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Bona, liderul pieței ﬁnisajelor pentru parchet,

Bona Craft Oil 2K furnizează astfel o suprafață

stabilește un nou standard prin lansarea noului

frumoasă și rezistentă la apă și pătare, gata

ulei bicomponent Bona Craft Oil 2K.

pentru a ﬁ dată în folosință după doar 8 ore.

Formula deosebită a uleiului Bona Craft Oil 2K,

Un punct forte al produsului îl reprezintă și

obținut din uleiuri de plante, beneﬁciază de o

posibilitatea de acoperire cu lac atunci când se

uscare accelerată și rezistență sporită la

dorește colorarea lemnului, sau pentru protejarea

uzură.

și întreținerea mai facilă speciﬁcă lacului.

Este ideal pentru esențe problematice precum

Bona Trafﬁc HD, Trafﬁc sau Trafﬁc Naturale se pot

afzelia, iroko, jatoba, cireș, nuc și altele, inclusiv

aplica peste Bona Craft Oil 2K la doar 8 ore, fără

stejar afumat și fag aburit.

să mai ﬁe necesară aplicarea unui strat de grund.

Bona Craft Oil 2K este disponibil în varianta
”neutru” sau ”colorat”: Alb, Gri, Amber, Maro [i
Negru, conferind parchetului o frumuse]e [i o
naturale]e deosebite.
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Dac` ave]i vreun dubiu privind oportunitatea
uleierii parchetului din camerele copiilor, atunci
totul este clar: Bona Craft Oil 2K este în
conformitatea cu norma EN 71-3, care permite
aplicarea pe juc`riile copiilor!

Bona Craft Oil 2K - soluția rapidă
pentru un design ﬂexibil și performant!
Scheme de tratare:
A. Podea supusă uzurii medii:
2 aplicări x Bona Craft Oil 2K;
B. Podea supusă uzurii medii – ridicate:
1 x Bona Nordic / Rich Tone (opțional)
+ 1 x Bona Craft Oil 2K + 2 x Bona Hardwax Oil
C. Podea comercială supusă uzurii ridicate:
1 x Bona Craft Oil 2K + 2 x Bona Trafﬁc HD /
Trafﬁc / Naturale 2K

Instrucțiuni de aplicare
(suprafața se pregătește profesional și adecvat
ﬁnisării cu ulei)
Aplicați și distribuiți uleiul într-un strat subțire pe parchet. Pe
suprafețe mari, lucrați pe secțiuni a căror îmbinare să se facă
ud-pe-ud. Timp de 15 - 30 minute, lăsați lemnul să absoarbă
uleiul, iar apoi băfuiți suprafața cu o mașină monodisc și un
pad roșu sau bej. Aplicați un nou strat de ulei, dacă este
necesar, pentru saturarea lemnului. După 15 - 30 minute de
la aplicare, ștergeți surplusul de ulei cu o lavetă de bumbac

așezată sub mașina monodisc. Băfuiți suprafața cu un pad
Bona de lână pentru obținerea unui rezultat perfect. Lăsați suprafața să se usuce minim 8 ore înainte de expunerea traﬁcului
pietonal. Asigurați o bună ventilare a încăperii în timpul aplicării
și al uscării.

Instrucțiuni pentru lăcuire
Pentru a crește rezistența totală a suprafeței și pentru a
diminua frecvența mentenanței, în special în spațiile unde se
preconizează un traﬁc extrem, este recomandată aplicarea a
2 straturi de Bona Trafﬁc, Bona Trafﬁc HD sau Bona Naturale
2-comp. Această recomandare se aplică și suprafețelor
colorate unde o protecție suplimentară cu lac asigură menținerea culorii originale. Aplicați un singur strat de Bona Craft
Oil 2K pe parchet, în conformitate cu procedura standard. Pe
suprafețele poroase sau foarte absorbante, este recomandată
aplicarea unui al doilea strat. Ștergeți surplusul de ulei cu
lavete de bumbac. Lăsați să se usuce minim 8 ore (minim 12
ore pentru ulei colorat). Timpul de uscare se poate prelungi
pe esențele tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile.
Aspirați. Amestecați Bona Trafﬁc/Trafﬁc HD cu întăritorul și
aplicați 2 straturi folosind rola. Este recomandată șlefuirea
intermediară între straturile de lac pentru obținerea unui ﬁnisaj
desăvârșit.

Instrucțiuni pentru hardwax oil
Aplicați un singur strat de Bona Craft Oil 2K pe parchet, în
conformitate cu procedura standard. Pe suprafețele poroase
sau foarte absorbante, este recomandată aplicarea unui al
doilea strat. Ștergeți surplusul de ulei cu lavete de bumbac.
Lăsați să se usuce minim 8 ore (minimum 12 ore pentru ulei
colorat). Timpul de uscare se poate prelungi pe esențele
tropicale și/sau în condiții climatice nefavorabile. Aspirați.
Aplicați 2 straturi de Bona Hardwax Oil. Este recomandată
șlefuirea intermediară între straturile de hardwax oil pentru
obținerea unui ﬁnisaj desăvîrșit.

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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Răzvan Dobre,
Președintele Asociației
Montatorilor
de Pardoseli din România
n 11 - 13 martie 2016, România a participat la Concursul European
al Montatorilor de Pardoseli de la Bolzano – Italia, atât la competiția
propriu-zisă, prin reprezentantul nostru - Ștefan Iosif, selectat în
urma concursului național, cât și cu o delegație formată din Dr. Ing.
Andreea Mircea – arbitru, Mircea Budișteanu (Vicepreședinte AMPR),
Constantin Cadar – arbitru, respectiv subsemnatul, Răzvan Dobre. Au
venit și alți români, specialiști și prieteni ai domeniului nostru, cărora
le mulțumesc, cu sentimentul solidarității, al apartenenței la o branșă
angajată profesional, respectată și chiar iubită. De asemenea, această
prezență a fost încă o ocazie pentru noi de a ne demonstra atașamentul
și aprecierea pentru activitatea EUFA P+F, reprezentată de domnul
Heinz Brehm, pentru acțiunile de nivel internațional, pentru ideea de
pregătire profesională standardizată și chiar dusă la nivel de excelență.
Prezența noastră la Bolzano este și o conﬁrmare a dorinței de a ﬁ
conectați la noutăți, beneﬁciind de sprijinul unor producători de top ai
Europei care ne apreciază eforturile. Includem aici și încurajarea
tinerilor montatori, generația care trebuie să preia responsabilitatea
calității, așa cum este văzută în Occident, cu o permanentă privire
către viitor. Un montator “ieșit în lume” are alte sisteme de referință,
poate aborda altfel o lucrare cu exigențe ridicate, un caiet de sarcini
întocmit după rigorile europene. Nu este întâmplător faptul că
profesioniștii autentici din România se întâlnesc atât în țară, cât și peste
hotare, la manifestările de proﬁl cele mai importante, precum
Domotex, despre care aveți informații în această ediție a revistei.
Ca membri ai Asociației Montatorilor de Pardoseli din România,
ne asigurăm că activitățile noastre, atâtea câte sunt, nu rămân
evenimente izolate, niște începuturi fără continuitate, așa cum se
întâmplă de prea multe ori la noi. Este un argument pentru a-i îndemna
și pe alți montatori să vină alături de acest nucleu de profesioniști, de
a se implica mai mult în viața branșei, privind cumva în perspectivă,
altfel decât pe principiul interesului imediat. Desigur, toți suntem
ocupați și încercăm să facem față provocărilor ﬁecărei zile, dar nu
putem merge mai departe în meseria aceasta fără a privi în jur, fără a
aﬂa și testa noutățile prezentate la evenimente – ﬁe că sunt produse
sau tehnici, abordări inovatoare în tot ceea ce înseamnă activitatea
noastră, de la achiziții la strategiile de marketing. Participarea la orice
eveniment este un pas înainte, o conﬁrmare (sau o inﬁrmare –
necesară și ea) a așteptărilor, o informație care cu siguranță ne va ﬁ
de folos cândva, chiar și când trebuie să dăm un simplu sfat
beneﬁciarului. Din fericire, cei care activează în acest domeniu au un
campionat intern de montaj, multe evenimente și o revistă a lor, unde
pot găsi reperele necesare.

Î

nout`]i

KüBerit - profilElE anului 2016
În domeniul dinamic al pardoselilor, în care an de an apar noi materiale, noi variante
și modele de pardoseli, cu inovații începând de la stratul suport și încheind cu stratul
de uzură, o adaptare permanentă a accesoriilor este absolut bine-venită. Küberit,
lider al pieței profilelor pentru pardoseli, scări și alte tipuri de amenajări interioare,
vine permanent cu sisteme deosebite, mai performante, mai adecvate ultimelor
tendințe în domeniu.

abordarea profesională a zonelor critice de
trecere, de muchie de treaptă sau pervaz și
a rosturilor de dilatație reprezintă o garanție
a rezistenței și păstrării în bune condiții a
pardoselii. În acest sens, este important
orice aspect, de la ancorarea solidă în stratul
suport, la mularea optimă pe suprafețele
delimitate sau acoperite.

