în
prezent de cercetări, tehnici și echi -
pamente tot mai complexe, care îl fac tot
mai ușor de ges tionat și de garantat în fața
beneficiarului.

Uscarea s ̧apei prin procedura
combinată de aspirare şi injectare

Uscarea s ̧apei prin procedura de
injectare a aerului  în duzele din
rosturile de margine

Uscarea s ̧apei prin procedura de 
sub-presiune (aspirat ̧ie)

Ca metode de ventilare pentru
șapele aplicate peste un sistem
termoizolant, au fost propuse
următoarele:

l Uscarea șapei prin procedura de
sub-presiune

Constă în aspirarea apei şi a aerului
umed cu un compresor de canal lateral
şi separator de apă, introducând un flux
de aer uscat prin rosturile de margine
şi orificiile realizate. Durează mai mult,
însă este obligatorie în cazul mu -
cegaiului şi fibrelor minerale artificiale.

l Uscarea şapei prin procedura
combinată de aspirare şi injectare

Presupune aspirarea aerului umed cu
ajutorul compresorului pentru canal
lateral (și separator de apă), prin injec -
tarea de aer uscat folosind uscătorul
prin adsorbţie. 

Este un sistem „închis“, rapid, dar cu o
putere mai mare.

l Tehnica găurilor de centrare
Această tehnică implică găurirea su -
prafeţei cu turbine de turaţie veri ficată
şi coroane de foraj uscat (găurile se dau
pe cât posibil central şi la distanţe egale
între ele). Se exa mi nează modalităţile
de conservare a stratului de acoperire
a podelei și se verifică dacă există
încălzire în pardoseală, eventul lo ca li -
zarea con duc telor. Apoi se în de păr -
tează manual stratul de izolare termică,
fără a deteriora straturile hidroizolante.
În cazul particular în care există în -
călzire în pardoseală, se găureşte şapa
cu atenţie maximum 20 mm (cu atenție
la localizarea eventualelor conducte),
iar restul se dăltuieşte manual. De un
real folos în identificarea conductelor
este realizarea unei termograme la cir -

ca o oră după pornirea instalației. Se
marchează găurile date și se exe cută
unul dintre procedeele de eli mi nare a
umidității menționate aici. Mai trebuie
spus că distribuția orificiilor și găurilor
de descărcare se face după anumiți
algoritmi, în care se ține cont de forma
ca merei, dimensiunile aces teia și ca pa -
citățile echipamentelor fo lo site.

l Uscarea şapei prin injectarea
aerului în duzele din rosturile de
margine

Constă în injectare de aer uscat sub
presiune cu ajutorul compresorului
pentru canal lateral, prin duzele din
rosturile de margine, iar aerul umed
iese prin rosturile de margine deschise
de pe partea opusă. Pentru aceasta,
este necesară sigilarea în prealabil a
rosturilor de margine rămase, pe dis -
tanţe scurte. 
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lansare

Noul sediu MV Grup
Construct din Otopeni

Începând cu vara acestui
an, MV Grup Construct
are un nou sediu
(showroom, birouri și
depozit) în Otopeni – Ilfov,
conceput din dorința de
dezvoltare, dar mai ales
pentru a răspunde cât mai
prompt și într-o ambianță
cât mai plăcută
solicitărilor venite din
partea beneficiarilor,
arhitecților, designerilor și
tuturor colaboratorilor. 
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P
roiectele de pardoseli elastice și
textile, domeniu în care este spe -
cializată prin excelență firma MV

Grup Construct, vor lua naștere într-o
clădire cu o arhitectură modernă, func -
țio nală, creată de firma Arhicon SRL
Bu curești, prin domnul Arh. Nicu Mol   -
 d ovan. În realizarea acestei con struc   ții
lumina are un rol extrem de important
și este valorificată în special cu ajutorul
vitrajelor ample, folosite atât la exterior,
cât și la interior. Designul interior pune
în prim-plan o parte din tipurile de ma -
terialele pentru finisaj care sunt expuse:
linoleum, Flotex, PVC, tapet etc., ca o
demonstrație în plus a calității ma te ria -
lelor, dar și a asumării res pon sabilității
pentru produsele furnizate. Mai mult,
unele elemente de mobilier au fost
acoperite cu linoleum, în spiritul pro -
movării acestui material ecologic, deo -
sebit de elegant. În aceeași locație a fost
construit și un depozit pentru materiele,
astfel încât stocurile să fie mai bine
gestionate, iar livrarea să se reali zeze cât
mai rapid. 

MV Grup Construct SRL este una
dintre firmele de referință în domeniul
pardoselilor din România, care activează
de mai bine de 11 ani și este cel mai mare
distribuitor al produselor Forbo pe piața
autohtonă, colaborare care datează încă
de la înființare. Serviciile de montaj și
consultanță oferite se bazează pe o
experiență solidă, căpătată în derularea
a numeroase proiecte de anvergură mai
mică sau mai mare, dar cu exigențe
calitative dintre cele mai ridicate: spații
comerciale, spitale și cabinete medicale,
unități din industria farmaceutică, spații
de birouri ș.a.m.d.. Datorită perfor man -
țelor, firma s-a clasat în 2012 pe locul I
în Topul Național al Firmelor Private din
România, clasament realizat de Consiliul
Național al Întreprinderilor Private Mici
și Mijlocii.   