Iată în continuare câteva dintre noutățile
oferite de Küberit pentru anul 2016, care
răspund necesităților pieței, venind cu
optimizări ale variantelor existente, dar și
cu inovații apreciate de beneficiarii și
montatorii de pardoseli din întreaga lume.

n comerț există o mulțime de tipuri de asemenea produse, dar prea puține reușesc să își îndeplinească rolul
complet, fără a face rabat de la calitate - și aceasta deoarece nu se bazează pe o cercetare serioasă a condițiilor reale
de exploatare, pe folosirea unor materiale corespunzătoare
sau pe studii de piață care să reﬂecteze nevoile concrete ale
beneﬁciarilor sau ale celor care le montează. De asemenea,
multe dintre ele nu țin cont de normativele în domeniu, pe
considerentul că sunt doar niște accesorii – nimic mai fals.

Î

Un profil profesional înseamnă,
printre altele:
l rezistență la sarcini mecanice, statice și dinamice;
l rezistență la abraziune și agenți chimici agresivi;
l aderență optimă la traficare, mai ales în cazul

muchiilor de treaptă;

l un design de concept, adaptabil mai multor tipuri

de amenajare sau, după situație, personalizat;
l traficare fără risc de împiedicare;
l Montaj simplu, cu cât mai puține operațiuni,
cu sisteme de prindere rapidă, solidă și, pe cât
posibil, reglabilă;
l adaptabilitate la diferitele tipuri de acoperiri pe
care le delimitează.
6
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Colțuri de treaptă rotunjite

l potrivite pentru 4 tipuri de muchii de treaptă;
l pentru pardoseli elastice cu grosimi de 2 – 5 mm;
l Concepute special pentru băi, saune sau centre

spa;

l Economie de timp pentru montaj, fără a fi

necesare tăieturi pe șantier.

www.kueberit.com/ro

Profile pentru rosturi de dilatație

l Concepute pentru rosturi cu mișcare frecventă;
l utile pentru pardoseli de 4,5 – 6 mm grosime;
l nu necesită întreținere pentru că nu rețin murdărie
l discrete, compuse din 2 profile din aluminiu

eloxat, dintre care numai unul vizibil;
l Compensează o diferență de nivel de ± 2 mm a
pardoselilor delimitate;
l suprafață netedă, fără risc de împiedicare.

Soluții pentru rosturi mari de dilatație
dintre pardoselile flotante

l pentru pardoseli lVt de 3,5 – 6,5 mm grosime

(la covoare 4 – 11 mm);

l 67% mai mult spațiu de mișcare comparativ cu

oricare dintre variantele anterioare;

l fixare prin clipsare, foarte fermă;
l profil de bază din aluminiu;
l disponibile cu finisaje de înaltă calitate, inclusiv

cu imprimare digitală personalizată.

PPS® Champion Star
cu profil de bază
mai larg

l sistem de profile cu

Profile din oțel
inoxidabil pentru
protecție muchii
treaptă sau pervaz

l Concepute în unghi

drept, cu aspect periat;

l rezistență la alunecare

r 12;

l Cu colțuri interioare și

exterioare în cazul pervazurilor.

Profile pentru
muchie de treaptă
finisate cu pardoseli
de până la 3 mm
grosime

Colțare de protecție
din oțel inoxidabil
l Grosime de 1 și

1,5 mm;

l disponibile în varianta

neperforată și
autoadezivă;
l se termină în unghi de
45°, cu vârf rotunjit;
l aspect mat, de oțel
inoxidabil periat.

șurub, având profilul
aparent mai îngust și
profilul de bază cu
47 mm mai lat;
l pentru pardoseli lVt
de 4 – 9,5 mm grosime
sau mochetă de 5 – 12
mm grosime;
l Bazat pe tehnologia
premiată la concursuri de inovație ”Champion
technology”;
l permite o bază mai largă de fixare pe stratul
suport, cu șuruburi sau adeziv;
l deosebit de utile când stratul suport este fragil
sau șapa este friabilă;
l aspect canelat.

l simplu de montat pe muchia scării;
l Cu diverse inserții;
l design care poate conferi uniformitate

sau contrast scărilor;

l pot fi personalizate, eventual cu mesaje publicitare;
l disponibile inclusiv cu inserție foarte lucioasă, sau oglindă.
Pardoseli magazin
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eveniment

Marmoleum
Striato

primește premiul
if DESIGN AWARD 2016

FLOORING SYSTEMS

Noua colecţie de linoleum
Forbo Flooring Systems şi-a
adjudecat premiul
iF DeSiGn aWarD 2016
Noua colecție de linoleum liniar
Marmoleum Striato a primit
premiul if DESIGN AWARD 2016.
Colecția, parte din oferta
principală de linoleum a Forbo
Flooring Systems reînvie un
model clasic de pardoseală din
anii 1950 într-un material pentru
pardoseli contamporan, vibrant
și natural (bio).
rocesul de fabricație crează un model
aleatoriu subtil pe un fundal monocrom sau,
alternativ, izolează culori individuale într-un
model "linear" ce variază pe lungimea rolei ca și
între două role individuale.

P
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există trei părți în această colecție:

1

Colour, o gamă de modele luminoase și colorate.

2

original, cu nuanțe subtile și mai mult ton în ton

3

“textura” introducând o tehnică prin care structura
lineară a linoleumului este embosată pentru a crea o
suprafață mai fină și mai tactilă.

Forbo Flooring Systems este lider global în Linoleum și
și asumă cu mândrie rolul de a crea noi oportunități de piață
pentru linoleum ce trec dincolo de segmentele tradiționale
de piață ale spațiilor publice, educaționale și sanitare.
Introducând noi modele, formate și structuri, Forbo Linoleum
oferă o alternative naturală la PVC, Luxury Vinyl Tiles,
cauciuc sau chiar pardoseli textile pentru spații interioare
moderne.

Când este montat pe pardoseală se crează un model general
organic. Amestecul subtil al nuanțelor cromatice individuale
crează o lume plină de bogăție și de nuanțe, un dar natural
în procesul de fabricare al linoleumului.

Forbo Flooring Systems,
lider responsabil de piaţă
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.

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

Bolzano 2016
ConCursul EuropEan
al Montatorilor dE
pardosEli
la fiecare doi ani, specialiști de pe
întregul continent se reunesc pentru a
celebra acest domeniu în cadrul
Campionatului European al Montatorilor de pardoseli, organizat sub egida
organizației de profil, Eufa p+f asociația Europeană de promovare a
Educației Montatorilor de parchet și
pardoseli. anul acesta, evenimentul a
avut loc la Bolzano, în tirolul de sud
(regiunea autonomă Bolzano - italia),
între 11 și 13 martie 2016.
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Participanți și organizatori
Țările participante în cadrul concursului propriu-zis au
fost Germania, Austria, Polonia, Cehia, România, Belarus,
Ucraina și Tirolul de Sud/Italia, la eveniment participând de
asemenea și reprezentanți oficiali ai branșelor din Franța,
Danemarca, Irlanda și Bulgaria, în calitate de invitați speciali.
Tinerii parchetari au concurat într-un spațiu amenajat în
cadrul târgului de mobilă „Arredo", manifestare la care au
sosit circa 18.000 de vizitatori, pentru 160 de firme
expozante. Organizatorul la nivel local a fost Bodenleger –
Pavimentisti, secțiune specializată în pardoseli din asociația
Wirtschaftsverband für Handwerk und Dienstleister (lvh-apa),
organizație dedicată meșteșugurilor și serviciilor care
reunește circa 8.000 de membri din întreaga regiune
Bolzano. Conform regulamentului, concursul se organizează
printr-o strânsă colaborare dintre EUFA P+F și asociația care
reprezintă țara gazdă.

Manifestarea a fost susținută de asemenea de o serie de
sponsori cu notorietate europeană sau locală, pe timpul celor
3 zile de eveniment fiind organizate numeroase demonstrații
cu produse profesionale. În competiție s-au folosit doar
materiale de bună calitate, adezivii și produsele de finisare
fiind fără solvenți – una dintre normele stabilite, pentru a
promova modul Eco de a realiza pardoseli.

reprezentanții branșei
Delegația țării noastre a fost una dintre cele mai numeroase,
fiind compusă din oficiali ai Asociației Montatorilor de Pardoseli
din România, dar și din susținători ai concurenților, reprezentanți
ai presei sau prieteni ai branșei. Au fost prezenți deci domnii

Arbitrii
Heinz Brehm (Președinte
EUFA P+F), Josef Heller (fost
Vicepreședinte EUFA P+F și
șef al catedrei de pardoseli
din cadrul Şcolii de Meserii de
la Neustadt an der Aisch din
Germania și Andreas Holzer

(montator din Tirolul de Sud,
arbitru acreditat de EUFA P+F).
A participat de asemenea Vicepreședintele acestei organizații, domnul Jorg Schülein,
alături de parchetari și specialiști din toată Europa.

Razvan Dobre - Președinte AMPR, Mircea Budișteanu Vicepreședinte AMPR, Andreea Mircea și Constantin Cadar –
arbitri, Ștefan Iosif – ca participant la concurs, Cristian Olteanu
și Alina Schieldermann.
Din partea EUFA P+F am remarcat prezența delegației
care a jurizat și concursul național al montatorilor români de
la București, din septembrie 2015: domnii Heinz Brehm
(Președinte EUFA P+F), Josef Heller (fost Vicepreședinte EUFA
P+F și șef al catedrei de pardoseli din cadrul Şcolii de Meserii
de la Neustadt an der Aisch din Germania, respectiv unul
dintre autorii cunoscutului „Manual al montatorului de
parchet şi al montatorului de pardoseli”) și Andreas Holzer
(montator din Tirolul de Sud, arbitru acreditat de EUFA P+F).

Delegaţia României

Tema concurs

Răzvan Dobre - Președinte
AMPR, Mircea Budișteanu Vicepreședinte AMPR,
Andreea Mircea,
Constantin Cadar – arbitri,
Ștefan Iosif – ca participant
la concurs.

Realizarea unui model de parchet
masiv, cu un grad ridicat de
dificultate (unghiuri de tăiere la
45° și 90°), din 3 esențe de lemn:
merbau, stejar și arțar, montate pe
un panou pătrat (l=1320 mm, 15
mm rost de dilatație la margine).

Pardoseli magazin
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eveniment
A participat de asemenea Vicepreședintele acestei organizații, domnul Jorg Schülein, alături de parchetari și specialiști din toată Europa. Evenimentele de acest gen sunt
considerate totdeauna ocazii deosebite, prin care branșa
capătă mai multă experiență și coeziune. Se leagă relații de
colaborare și chiar prietenii, se vine în contact cu tehnologii
și tehnici de lucru noi, tinerii capătă experiență, sunt etalate
metode tradiționale de lucru în privința pardoselilor din lemn,
dar și a artei prelucrării lemnului în general..

Modelul de concurs
Tema a fost comunicată
concurenților în prima zi de
competiție și a constat în realizarea unui model de parchet
masiv deosebit, cu un grad
relativ ridicat de dificultate
(unghiuri de tăiere la 45° și
90°), din 3 esențe de lemn:
merbau, stejar și arțar, montate pe un panou pătrat cu
latura de 1320 mm (15 mm
rost de dilatație la margine).
Criteriile de notare a lucrărilor
au fost cele întâlnite la fiecare concurs de gen: exactitatea
montajului și viteza de lucru, încadrarea în termenul de
execuție, calitatea îmbinărilor, creativitatea, modul/succesiunea abordării etapelor, modul în care au fost folosite
sculele și echipamentele, modul de croire și manipulare a
materialelor, acuratețea și complexitatea lucrărilor în realizarea modelelor, estetica generală, capacitatea de organizare
și curățenia la locul de muncă. Au participat tineri montatori
cu vârsta de până la 25 de ani, conform regulamentului,
angajați ai unei firme specializate sau PFA, iar țara gazdă a
asigurat echipamentele de lucru, altele decât cele de mână,
care aparțin competitorului.
EUROPEAN PARQUET-LAYING COMPETITION
2016 IN BOZEN

Jorg Schülein și Andreas Holzer - prezentarea modelului de concurs
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În urma competiției, juriul a decis ca locurile I și III să fie
adjudecate de tineri parchetari din țara (regiunea) gazdă.
Astfel, pe primul loc s-a situat Lukas Tribus din Völlan Tirolul de Sud (provenit dintr-o familie cu tradiție în domeniu),
urmat de Johannes Egger din Germania și Georg
Rottensteiner din Unterinn am Ritten (de asemenea din
Tirolul de Sud). Premiile pentru primii clasați au fost oferite
de Pallmann, Uzin și Schönox, sponsorii principali ai
competiției fiind Mapei și Murexin.

Parchet și Pardoseli, care vine cu oportunități de dezvoltare
profesională chiar și în țările unde nu există școli profesionale
de specialitate. Tineri din toată Europa au ocazia de a
aprofunda această meserie și de a-și extinde contactele la
nivel internațional; putem spune că este contribuția noastră
la unificarea reală a Europei”, arată acesta. Președintele EUFA
P+F, domnul Heinz Brehm, aflat personal la Bolzano, a
declarat în seara premierii: „Observ bucuros că nivelul
competitorilor crește constant în ultimii ani. Acest fapt are
implicații pozitive asupra imaginii branșei. Noi înțelegem
acesta ca pe o datorie a asociației noastre, de a oferi tinerilor
cea mai bună educație, sprijin în profesie și chiar sprijin
financiar". Următorul concurs european va avea loc în 2018.
Menționăm că și țara noastră a găzduit un Concurs European
al Montatorilor de Pardoseli, în 2012, ediție care a fost
considerată un succes datorită contribuției AMPR și
sprijinului EUFA P+F, dar și faptului că a fost singura ediție în
care, pe lângă concursul de parchet, s-a organizat și o
competiție de pardoseli elastice (PVC, linoleum) și mochetă.

nivelul crește continuu
Paul Fischnaller, Președintele asociației de profil din
Tirolul de Sud, a felicitat tinerele talente și a remarcat modelul
de succes conferit de educația duală, foarte apreciată și
practicată în Europa Centrală și Occidentală, care duce mai
departe o tradiție meșteșugărească apărută încă din Evul
Mediu, în secolul al XVI-lea și chiar mai devreme. „Situația
actuală a pieței arată importanța educației noastre și
trasează scopul nemijlocit al atingerii unui standard unitar
de educație în Europa, cu aceleași mijloace tehnice. Acest
scop este posibil datorită colaborării cu EUFA P+F, Asociația
Europeană de Promovare a Educației Montatorilor de

Heinz Brehm,
Președinte EUFA P+Fa

Paul Fischnaller, Președintele
asociației de profil din Tirolul de Sud

Câtigători
Primul loc l-a ocupat
Lukas Tribus din Völlan Tirolul de Sud (provenit
dintr-o familie cu tradiție
în domeniu), urmat de
Johannes Egger din
Germania și Georg
Rottensteiner din Unterinn
am Ritten (de asemenea din
Tirolul de Sud). Premiile
pentru primii clasați au fost
oferite de Pallmann, Uzin și
Schönox, sponsorii
principali ai competiției
fiind Mapei și Murexin.
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WPC de la Bencomp
un material pentru orice
amenajare exterioară
lucrare importantă realizată cu
proﬁle Bencomp este amenajarea Parcului Moghioroș, din
Drumul Taberei, unul dintre cele mai
vizitate (și aglomerate) parcuri ale Capitalei. A fost folosită o pardoseală de
traﬁc greu (D 145 x 28 - gri), pe o structură de șine K 40 x 22, iar îmbinările

O

s-au făcut prin intermediul unor cleme
speciale din HDPE (CH 14) și, desigur,
șuruburi. Este vorba despre o lucrare
amplă, de peste 2.000 mp, care a inclus
nu doar pardoseli pentru terase, ori
pentru spectaculoasa pasarelă care
traversează parcul, ci și alte tipuri de
amenajări în aer liber, precum placarea

profilElE din WpC
pot fi utilizatE
pEntru aCopEriri
și aMEna jări
ExtErioarE aVând
o MultitudinE dE
dEstinaŢii,
Ma tErialul aCEsta
pErMiŢând
arhi tEC tului,
dEsiGnErului,
Montatorului și
BEnEfiCiarului
CrEatiVitatE și
nuMEroasE
opor tunităŢi
EstEtiCE sau tEhniCE.
putEŢi VEdEa aiCi
CâtEVa luCrări dE
rEfErinŢă ExECutatE
Cu profilE din
CoMpozit
lEMn-plastiC dE la
BeNcomp, CEl Mai
iMportant
produCător
autohton din
doMEniu.

unei construcții semideschise pentru
jucătorii de șah. Întreg ansamblul, cu un
concept de design deosebit, este pus în
valoare folosind aceste proﬁle rezistente, adaptabile unei largi varietăți de
tipuri de acoperire.
La amenajarea unor zone exterioare
ale Hotelului Cavaler din Sighișoara,
însumând circa 100 mp, a fost folosită
pardoseala de traﬁc comercial D 135 x
25 mm, în nuanța maro roșcat. S-a apelat la aceeași structură cu cleme și șuruburi, care conferă suprafeței o planeitate
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De ce alegem WPC
Pardoselile din WPC sunt ideale în
amenajările exterioare tip Spa, în cazul
de față în jurul unui jacuzzi. Soluția
aleasă a inclus proﬁle de 135 x 25 mm,
de culoare maro roșcat, care au constituit o terasă de circa 50 mp. Pentru a reduce diferența de nivel a terenului, au
fost folosite picioare reglabile ca elemente de susținere (substructură).

În jurul acestei piscine s-a intervenit cu o pardoseală deck de 30 mp,
folosind proﬁle de 140 x 21 mm, traﬁc
mediu, culoare Wenge. Podeaua este
mult mai confortabilă ca temperatură în
zilele toride, comparativ cu o acoperire
din piatră, ceramică sau alt material cu
inerție termică redusă.
perfectă, o prindere sigură și o estetică
superioară (șuruburile nu sunt
aparente), montajul ﬁind rapid și simplu.
Perimetral, au fost aplicate proﬁle de
închidere S 38 x 38 mm, care au delimitat suprafața deck de ariile adiacente,
având rol estetic, dar și de protecție.
Iată o interesantă soluție de a acoperi
terasa adiacentă locuinței cu ajutorul
unui deck din WPC, care a fost continuat
inclusiv prin trepte și contratrepte, cu
proﬁle de muchie. Pentru suprafața de
circa 15 mp au fost utilizate proﬁle
ușoare (140 x 21), în nuanță Wenge.