Din portofoliu: 
n Mega Image (peste 300 de spații

comerciale cu pardoseală PVC
SureStep, birourile și centrul logistic
din Popești Leordeni)

n Magazinele H & M (linoleum pentru
zonele de depozitare)

n Clinici și spitale Medlife
n GlaxoSmithKline Europharm Brașov
n Clinica Neolife București (3.000 m2

de linoleum)
n Spitalul Județean Vaslui (13.000 m2

linoleum)
n Spitalul Universitar de Urgență

București (maternitatea) - și lista
poate continua.

Datorită recomandărilor, au fost
abordate mai multe lucrări și în
străinăte: 
n Aeroportul Dushanbe (Tadjikistan) –

1.200 m2 linoleum de 3,2 mm
n Fabrica de medicamente a

Ministerului Sănătății din Ashgabat
(Turkmenistan ) - 800 m2 de
pardoseală PVC Upofloor

n Spitalul Jeanne Ebori din Libreville
(Gabon) – 12.000 m2 sistem de
pardoseală care include rășini
epoxidice Eurocol (021, 025), șape
autonivelante și linoleum Forbo –
lucrare în derulare.

”În activitatea noastră, încercăm să oferim
clienților soluțiile corecte pentru pardoseală, în
funcție de destinația și bugetul fiecărui proiect”.

MV Grup Construct reprezintă câteva dintre cele mai importante branduri din
industria pardoselilor: Forbo Flooring Systems, Forbo Eurocol, Henkel, Küberit, Romus.
Astfel, a rezultat o gamă variată de produse oferite:

l Linoleum natural
l Pardoseli PVC
l Flotex
l Mochetă

l tapet PVC
l Produse pentru montaj: amorse, șape, adezivi
l Plinte și profile
l Scule pentru montaj

INFO
Str. Ardealului nr. 20 
(col] cu Str. Avram Iancu) 
Otopeni, Ilfov
Tel: 021.411.80.14; Fax: 021.411.80.15
www.mvgrup.ro
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eveniment

Anuala de Arhitectură București, cea mai
amplă manifestare de profil din România, a
avut anul acesta o temă generoasă, care inspiră
apropierea de oameni, de colectivități, de
nevoile lor reale: “Construind comunitatea”. 
Am urmărit și urmărim îndeaproape această
manifestare care a început în luna mai și va
avea evenimente până la sfârșitul anului, cu o
atenție deosebită acordată acelor elemente ce
fac referire la amenajările interioare și, în
special, la pardoseli. Revista noastră a fost
distribuită gratuit în cadrul acestor evenimente,
inclusiv la festivitatea de premiere a celor mai
bune lucrări de arhitectură, care a avut loc pe 
1 iulie 2015.
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Manifestarea ajunsă la ediția a XIII-a este organizată,
ca în fiecare an, de Ordinul Arhitecților din România
- Filiala Teritorială București, cu evenimente (se mi -

narii, conferințe, expoziții, vizionări de filme etc.) amplasate în
diverse puncte ale Capitalei, având centrul de greutate la Casa
Universitarilor, respectiv grădina acestei locații unde au fost
expuse pentru publicul larg și proiectele nominalizate pentru
premiere. 

Accentul s-a pus, conform tematicii, pe comunitățile din
cartierele bucureștene și pe relația acestora cu autoritățile
locale, confirmând noua strategie a OAR București de a se
implica mai mult în proiectele concrete din București care
influențează viața oamenilor și, de asemenea, de a-i implica
mai mult pe membrii comunităților în aceste acțiuni. 

Astfel au fost urmărite proiecte inițiate de arhitecți,
urbaniști, voluntari, diverse organizații și entități culturale în
cartierele bucureștene: Cotroceni, Tineretului, Timpuri Noi,
Bucureștii Noi, Dămăroaia, Drumul Taberei, Giurgiului, Giulești,
Ghencea, Centrul Vechi. 
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eveniment

În ideea că, așa cum arăta și domnul Șerban Sturdza,
președintele OAR București, eforturile tuturor trebuie unificate
și concertate, arhitecții tind să fie un liant al acestor acțiuni,
venind cu propuneri concrete, cu impact real asupra vieții
bucureștenilor.

Începută pe 23 mai, cu o conferință dedicată arhitectului
G.M. Cantacuzino, de la nașterea căruia s-au împlinit 116 ani,
Anuala de Arhitectură se va încheia pe 3 decembrie 2015, când
se va redacta un document final al manifestării, ”Raport pentru
București”, ce va fi trimis autorităților și mediatizat, pentru a
atrage atenția asupra necesității unor politici publice orientate
către comunități. Între diversele evenimente organizate sub
egida Anualei, merită menționată seria de cursuri destinate
pregătirii profesionale continue a arhitecților OAR București, un
program pilot în cadrul a fost ținut și un curs intitulat “Pardoseli
din mozaic și tratamente pentru suprafețe din beton aparent”. 