Avem aici o pardoseală exterioară
ușoară, cu proﬁle 140 x 21 mm, de culoare Wenge. A fost montată pe o
suprafață de circa 20 mp într-o locație
din apropierea Lacului Floreasca – București.

WpC - Wood polymer Composite
este un material obținut în principal din
făină de lemn (peste 50%) şi mase plastice (rezultate deseori din deșeuri),
amestec stabilizat împotriva radiaţiilor
uV, mucegaiurilor şi insectelor. prin procedeul de extrudare se obţin diverse
profile, în mod special profile rectangulare pentru pardoseli exterioare. la fel
de bine, din WpC pot fi realizate alei,
placări verticale, garduri, mobilier de
grădină sau mobilier urban, pontoane,
terase supraînălțate sau la nivelul solului, pergole și multe altele. totul este să
alegeți profilul potrivit, conform necesității și nivelului de uzură preconizat.
profilele WpC au câteva calități greu
de replicat simultan cu ajutorul materialelor clasice:
l nu-şi modifică semnificativ dimensiunile prin expunere la lumină şi căldură,
produsele Bencomp fiind exportate în
țări cu medii climatice dintre cele mai
variate, de la umezeala și frigul din
nordul Europei, la deșerturile de la
tropice. de pildă, profilele produse
de Bencomp (cu exact aceleaşi rețetă,
tipodimensiuni, culori) sunt exportate
în țări cu condiții atmosferice mai vitrege (olanda, irak, italia, ungaria).
l nu se pătează, se spală cu detergent
obişnuit sau chiar cu apă;
l se pot monta rapid, cu unelte uzuale
(chiar și de către montatori începători);
l asigură aderența optimă a suprafeței,
chiar și când este umed, mai ales în
varianta cu rizuri;
l la cerere pot fi ignifuge, crescând
rezistenţa la flacără de câteva ori faţă
de lemnul impregnat;
l nu trebuie protejate prin vopsire sau lăcuire, beneficiind de colorarea în masă
a profilului, care îi asigură același aspect
și după uzura stratului superficial;
l nu emit gaze toxice, nu eliberează substanțe periculoase pentru mediu,
provin din materiale reciclate şi sunt
reciclabile 100% după folosire, prin
urmare se poate vorbi despre un produs ecologic.

INFO
Bencomp

Fabrica: Buz`u, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012,
0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Eleganță, discreție, durabilitate -

birouri cu parchet antichizat

Biroul modern are câteva atribute de care specialiștii țin cont atunci când concep o
amenajare, respectiv când aleg și realizează pardoselile. Acesta nu mai este acel
spațiu în care ”se stă și se lucrează”, ci este caracterizat de dinamism, atractivitate,
comunicare, respectiv un control cât mai atent al comunicării. Trebuie obținut acel
echilibru între deschidere și garantarea discreției, în anumite cazuri. Biroul este
oglinda unei ﬁrme sau instituții, în care calitatea reﬂectă nu atât bunăstarea, cât
soliditatea, siguranța, decența. Invitații, clienții, trebuie să simtă că intră într-un spațiu
sigur, că pășesc pe un teren pe cât se poate previzibil, că știu unde trebuie să ajungă
și nu se împiedică pe drum. Vorbim așadar de amenajări cu un accentuat rol simbolic,
iar pardoseala are o contribuție decisivă. Ea poate sugera și asigura toate acestea,
prin soliditate, aspect, eleganță atunci când este cazul.
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COMPANIE

Discreția și comunicarea
Lucrarea prezentată aici a fost realizată pentru birourile
unei ﬁrme care activează în domeniul juridic, amplasată
într-un imobil de birouri din zona centrală a Bucureștiului,
amenajarea purtând amprenta unui concept adaptat
destinației, la nivel de mobilier, ﬁnisaje, ambianță generală.
Este o amenajare cu valențe clasice și moderne în
același timp, deosebit de elegantă, având ca elemente
deﬁnitorii combinația dintre culoarea stejarului antichizat
și ﬁnisajele bleumarin ale unor pereți. Sunt culori care
împreună favorizează atenția și concentrarea, scăzând
anxietatea și aducând calmul – ne spun cei care au studiat
infuențele culorilor asupra omului. Lemnul aparent este
foarte prezent, atât la nivelul pardoselii, cât și la o serie de
obiecte de mobilier, în nuanțe mai deschise, care vin cu
un contrast, dar și cu un plus de luminozitate.
Conform tendințelor din ultimul deceniu, s-a mizat,
atât cât a permis locația, pe ideea de “open space”. Concepțiile mai vechi, prin care se încerca o segmentare a spațiilor, doreau să ofere ﬁecărui angajat intimitatea și

n Prezenţi pe piața pardoselilor profesionale din
România de peste 15 ani;
n Specializați în comercializarea şi dezvoltarea
sistemelor complete de produse şi servicii;
n Exigenți în orice tip de lucrare, standard sau de
înaltă ținută estetică și calitativă;
n Atrași de inovaţie, design şi culoare;
n Membri fondatori ai Asociaţiei Montatorilor
de Pardoseli din România.
PRODUSE
n Gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălţate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;
n Soluții specializate pentru hoteluri, birouri, spaţii
publice, instituţii medicale, săli de sport;
n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din
Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Belgia, Franţa.
MONTAJ / SERVICII
n Evaluarea spaţiului de montaj (încadrări,
măsurători);
n Pregătirea stratului suport;
n Montaj profesional, cu echipe pregătite prin
cursuri şi traininguri de specializare în ţară şi
străinătate;
n Soluţii profesionale de curăţenie.
REFERINŢE
Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina
Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Plaza Hotel
Piatra-Neamț, Bamboo Club, IKEA, British Council,
Realitatea TV, Minisat Târgoviște.

Glamour Floors

Tel.: 021.52.80.246, Mobil: 0744.888.000
E-mail: oﬃce@mocheta.com
Website: www.mocheta.com
Pardoseli magazin 17
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protecția de poluarea fonică a colegilor (telefoane, convorbiri, aparatură multimedia etc.) – lucru perfect adevărat în
fond; este stabilit științiﬁc faptul că munca într-un mediu
calm este mult mai eﬁcientă, fără efecte nedorite asupra
psihicului. Din păcate, această abordare afecta comunicarea,
ceea ce a dus la preferința pentru spații deschise, cel puțin la
nivel vizual, fapt care are efecte beneﬁce și printr-o iluminare
mai echilibrată, ambientală sau cu lumină naturală. Mai
trebuie menționat că 80 - 85% din informație este preluată
de om din surse vizuale, ceea ce justiﬁcă importanța acordată
acestui aspect. Astfel, ideea de compartimentare cu ajutorul
unor vitraje este momentan cea mai bună soluție, așa cum
putem vedea și în locația de aici. Acest tip de compartimentare, împreună cu mobilierul masiv, amplasat după considerente practice, dar și estetice, are rol de protecție fonică și
crearea unei atmosfere discrete.

De reținut
Cromatica într-un birou are un rol deﬁnitoriu pentru
conturarea unei atmosfere de lucru. De exemplu, roșul
are un efect dinamic (dar poate ﬁ și obositor), verdele are
un caracter ”hipnotic”, atunci când este utilizat în exces,
galbenul are valențe beneﬁce asupra sănătății, albastrul
este calmant, iar violetul poate deveni “sedativ”. De
asemenea, culorile birourilor ergonomice se aleg şi în
funcţie de coeﬁcientul de reﬂexie; de exemplu, plafoanele
ar trebui să ﬁe mate, fără strălucire, dar în culori cu o
reﬂexie ridicată (deschise), pardoseala să aibă un
coeﬁcient de reﬂexie de 15-30%, iar mobilierul să aibă
culori deschise, cu un coeﬁcient de reﬂexie de 30 - 50%.
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realizarea parDoselilor
Pentru pardoseli, pe o suprafață de circa 190 mp, a fost
ales un parchet Boen Solid Plank Oak Antigue. Este vorba
despre un parchet din lemn masiv foarte gros (20 mm
grosime), cu îmbinare nut-feder și aspect de dușumea
datorită dimensiunilor mari ale lamelelor: lungimi variabile,
între 800 și 2.200 mm.

În urma tratamentelor din fabrică, a căpătat un aspect
antichizat, iar ﬁnisajul, cu rol protector, dar și de punere în
evidență a ﬁbrei, este unul pe bază de ulei natural, uscat în
aer liber, după metode tradiționale. De asemenea, după cum
se poate observa, ﬁecare lamelă are un mic șanfren (tăietură
oblică perimetrală), ce le individualizează și conferă perspectivă și eleganță suprafeței. În condițiile unui traﬁc intens,
acest parchet poate ﬁ șlefuit și reﬁnisat după câțiva ani.
Acest tip de parchet poate ﬁ aplicat pe mai multe tipuri de
suport și în diverse sisteme de ﬁxare (pe o substructură de
lemn, beton sau peste încălzire prin pardoseală - ﬁxat în cuie,
lipit, ﬂotant).

REVISTA Hotel &

Spa Magazin

l dotări pentru hoteluri și centre spawellness-balneare

l noi materiale, soluții de construcție
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes în domeniu

Aveți încredere în profesioniști!
SpaMagazin

www.spamagazin.ro

Pardoseli magazin
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În cazul de față, a fost lipit peste placa de beton cu șapă
turnată, caz în care a trebuit supravegheată atent umiditatea.
Lipirea a vizat doar partea inferioară a lamelelor, nu și zonele
de nut/feder, adică așa cum se procedează de obicei. Montajul
a fost asigurat de o echipă a ﬁrmei Glamour Floors. Întrucât,
la preluarea șantierului, stratul suport avea umiditate
reziduală, pentru execuția în bune condiții a montajului au
fost folosite dezumidiﬁcatoare furnizate de ﬁrma Life Art.
Ulterior, s-a turnat o rășină pentru consolidarea stratului
suport, peste care s-a adăugat nisip de cuarț pentru aderență
și, după uscare, s-a turnat șapa autonivelantă. A fost necesară
de asemenea o barieră de umiditate, pentru blocarea
deﬁnitivă a apei reziduale sau capilarității, iar pentru aceasta
a fost folosită amorsa poliuretanică Wakol PU 280,
monocomponentă și fără solvenți.
Parchetul a fost lipit cu un adeziv silanic monocomponent
Wakol MS 260, rigid – elastic, ideal pentru lipirea tuturor
tipurilor de parchet, de orice dimensiune uzuală (precum un
parchet de stejar cu lățimea de până la 20 cm, caz în care
variația dimensională poate pune în pericol integritatea
acoperirii, dacă nu se folosește un adeziv cu proprietățile
optime). Montajul s-a făcut în încăperi încălzite la minimum
15°C și uscate (umiditate de 40% - 60%), condiții care sunt
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recomandate și după execuție. În general, o umiditate
crescută în timpul montajului și una scăzută după montaj vor
avea ca efect în timp apariția de rosturi între elementele
pardoselii de lemn.
Întreținerea curentă a acestei suprafețe se face prin
aspirare/măturare uscată, iar uneori, la nevoie, cu ajutorul
unor produse speciale pentru acest tip de ﬁnisaj, respectiv
apă și un săpun slab alcalin, aplicate cu mopul, dar fără a avea
exces de umezeală. Este o pardoseală solidă atât datorită
lemnului, cât și sistemului de montaj, care va inspira
încredere celor ce pășesc pe ea. n

INFO

Lucrare: Montaj parchet birouri Gabriel Constantin & Asocia]ii
Execu]ie: Glamour Floors
Barier` de umiditate: Wakol PU 280
Adeziv montaj: Wakol MS 260
Dezumidificatoare: Life Art
Parchet: Boen Solid Plank Oak

Împreun`,
func]ioneaz`
perfect!
SISTEM COMPLET PENTRU
MONTAJUL IREPROSABIL
AL PARCHETULUI

Wakol PU 280
n Barieră de umiditate, pentru blocarea
definitivă a apei reziduale sau capilarității
n Amorsa poliuretanică Wakol PU 280,
monocomponentă și fără solvenți.

Wakol MS 260
Adeziv silanic monocomponent
Wakol MS 260, rigid – elastic,
ideal pentru lipirea tuturor tipurilor
de parchet, de orice dimensiune.

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

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

fonoizola]ii

URSA GlASSWool®

˘ performanta
˘
izolare fonica
pentru pardoseli
UNA DINtRE pRoblEmElE ImpoRtANtE cARE tREbUIE REzolvAtE pENtRU A
bENEfIcIA DE o AtmoSfERă INtERIoARă REcoNfoRtANtă EStE REDUcEREA
zGomotEloR DE ImpAct lA NIvElUl plANșEUlUI, îN SpEcIAl cElE pRoDUSE
pRIN lovIRE îN SpAŢIIlE AflAtE DEASUpRA.
ea mai bună soluție este fonoizolarea la nivelul
pardoselii a întregii clădiri (care poate ﬁ imobil de
locuințe, de birouri, hotel etc.), aceasta ﬁind în același
timp o metodă excelentă de a împiedica pierderile de căldură,
mai ales când este vorba despre vecinătatea pe verticală cu
spații neîncălzite. Vata minerală de mare densitate TSP din
gama URSA GLASSWOOL® este concepută tocmai în acest
scop și reprezintă o contribuție decisivă la obținerea unui
spațiu interior cu termoizolație și fonoizolație superioare,
inclusiv în cazul încălzirii prin pardoseală. Indiferent de
straturile care vin peste vata minerală de înaltă densitate,
zgomotul de impact devine imperceptibil pentru cei aﬂați cu
un nivel mai jos.
Tehnica de punere în operă nu este mult diferită de cazul
în care se toarnă o șapă obișnuită: peste planșeu se aplică
stratul de vată minerală de sticlă, la o grosime recomandată
de producător, se așază o folie etanșă de polietilenă (care
protejează materialul termoizolant de umiditate) și se toarnă
șapa, armată conform proiectului. În continuare, se poate
monta orice strat de ﬁnisaj.

C
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Studiu de caz: planșeul unei unități de cazare (pensiune),
pentru camerele de locuit, la care au fost propuse 2 tipuri
de straturi fonoizolante UrSa tSP: de 5 cm și 2,5 cm
Zgomotul de impact apare atunci când o sursă de zgomot
lovește un element de construcție. În cazul nostru, este vorba
despre planșeul unei pensiuni, în care cei ce se cazează caută
liniștea mai presus de orice. Zgomotele de impact (în
principal paşi, obiecte care cad etc.) sunt cu totul nedorite
aici, prin urmare se urmărește optimizarea capacității
pardoselii de a le atenua, astfel încât nimeni să nu ﬁe afectat
de activitatea celui din camera de deasupra. Acest lucru se
poate face doar cu ajutorul unei izolații fonice speciale,
precum UrSa tSP, care este aplicată peste placa de beton,
sub șapa și stratul ﬁnal al pardoselii (parchet, gresie, PVC sau
orice alt material). Pentru a demonstra eﬁciența materialului,
s-a efectuat măsurarea zgomotelor de impact cu aparate
speciﬁce, utilizându-se intervale de frecvenţă (f) situate între
100 Hz şi 3150 Hz. Indicatorul utilizat pentru a evalua
optimizarea izolării fonice este nivelul ponderat al zgomotelor
de impact lnw (dB). Cu cât valoarea acestuia este mai mare,
cu atât este mai bine, ﬁind necesară mai puţină izolaţie fonică
între niveluri. Conform tabelelor și graﬁcelor de aici, se
observă buna izolare a zgomotelor de frecvență joasă, adică
acelea care deranjează cel mai mult. Măsurătorile s-au făcut
conform SR EN ISO 717-2, iar, după aplicarea vatei de sticlă
URSA TSP, verdictul a fost cel dorit: structura corespunde
normativelor autohtone pentru construcțiile tip “camere de
locuit”, la categoria “Hoteluri, cămine, case de oaspeți”.

UrSa tSP - strat de 5 cm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,015 m – lemn de brad
0,035 m – osB (plăci de lemn aglomerat)
0,050 – ursa tsp
0,150 m – beton armat
0,040 – aer
0,0150 lemn de brad
f (Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

lnw (dB)
60,9
59,0
56,1
52,7
52,8
53,3
53,8
50,8
47,3
43,7
40,3
36,9
33,2
29,8
26,4
22,9

Nivel al zgomotului de impact, normalizat (dB)
100

95
90
85

80
75

70

65
60

55
50

45
40
35

30
25
20

15
10

UrSa tSP - strat de 2,5 cm
1.
2.
3.
4.
5.
6.

0,015 m – lemn de brad
0,035 m – osB (plăci de lemn aglomerat)
0,025 – ursa tsp
0,150 m – beton armat
0,040 – aer
0,0150 lemn de brad

5
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Nivel al zgomotului de impact, normalizat (dB)
100
95

f (Hz)
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150

lnw (dB)
66,9
65,0
62,1
56,7
55,3
51,8
50,8
51,3
50,1
46,5
43,1
39,8
36,0
32,6
29,3
25,8
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ursa GlassWool® este o marcă ce reuneşte produse
din vată minerală destinate izolării termice şi fonice a acoperişurilor înclinate, a pereţilor de compartimentare, a
pereţilor exteriori și planșeelor între etaje sau direct pe
sol. toate produsele ursa GlassWool® sunt incombustibile, fiind clasificate a1 conform normelor Euroclass
pentru articole necaşerate.

20
15

10
5
100

200

400

800

1600

3150

Frecven]a (Hz)
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măNăStIrea
Horezu

bijuterie culturală
și arhitecturală
românească
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Fără îndoială Mănăstirea
Horezu este unul dintre cele
mai cunoscute lăcașuri de
cult din spațiul românesc.
Pe lângă valoarea culturală,
istorică și spirituală de
necontestat, ansamblul
impresionează prin
valoarea arhitecturală și
a modul în care este
amenajată curtea
interioară, cu aleile pietruite
și sistemul pluvial, făcut în
așa fel încât să se
armonizeze perfect cu
întreaga imagine a
complexului monahal.
espre complexul Horezu, căruia
i se mai spune și Hurezi, s-a scris
mult și se va mai scrie, atât pentru
valoarea sa culturală, cât și pentru încărcătura istorică pe care o poartă și trecutul
spiritual. Considerată cea mai reprezentativă construcție în stil brâncovenesc, mănăstirea Horezu este și cel
mai mare ansamblu de acest tip din România. Construită ca o mănăstire ce
urma să aibă rolul de necropolă domnească și căreia vitregiile istoriei nu i-au
mai permis să poarte această nobilă

D
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funcție, Horezu constituie cheia de boltă
a artei muntenești dezvoltate dinaintea
perioadei fanariote.

localizare și istoric
Din punct de vedere geograﬁc, complexul monahal este așezat în partea de
nord a județului Vâlcea, pe Șoseaua DN
67. Mai exact, aceasta se aﬂă lângă satul
Românii de Jos, subordonat orașului Horezu, la poalele Măgurii Slătioarei din
Munții Căpățânei. Ansamblul Horezu este
străjuit de codri, într-un loc plin de farmec, a cărui liniște o tulbură doar cântecul păsărilor de noapte cunoscute sub
denumirea de huhurezi. Se pare că numele locului și al mănăstirii se trage de la
numele acestor păsări. Potrivit legendei
locale, din cauza turcilor, meșterii tocmiți
de domnitorul Constantin Brâncoveanu
să construiască o măreață biserică erau
nevoiți să lucreze mai mult noaptea, când
se auzeau numai huhurezii.