Momentul cel mai important de până acum al Anuale a fost,
așa cum era de așteptat, premierea lucrărilor înscrise în
competiția de arhitectură, care s-a defășurat în Grădina Casei
Universitarilor. S-au înscris, la cele 14 secțiuni, 247 de proiecte,
cel mai mare număr înregistrat până acum, cu o creștere
importantă față de edițiile din anii trecuți la secțiunea de
amenajări interioare, fapt care arată apetitul crescut al bene -
ficiarilor pentru concepte, încrederea în viziunea unui arhitect
sau designer. Nu au fost însă creșteri pe zona de restaurare,
ceea ce arată, așa cum sublinia arh. Emil Ivănescu, vice-pre -
ședinte OAR București și organizatorul Anualei de Arhitectură,
faptul că restaurările presupun eforturi su plimentare atât din
partea arhitecților, cât și a beneficiarilor, ca să nu mai vorbim
despre problematica încă nesoluționată complet a proprietății.

Am selectat în continuare câteva lucrări care au atras
atenția juriului, interesante și din perspectiva abordării
pardoselilor. Premiul secțiunii “Arhitectură rezidențială –
locuințe individuale” a fost acordat unui proiect cu numele “O
casă la țară” (arh. Mihai și Adela Ene), realizat prin metode și
tehnici tradiționale, în cadrul căruia s-a apelat la pardoseli
și scări acoperite cu materiale ceramice, aparente, la
interior și exterior, având aspect similar pereților.
Stejarii Country Club, o lucrare proiectată de West
Group Architecture (arhitecții Adrian Cristescu și
Sorin Ciomârtan), a fost premiată la cate goria

“Arhi tectură socio-culturală”, aici pardoselile fiind variate,
conform destinației fiecărui spațiu – piscină, zone de loisir,
terenuri și săli de sport, amenajări exterioare etc. Premiul
secțiunii “Restaurare” a revenit lucrării Cărturești Carusel, rea -
lizată sub coordonarea arh. Georgeta Gabrea / Capitel
Avan garde, unde atmosfera vintage a clădirii din centrul
Bucureștiului a fost recreată și cu ajutorul unui parchet
antichizat, potrivit traficului comercial. O altă reabilitare, Simbio
Kitchen& Bar, realizată de biroul de proiectare SYAA, a câștigat
secțiunea “Reabilitare și conversie”, pardoselile trebuind să
respecte cerințele noii destinații – alimentație publică. De
asemenea, restaurantul Alt Shift Berlin din Centrul Vechi, gândit
de Dan Enache și arhitectul Călin Radu, a câștigat la categoria
“Arhitectura spațiului interior - Amenajări de interior”,
pendularea între expunere și intimitate urmărită fiind obținută
și cu ajutorul unui parchet de culoare deschisă, în care se
observă diferitele zone de formare a lemnului. În general, am
observat dorința arhitecților de a fi crea tivi la nivelul par do -
selilor, optând în același timp pentru soluții practice, eficiente,
corespunzătoare nevoilor be ne fi cia rilor, dar și legislației în
domeniu. În premieră, a fost acordat și premiul pentru ”Cea
mai  sustenabilă clădire de birouri”, prin care se dorește
încurajarea apetitului dezvoltatorilor pentru clădiri eficiente

energetic, dar care să aibă și o arhitectură de calitate. De
asemenea, tot în premieră, s-a decis acordarea unui

premiu destinat unui... be ne ficiar, care a fost
doamna Alexandra Bogatu, pro prietara Casei Turn,
un proiect realizat de biroul STARH prezentat și
la Anuala din 2013. n
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P280 Wakol

Devenità dejà reper pe pia]` româneasc`, calitatea german` a produselor profesionale pentru
pardoseli LOBA WAKOL este tot mai apreciata [i în Republica Moldova, gra]ie parteneriatului de
success între firmele Executiv Trading [i IERASMOND SRL Chi[in`u.

Adeziv poliuretanic bicomponent,
f`r` con]inut de solven]i [i ap`,
pentru lipirea tuturor pardoselilor
din lemn (parchet masiv, lamelar,
mozaic, exotic, du[umele), inclusiv a
pardoselilor laminate, inclusiv pentru

înc`lzire în pardoseal`; 

Lucr`ri de montaj parchet realizate de SC IERASMOND
Chi[in`u cu produse profesionale pentru Pardoseli
Loba Wakol.

IERASMOND SRL

Wakol PU 225

Singura amors`
poliuretanic`
monocomponent` care
asigur` barier` de vapori de
pân` la 6% CM

Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor; 0727.886.006

ioan.bodor@wakol.de
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de referin]`lucr`ri

În luna august a acestui 
an a fost inaugurat, în
localitatea Suceagu din
apropierea municipiului
Cluj-Napoca, un spital de
recuperare medicală ale
cărui pardoseli au fost
acoperite cu covor PVC,
folosindu-se pentru
montaj gama de produse
Forbo Eurocol Erfurt. Vă
prezentăm în continuare
această lucrare amplă
executată de firma
specializată Stadt
Construct, datorită căreia
pacienții și personalul
medical pot beneficia de
un tranzit sigur, comod, cu
garanția că montajul va
rezista pe termen lung, în
cele mai dure condiții de
exploatare.

Spitalul de recuperare 
Polaris Medical - Cluj
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facilități, precum restaurant, cofetărie,
sală de conferințe, spații de relaxare etc.,
exigențele fiind privite atât din per s pec -
tivă medicală, cât și din per s pec tiva unor
pacienți care vor să se simtă aici altfel
decât într-un spital tradițional. 

exigențele unui
spital modern
Clădirea desfășurată pe cinci niveluri
(suprafața totală este de circa 11.000 m2,
din care zona de tratament ocupă circa
700 m2), este destinată unor servicii
medicale la standarde înalte, cu apa ra -
tură de ultimă generație, având o
mulțime de secții și specializări cu nevoi
specifice în ceea ce privește pardoselile.
Terenul pe care a fost ridicată con struc -
ția se întinde la o suprafață de 6 hectare,
oferind un cadru natural propice
relaxării. Obiectivul, considerat la acest
mo ment cel mai modern spital de
recuperare din România, cuprinde nu
doar camere cu paturi, rezerve, la bo ra -
toare sau cabinete medicale, ci și alte

Spațiile largi, lumina
abundentă (dar care
poate fi bine dozată prin
sisteme de umbrire),
culorile calde sau neutre
alese atent, fac din
această unitate medicală
un loc de tratament 
cu valențe de relaxare. 

Conform normelor din
domeniu, pardoselile
trebuie să fie continue,
pentru a nu permite
dezvoltarea agenților
patogeni, cu colțurile
rotunjite 
și să aibă câteva
caracteristici specifice
unităților medicale. 
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de referin]`lucr`ri

A contat de asemenea compor ta men -
tul la ope rațiunile de curățenie, foarte frec -
vente într-o unitate medicală,  res pec tiv
trata mentul suplimentar aplicat acestor
straturi finale. Gradul de solicitare a fost
evaluat ca intens deoarece în unitatea me -
di cală sunt folo site o multi tu dine de echi -
pa   mente mobile pentru re cu perare
me   dicală, scaune cu rotile și tărgi, ceea ce
a solicitat folosirea unor pro duse de montaj
de cea mai bună calitate. Pentru a asi  gura
igiena și la nivelul pereților, s-a aplicat tapet
antibacterian în ma joritatea spa țiilor
dedicate trata men telor, în băi și dușuri. 

luCrările de montaj
al pardoselilor
Pe șantier, echipa de montatori a constatat
că șapa de nivel era turnată peste un strat
de polistiren, fiind prevăzute rosturi mari
de dilatație, astfel încât plăcile se “mișcau”

independent una față de alta. În consecință,
s-a procedat la legarea plăcilor de șapă de
nivel una de alta executându-se mici
șanțuri din 25 în 25 de centimetri, cu
adâncime de 2 cm, perpendicular pe fie -
care rost de dilatație; pe fiecare asemenea
șanț din șapa de beton s-au introdus cleme
speciale de 6 mm x 70 mm (furnizate de
Forbo), iar apoi s-a umplut cu Europlan
Eurocol Silicat 913 - produs bi com po nent
care a sigilat clemele între plăci, oferind o
suprafață con solidată. 
S-a procedat de ase menea la repararea
ros turilor sfă rmate și a găurilor sau fi -
surilor din șapa de nivel, folo sind șapa de
reparație Forbo Europlan Quick 940, pe
bază de ciment și cu adaos mare de liant
sintetic, rezultând o suprafață fără fisuri și
denivelari, pretabilă pentru turnarea
șapelor autonivelante.

Ca numitor comun, s-a optat pentru
covor PVC (în mai multe variante,
de la același producător), de  trafic
intens, omogen, antibacterian, din
grupa de abraziune T, cu emisii
foarte reduse de VOC, din materiale
regenerabile și, în unele cazuri,
biodegradabile. 

Șape de nivel neconforme Test de umiditate în adâncime

Reparații ale șapei de nivel, șlițuri
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În urma testelor efectuate pe șantier
împreună cu reprezentanții Forbo, doamna
Luminița Cozma (România) și domnul
Gerhard Lipp (Forbo Austria), s-a constatat
că șapa de nivel avea în profunzime o umi -
di tate de 4% și rezistența la smulgere ne -
conformă, existând pericolul de a distru ge
șapa autonivelantă și pardoseala din covor
PVC care urma a fi aplicată ca strat final.

S-a aplicat așadar o barieră de vapori
Forbo Eurocol 025 (grund de profunzime
pe bază de rășină epoxidică, o soluție care
impiedică migrația capilară a umidității și
consolidează suprafața sau zonele instabile
din stratul suport). Acest produs a fost
aplicat în două straturi, iar deasupra, înain -
te de aplicarea șapelor autonivelante des -
tinate umplerii denivelărilor ușoare, a fost
aplicat un grund rapid de uni for mi zare, cu
nisip cuarțos, Forbo Euro primer Fill  070.
În continuare, s-a putut trece la aplicarea
șapelor au to nivelante pe bază de ciment
Forbo Europlan Unifill 999. 
După ce umiditatea șapelor de nivel a fost
verificată cu metoda CM de suprafață, fiind
de maxim 2 %, aria rezultată a fost șlefuită
și aspirată. Ulterior, s-a aplicat un strat de
Forbo Eurosafe Star Tack 522, un adeziv
de fixare pentru lipirea diferitelor tipuri de
covor PVC, pentru diversele zone ale
unității medicale: saloane și holuri de

acces, scari, spații tehnice etc. Pentru
pereții grupurilor sanitare, s-a procedat la
amorsarea suprafeței cu Forbo Eurocol
Europrimer Multi 044, grund universal pe
bază de apă, apoi s-a aplicat un strat de
adeziv Forbo Eurosafe Star Tack 522 și a
fost montat tapetul PVC pe toată su prafața
peretelui. Ulterior, a putut fi mon tată mâna
curentă, iar colțurile au fost protejate
împotriva loviturilor (de targă, în special) cu
profile din aluminiu anodizat și colțuri din
PVC rezistent și dur, anti bac te rian, speciale
pentru unitățile me di cale. n