Lucrările de construcție și
decorare ale ansamblului
au fost date spre
supraveghere lui Pârvu
Cantacuzino, vărul primar
al domnitorului. După
moartea acestuia în anul
1691, este numit ispravnic
Cernica Știrbei, fost mare
armaș. Deﬁnitivarea
lucrărilor a avut loc în
toamna anului 1697, dar
biserica mare fusese
terminată deja în 1693.
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Din punct de vedere istoric, lucrările
pentru ridicarea mănăstirii au început în
anul 1690. Lucrările de construcție și
decorare ale ansamblului au fost date
spre supraveghere lui Pârvu Cantacuzino, vărul primar al domnitorului. După
moartea acestuia în anul 1691, este numit
ispravnic Cernica Știrbei, fost mare
armaș. Deﬁnitivarea lucrărilor a avut loc
în toamna anului 1697, dar biserica mare
fusese terminată deja în 1693. Bolțile
bisericii au fost ﬁnisate în iunie 1692, dată
după care au fost inițiate lucrările de
pictură murală. Lucrările s-au terminat
în 1697. Dintre meșteri menționăm pe
Manea - vătaful zidarilor, Istrate lemnarul și Vucasin Caragea, pietrarul, toți
pictați pe perete, în pridvorul bisericii
mari. Cei care au executat pictura, terminată în septembrie 1694, au fost
Constantin Ioan, Andrei, Stan, Neagoe și
Ichim. Aceștia imortalizează în pronaosul
bisericii mari chipurile celor două familii,
Brâncoveanu și Cantacuzino.

Despre complexul
monahal Horezu se poate
spune că reprezintă
treapta cea mai înaltă de
creație a geniului
românesc de la sfârșitul
secolului al XVII-lea.
Vizitatorul găsește aici
galeria unică a unor
străluciți oameni cu larg
orizont politic și cărturari.

Valoarea culturală
și artistică
Despre complexul monahal Horezu
se poate spune că reprezintă treapta cea
mai înaltă de creație a geniului românesc
de la sfârșitul secolului al XVII-lea.
Vizitatorul găsește aici galeria unică a
unor străluciți oameni cu larg orizont
politic și cărturari. Frumuseții arhitecturii
și picturii i se adaugă dovezile unui puternic centru de cultură, care a adăpostit
un scriptoriu celebru, producător de iscusite traduceri, superbe manuscrise și
o bogată bibliotecă umanistă, unică în
Europa de Sud-Est de la începutul secolului al XVIII-lea.
Iconograﬁa religioasă este prezentată
într-un mod artistic impresionant. Sunt
prezenți în picturile murale ale mănăstirii
o mulțime de sﬁnți, dintre care nu lipsesc
Sﬁnții Împărați Constantin și mama sa
Elena, hramul mănăstirii, scene religioase din Vechiul și Noul Testament,
sinoade ecumenice, despărțite prin ornamentații ﬂorale, desenate în culori vii.
Pe lângă iconograﬁa religioasă, întâlnim și
compoziții cu caracter laic, cum e istoria
ilustrată a vieții împăratului Constantin cel
Mare, cu o anumită semniﬁcație pentru
vremea aceea (biruința Crucii asupra
semilunii).

În pronaos se aﬂă o veritabilă galerie
de portrete de mare valoare artistică,
înfățișând pe Constantin Brâncoveanu cu
familia sa, în care se distinge chipul
doamnei Maria, de asemenea pe înaintașii săi direcți și rudele din neamul
Basarabilor și Cantacuzinilor.
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În interiorul bisericii, pe lângă inestimabilul iconostas sculptat în lemn se
aﬂă scaunul domnesc frumos sculptat,
purtând stema Cantacuzinilor, stranele și
un bogat policandru, toate din vremea
ctitorului. Pronaosul amintește de rostul
bisericii de a ﬁ necropola familiei domnitorului. Mormântul din marmură cu o
placă sculptată artistic, pregătit pentru
ctitorul voievod, este mărturia cea mai
grăitoare. Complexul mai găzduiește o
interesantă și valoroasă colecție de
obiecte și icoane bisericești, un prețios
tezaur cultural național. Toate motivele
expuse mai sus au făcut ca începând cu
anul 1993, Mănăstirea Horezu să ﬁe
trecută pe lista patrimoniului UNESCO.

arhitectura
și alcătuirea
complexului
monahal
Printre monumentele istorice monahale aﬂate pe teritoriul țării noastre,
mănăstirea Horezu este considerată, împreună cu schiturile sale, cel mai
reprezentativ complex de arhitectură,
deﬁnitoriu pentru stilul brâncovenesc, lăcașul ﬁind astfel o remarcabilă realizare
care se distinge prin originalitate, măiestria liniilor și culorilor. Cel mai vast ansamblu de arhitectură medievală păstrat
în Țara Românească, Horezu se întinde
pe mai mult de trei hectare, cuprinzând
mănăstirea propriu-zisă, biserica, bolnița
cu o altă biserică, Schitul Sﬁnților Apostoli și Schitul Sfântul Ștefan.

Printre monumentele istorice
monahale aﬂate pe teritoriul țării
noastre, mănăstirea Horezu este
considerată, împreună cu
schiturile sale, cel mai
reprezentativ complex de
arhitectură, deﬁnitoriu pentru
stilul brâncovenesc, lăcașul ﬁind
astfel o remarcabilă realizare care
se distinge prin originalitate,
măiestria liniilor și culorilor.

Acestora li se poate adăuga și Biserica Sﬁnții Îngeri, ctitorită tot de unul
dintre stareții mănăstirii celei mari, aﬂată
puțin mai la sud de incinta mănăstirii.
Mănăstirea Horezu are două incinte. În
cea dintâi, exterioară, delimitată de ziduri
puternice de cărămidă, se aﬂă prima
poartă și o clădire cu etaj în dreapta. A
doua incintă are forma dreptunghiulară,
închisă pe trei laturi cu clădiri, având
parter și etaj.
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Latura de răsărit se încheie cu un zid
înalt. Mănăstirea este o interpretare mai
simpliﬁcată a reședinței episcopale de la
Curtea de Argeș. Biserica are plan treﬂat
și împărțire clasică - altar, naos, pronaos
și pridvor. Paraclisul, situat la mijlocul
laturii de apus a incintei, drept în fața
bisericii, ridicat în 1697, e unul din cele
mai interesante monumente din această
epocă. Planul lui constă dintr-un naos
pătrat, dominat de turla octogonală
admirabil proporționată, cu opt ferestre,
acum singurul izvor de lumină al zilei,
dintr-un altar semicircular. Tâmpla din
lemn este ﬁn sculptată și decorată cu aur
și culori, aproape tot așa de vii cum a fost
inițial. Sub paraclis, la parter, se aﬂă
trapeza, sala de mese a mănăstirii,
frumos boltită printr-o calotă sferică,
sprijinită pe arcuri joase și puternice.
Pictura în frescă, executată între anii
1705-1706, e o desfătare spirituală și se
păstrează în condiții excelente.
La intrare se înalță turnul clopotniței,
care adăpostește patru clopote mari. În
dreapta și stânga clopotniței, pe cele trei
laturi, sunt chiliile rânduite pe două
nivele, suprapuse, în fața cărora se găsește câte o galerie cu arcade în semicerc, susținută de stâlpi de piatră. Tot în
latura de miazăzi, la etaj, unde au fost
casele domnești compuse din săli frumos boltite, cu calote sferice pe arcade
lungi, sprijinite pe monumentale coloane
de piatră, cu capiteluri și baze – aici se
aﬂă acum colecția de obiecte și icoane
bisericești a mănăstirii.