Montajul covorului PVC 
și a tapetului PVC

Mâna curentăBariera de vapori și 
consolidarea șapei de nivel

INFO
Obiectiv: 
Spitalul de recuperare 
Polaris Medical
Produse de montaj: 
Forbo Eurocol Erfurt
Covor PVC: Gerfloor
Montaj: Stadt Construct

LUMINI}A COZMA
FORBO ERFURT GmbH
MOBILE: 0040 723 638 242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
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un loc al
revelațiilor
În mai puțin de 100 de ani, orășelul
Fátima – Portugalia a devenit unul
dintre cele mai cunoscute și frecventate
locuri de rugăciune și pelerinaj din
lume, în mai 2015 ajungând aici peste
200.000 de credincioși catolici și nu
numai, pentru a celebra viziunile din
1917 cu Sfânta Fecioară ale unor copii
săraci care își pășteau oile în apro -
pierea unui loc numit ”Cova da Iria” –
Grota Sfintei Irina. Amplele pavaje din
piatră, scările monumentale sau rampa
care urcă de la Basilica de Nossa
Senhora de Fátima către Igreja da
Santissima Trindade (cele două lăcașuri
de cult monumentale ale ansamblului)
sunt străbătute anual de peste 5
milioane de pelerini.

Fatima



un seCol de miraCole
Frații Jacinta (7 ani) și Francisco Mato (11 ani),

respectiv verișoara lor Lucia dos Santos (10 ani)
au aceste întâlniri miraculoase în fiecare zi de 13
a lunilor mai – octombrie din anul 1917. Oamenii
care i-au însoțit la măslinul de la marginea satului
unde “Doamna din Lumină” își făcea apariția, erau
doar 50 la început (la cea de-a doua apariție, din
iunie 1917), dar la ultima, din octombrie, ajun se -
seră la circa 70.000 datorită răspândirii rapide a
istorisirilor despre neobișnuitul eveniment,
mediatizate intens în presa vremii. Martorii ur -
mă reau copiii îngenunchiați stând de vorbă cu
cineva nevăzut, în prezența unor fulgere, bubuituri
și nori care se ridicau către cer; la ultima apariție,
pe o vreme ploioasă, norii s-ar fi risipit, iar soarele
ar fi apărut rotindu-se și proiectând în jur fas ci -
cule policrome. 

Începând cu 13 mai
1917, în Fátima, o
mică localitate din
centrul Portugaliei, 
la circa 120 de
kilometri nord de
Lisabona, trei copii
deveneau mesagerii
Sfintei Fecioare
Maria, care li s-a
arătat în mod repetat,
în prezența
localnicilor deveniți
tot mai numeroși, pe
măsură ce viziunile
reapăreau.
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O primă consecință a fost con stru irea unei
biserici pe acel loc, prefigurând ansamblul
monumental ce se va dezvolta ulterior. 

Din păcate, cei doi frați, Francisco și Jacinta,
vor cădea pradă epidemiei de gripă care a însoțit
Primul Război Mondial, ei murind în 1919 și 1920
și fiind înmormântați chiar în acest loc; au fost
de clarați “venerabili” și “binecuvântați” de către
Papa Ioan Paul al II-lea, iar Jacinta a fost bea tifi -
cată, constatându-se că după exhumare corpul
ei nu putrezise. Lucia a trăit însă până în 2005,
făcând parte din câteva ordine catolice și având
în continuare experiențe mistice, chiar o viziune
cu Isus Hristos, care îi transmite două rugăciuni
și o serie de mesaje pentru ierarhia catolică. 

Lucia a fost beatificată și se odihnește în același
loc cu Jacinta și Francisco. Toate aceste întâmplări,
inclusiv viziunile din 1917, au stat la baza unui fenomen
mistic unic, ce are două componente importante. 

Pe de o parte, este trans for marea Fátimei în loc de
pelerinaj, cu mănăstire și un ansamblu de construcții
având o arhitectură deosebită. Pe de alta, avem “Cele
trei secrete de la Fátima”, transmise de Sfânta Maria
copiilor pe 13 iulie 1917, și dezvăluite apoi de copii
ierarhilor bisericești, care au fost interpretate (cele mai
importante) ca viziuni asupra iadului, premoniții
asupra celor două războaie mondiale, reconvertirea
Rusiei devenite comuniste și încercarea de asasinare
a Papei Ioan Paul al II-lea. Ultimul dintre secrete, a
cărui dezvăluire a fost amânată până în anul 2000, deși

Cei doi frați, Francisco
și Jacinta, vor cădea
pradă epidemiei de
gripă care a însoțit
Primul Război Mondial,
ei murind în 1919 și
1920 și fiind în mor -
mântați chiar în acest
loc; au fost declarați
”venerabili” și ”bine -
cuvântați” de către
Papa Ioan Paul al II-lea,
iar Jacinta a fost
beatificată, cons ta -
tându-se că după
exhumare corpul ei 
nu putrezise. 
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Sanctuarul de
la Fátima, construit
în zona unde cei trei
copii au avut
viziunile cu
”Doamna din
Lumină” cuprinde
mai multe clădiri,
biserici, altare și
monumente cu
semnificație
religioasă sau centre
de binefacere.

acest lucru trebuia să se întâmple în anii 1960, a
stârnit numeroase controverse în legătură cu
conținutul și originalitatea conținutului mesajului
scris, ceea ce a sporit notorietatea fenomenului,
ducându-l deseori pe primele pagini ale ziarelor,
în dez bateri tele vizate și generând speculații care
de care mai originale. În timp, la Fátima au mai
fost istorisite vindecări miraculoase, ceea ce a
dus la pele ri naje masive, în special în zilele de 13
ale lunilor mai-octombrie.

prinCipalele edifiCii
Centrele de binefacere, apărute treptat în

ultimii 98 de ani, sunt preponderent de factură
modernă, cu excepția Bisericii Maicii Domnului,
care a respectat uzanțele estetice ale perioadei
interbelice portugheze și rigorilor dogmatice. În
paralel, a fost pusă la punct și o planificare
urbanistică elaborată, în care căile de acces
(unele subterane) și spațiile deschise pavate
temeinic au un rol important. 

Ridicată între 1928 și 1954, Biserica Maicii
Domnului din Fátima (Basilica de Nossa
Senhora de Fátima) este una dintre cele mai
importante lăcașuri de cult ale lumii catolice. A

fost construită în stil neoclasic, fiind considerată destul
de asemănătoare ca structură cu biserica barocă
Clérigos din Porto, după un proiect al arhi tec tului
olandez Gerardus Samuel van Krieken, naturalizat în
Portugalia ca profesor la o școală tehnică (el de fapt nici
nu a apucat să-și vadă opera terminată, murind între
timp). Impresionante sunt turnul-clopotniță, care se
ridică până la 65 de metri înălțime, având în vârf o
coroană de bronz de 7 tone (!) și 62 de clopote, cele 15
altare și orga cu 12.000 de tuburi. În zonele laterale ale
bisericii se desfășoară, conturând un fel de amfiteatru,
două colonade simetrice care fac legătura cu clădirea
mănăstirii și spitalul. Unii cre dincioși mai pioși parcurg
în genunchi distanța de câteva zeci de metri dintre piața
bisericii și Capela Aparițiilor, un traseu nu foarte
confortabil, cu dalaj de piatră și asfalt... 

Din piața largă ce se desfășoară în fața Bisericii
Maicii Domnului, și unde se petrec majoritatea pro -
cesiunilor și eve ni men telor importante pentru pelerini,

Biserica Maicii Domnului din Fátima
Ridicată între 1928 și 1954, Biserica Maicii Domnului din Fátima
(Basilica de Nossa Senhora de Fátima) este una dintre cele mai
importante lăcașuri de cult ale lumii catolice. 
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se urcă spre Igreja da Santissima Trindade
(Biserica Sfânta Treime), așa cum vedem că
scrie și pe pavajul din față, cu dale din culori
diferite. Este un lăcaș de cult cilindric, de factură
modernă,  cu o serie de structuri exterioare din
beton spec taculoase. Consacrat în 1953 după doi
ani de construcție, a fost realizat împreună cu
multe și complexe lucrări de urbanism ale zonei.
Spațiul central cu 9.000 de locuri (76 pentru
persoane cu handicap), numit “Convivium de
Santo Angostinho” este destinat întâlnirilor, con -
fe rin țe lor, slujbelor, concertelor, teatrului  și altor
evenimente specifice. O modificare im por tantă
adusă variantei originale a proiectului a fost
renunțarea la o mare parte din scări, pentru a se
realize rampe cu panta lină – astfel se fluidizează
traficul, făcându-l mai sigur, dar este permis și
accesul mai facil al scaunelor  cu rotile, destul de
numeroase aici. În plus, terenul din jurul clădirii
a fost supraînălțat, “îngropând” clădirea și făcând
căile de acces mult mai eficiente.  

În interior, pardoseala are o înclinare ușoară,
asigurând vi zi bilitate altarului.  

Structura edificiului include și o serie de capele:
Capela Sfintei Inimi a lui Isus, Capela Învierii, Capela
Sfântului Sacrament, Capela Inimii Neprihănite a Mariei
ș.a.). Designul modern, simplu, concentrat pe forme
pure, a permis scoaterea în evidență a unor imagini,
statui, simboluri care trimit către transcendență,
Trinitate, sacrificiu de sine și pietate. Spațiul larg, fără
decorațiuni, lasă loc liber adaosurilor, precum mo -
zaicuri, fresce sau statui, fără a se simți constrângeri
le gate de stil (întâlnim influențe gotice, bizantin-orto -
doxe, moderne); aceasta permite de asemenea punerea
în evidență a unor lucrări de artă expuse aici periodic.

Dat fiind traficul intens al zonelor pietonale, dar și
interioare, pardoselile sunt realizate preponderant din
piatră: cubică pentru zonele exterioare sau parțial
acoperite, dalaje din calcar, granit, marmură sau
compozite “reci” pentru interioare. 

Plăci din roci diferite, colorate intens în roșu, alb,
galben, gri, negru și așa mai departe, compun simboluri
ale credinței, revelației și purității: crucea, trandafirul,
crinul, steaua. Deosebit de interesantă este alăturarea
placării din marmură cu parchetul din stejar afumat, o
soluție tot mai frecvent întâlnită în lucrările valoroase
din ultimii ani, în special în Europa. n

O atenție specială a fost
acordată pardoselilor din

capela unde au fost
înmormântați cei trei copii,
martori direcți ai aparițiilor

Sfintei Maria.