aleile pietruite și
sistemul pluVial
Foarte interesantă este și modalitatea
în care a fost amenajată curtea interioară,
funcțională și estetică în același timp.
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Aceasta la vreme de primejdie se închidea cu o mare poartă de lemn ferecată
cu ﬁer, existentă și astăzi, în forma originală. Amenajarea aleilor și a sistemului
pluvial din curtea complexului este și ea
demnă de atenție, clima submontană, cu
precipitații peste medie, impunând o
abordare specială a drenajului apei. Chiar
dacă o bună parte din acestea au fost
modernizate în ultimii ani, s-a încercat
să nu se facă notă discordantă cu imaginea de ansamblu a complexului mănăstiresc, în sensul că s-a folosit multă
piatră naturală pentru placarea zonelor
de tranzit, a rigolelor și zonelor alăturate
clădirilor (pentru impermeabilizare și
îndepărtarea apei de fundație), așa cum
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se vede și în imaginile de aici. Canalele
de drenaj au fost parțial acoperite cu dale
din piatră perforate, rosturile dintre roci
au fost acoperite cu mortar sau nu, în
funcție de nevoia de a lăsa apa să se
scurgă în sol.
S-a apelat la acest tip de amenajare
pe de o parte pentru că piatra naturală
este un material recomandat pentru
rezistență, soliditate, aspect estetic, iar pe
de alta pentru costurile reduse, atunci
când vorbim despre lucrări de amenajare
exterioară, piatra ﬁind un material simplu
de obținut în zonă. De asemenea, trecerea timpului îi conferă un aspect deosebit
prin patina obținută tot pe cale naturală,
fără niciun fel de intervenție suplimentară. Același material a fost folosit și
pentru realizarea de parapete de întărire
a pământului, pentru a evita alunecările
de teren sau micile deplasări ale solului
în perioadele ploioase.
Un element cu totul special este
foișorul bibliotecii, decorat cu piatră
sculptată în secolul al XVIII-lea prin
contribuția boierului Dionisie Bălăceanu,
element pe care îl admiră inclusiv istoricul Nicolae Iorga atunci când descrie
acest lăcaș. Împreună cu ancadramentele ferestrelor, și ele din piatră sculptată
(un calcar care probabil a fost obținut din
carierele aﬂate în proximitate), formează
un tot unitar sugestiv pentru stilul brâncovenesc foarte apropiat aici de Renascentism. Balustradele, coloanele și arcul
sculptat de la intrare expun motive
ﬂorale cu simbolistică monarhică (crinul),
națională (stemele Valahiei și Moldovei
amplasate pe un colț), dar și stema cu
vulturul bicefal, simbol al Cantacuzinilor,
descendenți din Basarabi și împărați
bizantini.

traDiția ceramicii
De horezu
Despre „ceramica de Horezu” se
poate spune că a devenit o marcă. Centrul ceramic Horezu a fost și continuă să
ﬁe un adevărat lider al creației ceramice
populare românești. Olarii de la Horezu
au lucrat mai întâi așa numitele „vase de
rând” pe care le vindeau la târgurile din
zonă sau le livrau chirigiilor ca să le
vândă în sate îndepărtate. De regulă,
comerțul se făcea în natură (câteva vase

Despre „ceramica de Horezu” se
poate spune că a devenit o marcă.
Centrul ceramic Horezu a fost și
continuă să ﬁe un adevărat lider al
creației ceramice populare
românești.

în schimbul mălaiului, păsărilor sau
animalelor). Denumirea „vase de
rând” vine de la faptul acestea erau
folosite în viața de zi cu zi. Mai
târziu, folosința lor se restrânge la
cadrul ritual, ﬁind utilizate la pomeni
sau alte evenimente importante.
Inițial vasele nu erau decorate, ci
doar stropite cu câteva pete de
culoare făcute în smalț. Vasele de
larg consum, după cum trădează și
numele lor, trebuiau să ﬁe bune și
ușor de folosit, să ﬁe stabile și să
corespundă pretențiilor igienice.
Însă pe lângă aceste însușiri funcționale, trebuiau să placă ochiului și
să încânte suﬂetul. Farfuriile cu
mărimi variate, castroane de diferite
dimensiuni, căni, ulcioare decorate
cu „gaița” și „cornul” au apărut ulterior și reprezintă ceea ce cunoaștem astăzi ca ﬁind ceramica
tradițională de Horezu. Se recunosc
ușor, după motivele pe care le
regăsim în ﬁecare casă din zonă și,
mai ales, după felul îngrijit de aranjare a ornamentelor pe vas. Ornamente pe care uneori le întâlnim și
în arta decorativă brâncovenească,
de la mănăstirile din zonă, dar și la
ediﬁciile laice construite în ultimele
secole la sud de Carpați. n
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Străzi și piațete
din Bergamo
Ne-am oprit asupra acestui oraș, cu o
denumire de o rezonanță aparte, datorită
străzilor lui pavate, piețelor cochete,
discrete, și nu în ultimul rând pentru
calendarul solar realizat în secolul al XVIIIlea, în apropiere de Piazza Vecchia, punctul
central al orașului medieval.

ergamo este un oraș nu foarte mare, de
circa 120.000 de locuitori, cu ediﬁcii din
diverse perioade de dezvoltare bine
conservate (nu a suferit aproape deloc în urma
ultimului război mondial), cu tradiții solide din
perspectiva construcțiilor și arhitecturii. În
Antichitate a fost municipiu roman, iar în Evul
Mediu, după o incursiune distructivă a lui Atilla
din secolul al V-lea, a reușit să își revină ca unul
dintre centrele de civilizație lombardă. S-a
dezvoltat continuu, atât sub stăpânirea lui Carol
del Mare, a conducătorilor orașelor Milano sau
Veneția, cât și în epocile mai recente, sub
Napoleon Bonaparte sau Imperiul Habsburgic.
După constituirea Italiei moderne prin revoluția
condusă de Garibaldi (”Il Risorgimento”), la care
a participat activ, a devenit un centru puternic
industrializat, unul dintre cele mai importante
din Italia sub acest aspect.

B
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Industrializarea
nu a avut efecte
distructive asupra
arhitecturii
orașului, a modului
său de viață, așa
cu s-a întâmplat cu
alte zone din
nordul Italiei,
Bergamo reușind
să își păstreze
aerul medieval,
uneori patriarhal,
cu străzi și piațete
liniștite, cu vile
înconjurate de
verdeață și spații
de relaxare și
plimbare.

Și totuși, această industrializare nu a avut
efecte distructive asupra arhitecturii orașului, a
modului său de viață, așa cu s-a întâmplat cu
alte zone din nordul Italiei, Bergamo reușind să
își păstreze aerul medieval, uneori patriarhal,
cu străzi și piațete liniștite, cu vile înconjurate
de verdeață și spații de relaxare și plimbare.
Zona de interes pentru amatorii de arhitectură
rămâne “Orașul de sus”, zonă amplasată pe un

deal, înconjurată de ziduri solide, venețiene, cu
o cetate de secol XIV ridicată de familia
Visconti. Aici s-a dezvoltat orașul medieval, în
jurul unei piețe numite, ﬁresc, Piazza Vecchia.
Iată câteva construcții reprezentative ale
orașului:
Catedrala din Bergamo (Duomo di Bergamo sau Cattedrale di Sant'Alessandro) este un
lăcaș de cult catolic, dedicat Sfântului Alexandru din Bergamo, patronul orașului. A fost
construită în forma actuală, prin modiﬁcarea
unei biserici mai vechi, la mijlocul secolului al
XV-lea, sub îndrumarea arhitectului renascentist ﬂorentin Antonio di Pietro Averlino,
cunoscut mai mult cu numele de Filarete –
iubitorul de excelență, în traducere.

Intervențiile importante din secolele al XVIIlea și al IXX-lea i-au imprimat fațadele clasice și
neoclasice pe care le are și acum.
Cappella Colleoni este o adevărată bijuterie
a Renașterii lombarde, proiectată de Giovanni
Antonio Amadeo și modiﬁcată ulterior cu
elemente ale manierismului baroc. Ridicată în
apropiere de catedrală, între 1470 și 1476, drept
capelă personală a condotierului Bartolomeo
Colleoni, se identiﬁcă prin cupola octogonală cu
lanternou și placarea cu marmură policromă –
alb, roșu și negru.
Pentru cei care se apropie suﬁcient, pot ﬁ
observate în ﬂancurile rozasei de pe fațada
principală două medalioane reprezentandu-i pe
Iulius Cezar și pe Împăratul Traian.

Pentru cei care se
apropie suﬁcient,
pot ﬁ observate în
ﬂancurile rozasei
de pe fațada
principală două
medalioane
reprezentând pe
Iulius Cezar și pe
Împăratul Traian.
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Turnul Campanone, sau Turnul Civic este
o structură impresionantă din “Orașul de sus”,
în apropiere de piața medievală. Inițial, la
ridicarea din secolele XI-XII, de către familia
Suardi (când ﬁecare familie importantă ridica o
construcție similară), avea 38 de metri, dar
ulterior a fost înălțat până la 52 de metri, ﬁind
cel mai înalt din oraș. Rolul lui a fost de sediu al
conducătorului citadelei, de turn de observație
și punct de avertizare în caz de pericol, dar
acum este renovat și inclus în circuitul turistic.

Rolul Turnului
Campanone a
fost de sediu al
conducătorului
citadelei, de turn
de observație și
punct de
avertizare în caz
de pericol, dar
acum este renovat
și inclus în circuitul
turistic.