Această clădire a
primit de fapt
denumirea de Grande
Espaço Coberto para
Assembleias (Marele
Spațiu Acoperit
pentru Întruniri, 
într-o traducere
aproximativă), fiind
conceput în
colaborare cu
autoritățile locale. 
Proiectul cu o
puternică notă
modernistă și
funcționalistă, dar
modificat deseori
până la darea în
folosință a clădirii, a
aparținut arhitectului
grec Alexandros
Tombazis. 



DACCA GROUP TRADE S.R.L.
str. Stefan Luchian, Nr. 3, Cluj-Napoca

tel.: +40-364-109-987  fax: +40-364-262-927
e-mail: office@dacca.ro

Design Interior

Dacca îți pune la dispoziție ajutor specializat pen tru
proiectele de design interior, oferindu-ți un pachet
complet de soluții, atât din punct de ve dere tehnic și
funcțional cât și din punct de ve dere al esteticii,
respectând totodată parametrii existenți sau posibilele
limitări ale spațiului. In di fe rent de tipul de spa țiu pe
care îl amenajezi (office, sănătate, edu cație, horeca,
etc.) noi te putem consilia în materie de design.

Există două categorii ale acestui serviciu:
1. În cazul în care ai deja proiectul de design in te rior,

beneficiezi de consiliere din partea de sig ne ru lui
nostru pentru alegerea celor mai bune va riante.

2. În cazul în care nu ai proiectul de design, be -
neficiezi atât de concept, cât și de im ple men tarea
acestuia.

www.dacca.ro

mochetă 
linoleum
PVC
Flotex 
parchet 
tapet
placări pereţi

underlay 
plinte, profile, accesorii
şape, adezivi, amorse
ştergătoare 
profesionale
covoare industriale
curăţare pardoseli

La Dacca îmbinăm pasiunea pentru furnizarea
de pardoseli personalizate și sisteme integrate
pentru pardoseli și pereți cu soluțiile de consultanță
de specialitate, care oferă clienților un pachet
complet și personalizat de servicii. 

Încă din 2007, la Dacca s-a pus accentul pe
lucrările frumos executate, pe calitate și pro fe sio -
nalism. Misiunea Dacca este de a promova constant
valoarea și exigența, aspect vizibil în portofoliul
nostru de produse și servicii. 

Produsele noastre au caracteristici precum
calitatea, durabilitatea și specificitatea. Acoperim
domenii diverse, începând de la horeca, office,
sănătate, educație sau spații comerciale și ajungând
la mijloace de transport, instituții publice, spații de
sport și entertainment dar și beauty și wellness. 

Suntem atenți la nevoile clienților noștri, îi
ascultăm și comunicăm cu ei, de aceea fiecare
proiect începe cu ascultarea dorințelor lor. Selectăm
produsele cele mai potrivite și ne asigurăm că
respectăm toți pașii în realizarea serviciului, fiind
atenți la cele mai mici detalii, până la predarea
lucrării. Astfel, toate aspectele activității și ale
colaborării noastre se desfășoară în condiții optime. 

Proiectele noastre ne inspiră și ne motivează să
acordăm viitoarelor lucrări aceeași atenție și pa siu ne. 

Principalii furnizorii Dacca: Forbo Flooring, Forbo
Bonding, Lano Carpets, Halbmond, Flocart, Ter
Hurne, Tilo, Chene de la�Est, Wicanders, Moso,
Mfloor, Lincrusta, Bolon, Emco, Plastex. 

Sediu firma Betfair, clădirea The Office Cluj Napoca -
pardoseli realizate de Dacca cu PVC împletit marca Bolon

Clinica ortodonție Barbur Cluj Napoca – pardoseli
realizate de Dacca cu PVC acustic Sarlon marca Forbo

Birou notarial Jipa Mihaela București - pardoseli realizate
de Dacca cu Flotex marca Forbo



Din 2004, când a fost reinaugurat cu un nou
design axat pe conceptul de port, na vi -
gație, explorare etc., The Harbour a

constituit un model de restaurant cu tematică,
demonstrând concret că imaginea produsă prin
designul interior poate însemna identitate, atrac -
ti vitate, inspirație pentru cel care trece pragul
locației. Creația arhitectului Stefan Bianco (autor,
printre altele, și al renumitei “Berării H”, deschise
anul trecut) abundă, așa cum era firesc, în lemn,
atât la nivelul pardoselilor, al pereților, dar și prin
amenajări interioare inedite – de pildă carena unei
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Recondiționările pardoselilor
din lemn au o importanță
definitorie în cadrul
renovărilor generale, din
perspective diverse, începând
cu siguranța traficului și
încheind cu estetica. Vă
prezentăm o asemenea
lucrare, care a constat în
șlefuire și aplicarea unui strat
de ulei special, menită să
aducă un aer de prospețime,
de schimbare, necesar pentru
un restaurant preocupat atât
de buna funcționare, cât și de
imagine. 

Recondiționarea pardoselilor 
la restaurantul ”The Harbour”
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ambarcațiuni ieșite parcă din perete și tavan.
Întregind peisajul, pardoselile au aspect de deck,
precum puntea unui vas (rășinos la subsol și stejar
la parter),  iar pereții sunt acoperiți cu lambriuri de
lemn rășinos.

Anul acesta a venit vremea ca pardoselile
restaurantului The Harbour să ia o binemeritată
pauză pentru o întreținere de profunzime. Un
restaurant cu trafic relativ intens, pe segmentul
medium-high și amplasat într-una dintre cele
mai aglomerate zone ale Bucureștiului (Piața
Amzei), are un anumit ritm de uzură, care im pu -
ne renovări periodice și recondiționări ale par -
doselilor. Grăsimile, apa, nisipul, chimicalele din
detergenți, toate acestea își fac simțite efec tele în
timp, impunând o lucrare de re îm pros pătare –
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de data aceasta una clasică, fără intervenții
radicale. Cu această ocazie, a fost schimbată și
culoarea pardoselii: în loc de maro roșcat, cum
era inițial, acum are o nunță mai apropiată de
lemnul natur.

Recondiționarea a fost executată de firma
Prime Floors, care a alocat o echipă formată
din 3 montatori. 

Aceștia au finalizat lucrarea în circa o lună,
dar termenul nu este relevant, întrucât au
existat și întreruperi pentru a se efectua și alte
lucrări de finisaj, instalații sanitare și electrice,
mobilier etc.. În linii mari, lucrarea asumată de
Prime Floors a constat în reșlefuirea și
aplicarea de ulei, respectiv produse pentru
întreținere, pentru toate pardoselile și
lambriurile din lemn. De asemenea, au fost
dublate pervazele cu stejar și, sub execuția
acelorași montatori, a fost realizat și montat un
nou bar. Scara interioară a fost și ea șlefuită
integral și lăcuită cu ulei incolor, redându-i-se
prospețimea și aderența dorită.

La circa un sfert de oră după aplicarea
uleiului, suprafața a fost prelucrată cu bufferul cu
pad alb, iar a doua zi a fost acoperită cu un gel
protector. Nu a fost necesară nicio lucrare de
reparație, o mică excepție fiind existența
holzșuruburilor și cuielor (cu care erau fixate
lamelele), care au fost îndepărtate inițial, pentru a
nu strica tamburul mașinilor de șlefuit. Ulterior,
acestea au fost reintroduse, de data aceasta la
același nivel cu fața lemnului, nu îngropat. 

Așa cum menționam, au fost recondiționate și
lambriurile din lemn, fiind necesară șlefuirea lor,
ceea ce a fost un proces destul de dificil, dată fiind
poziția verticală; în plus, colțurile au fost șlefuite
cu țiclingul, vechea unealtă a parchetarilor.

La exterior, s-a șlefuit și renovat terasa din
stejar, folosindu-se în acest scop tehnologia de
șlefuire premium și aplicarea de lac cu maturare
UV. După aplicarea lacului, a doua zi s-a folosit o
mașină specială de maturare UV, un procedeu
care este foarte util atunci când nu se poate
aștepta tip de 4-5 zile uscarea lacului. Cu această

Șlefuirea s-a realizat
cu ajutorul uneltelor
specifice par che -
tarului profesionist:
mașină de câmp,
mașină de colț și
buffer. După șlefuire,
s-au aplicat uleiul de
pardoseală natural și
produsele de
întreținere Woca.
Trebuie specificat că
uleiul a fost aplicat
manual, întrucât
rosturile dintre
lamelele de lemn
erau destul de mari,
probabil din cauza
proiectului inițial, 
dar și contracțiilor
ulterioare ale
lemnului. 



Un portal cu cele mai noi, complete și verificate 
informații din domeniu: www.pardoselimagazin.ro

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

nArhiva revistei Pardoseli Magazin în format electronic
nProducători și montatori profesioniști
nLucrări de referință, noi produse și propuneri de design

tehnologie, terasa se poate da în folosință mult
mai rapid (a doua zi se poate așeza deja
mobilierul). Mai trebuie menționat că o anumită
suprafață de pardoseală este acoperită cu piatră
cubică; aceasta a fost curățată cu o soluție
profesională furnizată de Mapei, iar la îmbinarea
dintre piatra cubică și lemn a fost reamplasată o
platbandă de cupru (îndepărtată pentru lucrare,
curățată și repo ziționată la final). Acestea fiind
lucrările, în septembrie restaurantul se deschide cu
pardoseli proaspete, ca noi, și cu lucrări de renovare
care vor încânta atât clienții fideli, cât și pe cei noi,
care vor să ia masa într-o ambianță inedită. n

INFO
Lucrare: 
Recondi]ionarea pardoselilor restaurantului The Harbour
Execu]ie: 
Prime Floors Bucure[ti
Materiale pentru finisaj (ulei [i produse de între]inere): 
Woca
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Adeziv universal pentru PVC, linoleum, mochetă. 
Aplicabil pe suprafeţe absorbante şi neabsorbante.

Pardoselile din mochetă şi PVC din vagoanele de tren din ţara
noastră sunt lipite cu adezivul profesional Wakol Versa Tack, un
produs de calitate germană recunoscută. Suntem mândri că
alături de Astra Vagoane Arad contribuim la confortul
dumneavoastră în călătoriile cu trenul şi vă dorim drum bun,
oriunde va fi să mergeţi.

Wakol D 3360

Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor 

0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt
distribuite exclusiv în România de SC Executiv Trading SRL