Biblioteca Municipală Angelo Mai se aﬂă
într-un palat neoclasic a cărui construcție a
început în primii ani ai secolului al XVII-lea, sub
îndrumarea arhitectului Vizenzo Scamozzi, dar
aspectul actual este rezultatul unor intervenții
majore: fațada de exemplu are forma actuală
din 1928 ( e drept, tot pe baza unor planuri ale
lui Scamozzi), iar sculpturile de pe antablament
au fost adăugate abia în 1958.
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Biserica Santa Maria Immacolata delle
Grazie este o clădire în stil neoclasic, cu formă
de cruce greacă, ridicată în anii 1857 – 1875 pe
locul unei mănăstiri franciscane din secolul al
XV-lea. Ea a apărut după demolarea unei părți
din vechiul ansamblu, în contextul modernizării
orașului care avea nevoie de un bulevard între
centru orașului și gară.
Torre dei Caduti, construit începând cu
1922 în “Orașul de jos”, are mai mult un rol
simbolic pentru sentimentul patriotic și unionist
al Italiei de după Primul Război Mondial.
Măsoară 45 de metri înălțime și, chiar dacă a
fost inaugurat în 1924 de însuși Mussolini,
rămâne un simbol al orașului, aici ﬁind actualul
centru administrativ și punctul de la care a
pornit planiﬁcarea orașului modern.

Clădirea aduce
foarte mult cu
unele construcții
ale Berlinului
nazist și face parte
dintr-un stil
arhitectonic
deﬁnitoriu pentru
epocă și prezent
în multe orașe
europene.

Casa della Libertà, amplasată pe latura
pieței cu același nume, este considerată o
construcție tipică pentru arhitectura din perioada fascistă (a fost ridicată în anii 1936 – 1940).
Cu o fațadă impresionantă de 50 x 21 m, acum
este acoperită complet cu marmură alb-roz de
Zandobbio.

calenDarul solar

care foloseau umbra pentru determinarea
timpului, erau amplasate la nivelul pardoselii este și cazul calendarului solar de la Bergamo,
situat în fața catedralei orașului, sub o galerie
din apropierea clădirii denumite Palazzo della
Ragione. Una dintre piesele importante este și
”gnomonul”, o piesă de bronz perforată, ca un
disc, ﬁxată în partea superioară a unui arc de
boltă, către soare, pentru a ﬁxa fasciculul de
lumină către calendarul solar.

Astăzi ne bazăm pe ceasuri și calendare tot
mai performante pentru a ne măsura timpul și,
chiar dacă acestea au o legătură indirectă cu
soarele, noi privim tot mai rar spre cer către
astrul zilei. Am pierdut legătura cu mișcările
sale aparente, uitând că strămoșii noștri se
bazau pe aceasta în dorința de a-și măsura mai
bine timpul; timp de milenii, sau chiar mult mai
mult, de-a lungul întregii istorii a umanității,
până la apariția primelor orologii, soarele,
stelele și luna erau principalele repere în
măsurarea timpului . Ei foloseau de asemenea
ceasurile și calendarele solare de diferite tipuri
pentru observații astronomice cât mai exacte,
invenții care reprezentau o dovadă a culturii
poporului respectiv (zodiacul este un exemplu
de fenomen cultural derivat). Multe dintre
aceste instrumente așa-numite “analematice”,
Pardoseli magazin
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În diferite momente ale zilei, fasciculul de
lumină, concentrat datorită fantei mici, ca diafragma într-un aparat de fotograﬁat, intersectează marcajele de pe paviment.
La solstițiul de iarnă, imaginea Soarelui
proiectată de gnomon intersectează linia de
meridian aproape de capătul său nordic, iar la
solstițiul de vară, aproape de capătul său sudic.
Iată câteva informații pe care le oferea celor
care se pricepeau să interpreteze umbrele, care
erau nu doar astronomi și învățați ai orașului,
ci și cetățeni obișnuiți, fără prea multă educație:
ora prânzului, cu cele 15 minute înainte și după,
ziua și luna anului, semnul zodiacal al momentului (cu aproximație, zilele de limită ﬁind destul
de greu de distins). Direcția celei mai lungi linii
a calendarului (practic direcția meridianului)
arată de asemenea axa corectă nord – sud.
Trebuie spus că informațiile pe care le oferă
acest calendar sunt ușor diferite de ceea ce
arată un ceas al zilelor noastre, care operează
după alte reguli, standardizate în epoca industrială, cu valori medii ale duratei anului și zilei.
Amiaza locală reală, mai bine reﬂectată de
ceasul solar, diferă astfel de amiaza indicată de
ceasurile noastre, deoarece ceasul solar depinde de orbita Pământului în jurul Soarelui și
de înclinarea axei Pământului, perioada zilei
solare ﬁind variabilă pe tot parcursul anului.
Acest calendar solar a fost conceput și
realizat în 1798, din piese de marmură, pe un
fond larg din lespezi mari de granit, și, ﬁind
supus traﬁcului, a trebuit restaurat de două ori,
în 1857 și 1982.
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Multe dintre
aceste instrumente
așa-numite
”analematice”, care
foloseau umbra
pentru
determinarea
timpului, erau
amplasate la
nivelul pardoselii este și cazul
calendarului solar
de la Bergamo,
situat în fața
catedralei orașului,
sub o galerie din
apropierea clădirii
denumite Palazzo
della Ragione.

Proiectarea și realizarea inițială s-a datorat
starețului Giovanni Alberici. El a ales ca amplasament porticul clădirii Palazzo della Ragione,
care la momentul respectiv a avut latura de vest
închisă de un perete, blocând lumina; împreună
cu un nou zid ridicat pe latura unde era montat
gnomonul, a rezultat un fel de cameră obscură,
în care fascicolul de lumină era bine identiﬁcat
pe pardoseală. Gnomonul original era mai mic,
de aproximativ 20 x 30 cm, cu o gaură de 15 mm
pentru a proiecta imaginea soarelui. Calendarul
a suferit și o distrugere în 1799, la numai un an
de la inaugurare (în contextul Revoluției Franceze și al ascensiunii lui Napoleon Bonaparte),
deoarece a fost considerat un simbol al Franței
invadatoare, la acel moment asociată cu tot ce
era mai progresist și mai inovator. Gomonul a
fost distrus cu pietre, iar marcajele de pe paviment au fost deteriorate. În 1806, Albrici a cerut
unui tânăr profesor, Giuseppe Bravi, să veriﬁce
acuratețea instrumentului după atac, și s-a stabilit
că totul era în regulă, iar în plus i s-au adăugat
câteva elemente suplimentare (de pildă
determinarea celor 15 minute înainte și după
amiază).

Totuși, în 1857 marcajele ajunseseră într-o
stare foarte proastă și conducerea municipală
a comandat o renovare, iar pentru aceasta au
fost convocați inginerul constructor Francesco
Valsecchi și savanții Cesare Noris și Carlo
Ulietti, lucrarea în piatră ﬁind atribuită maestrului pietrar Costantino Brassola, de la magazinul specializat Giuseppe Fossati. Calibrarea
a rămas neschimbată, în schimb au fost înlocuite plăcile de marmură cu unele mai mari și
mai solide, permițând trecerea unor marcaje de
pe piatră pe marmură. Au fost adăugate de
asemenea unele elemente, precum acel “8”
analematic, care sporea rigurozitatea ceasului,
respectiv o roză a vânturilor care indica punctele cardinale, amplasată chiar sub gnomon.

arta paVimentului
Pavimentele exterioare sau semideschise
din Bergamo sunt deosebit de interesante, unele
ﬁind considerate ca speciﬁce acestor locuri - ne
referim la zonele istorice ale orașului, la piațetele și străzile înguste, unele doar pietonale,
care au farmecul lor inconfundabil. Tipice sunt
pavajele cu piatră de râu, bine șlefuită de natură,
cu pietre de dimensiuni mici, uimitor de
asemănătoare, aplicate în mortar de ciment. Suprafețele sunt perfect plane, cu înclinațiile de
rigoare pentru drenarea apei, ceea ce denotă o
tradiție serioasă a tehnicilor de montaj. Captarea apelor pluviale și dirijarea lor sub imperiul
gravitației sunt vitale pentru un oraș cu un relief
variat, aﬂat la limita unei zone montane. Totul
este pus la punct, cu borduri, chenare și guri de
canalizare bine integrate, astfel încât siguranța
traﬁcului să ﬁe asigurată. Un al doilea tip
speciﬁc de pavaj este cel realizat cu piatră de
gresie sau bazalt de formă paralelipipedică,
montate în “V”, (tip brăduț). Lespezile de piatră
sunt așezate pe muchie, astfel încât grosimea
pavimentului este considerabilă (cel puțin 10

cm), ceea ce dă o soliditate crescută acoperirii.
Același model este replicat uneori cu klinker,
cărămidă sau gresie porțelanată, de dată mai
recentă. Modelele acestea două sunt montate
uneori pe suprafețe largi, de sute și mii de metri
pătrați, în piețele largi ale orașului. Nu în ultimul
rând, trebuie menționat mozaicul, care... unde
poate ﬁ mai tradițional ca în Italia? Acest mozaic
este foarte puțin rostuit în cazul acoperirilor
exterioare, ceea ce dă o perspectivă inedită
experienței. Cum se face că acest rosturi nu se
acoperă niciodată cu noroi sau murdărie... este
o enigmă. În general, pardoselile sunt realizate
din piese mici, care demonstrează tehnica
montajului, minuțiozitatea, arta. Cromatica este
atent aleasă, în nuanțe de maro, bej și cărămiziu,
cu contraste de cenușiu mai închis sau mai
deschis – culori naturale, tradiționale, care fac
trimitere la materialele clasice utilizate în
construcție. Albul este și el căutat, dar într-o
proporție care să nu deranjeze vizual, să nu
orbească, în “însorita Italie”. Efectul este unul
deosebit de elegant și ﬁresc, fără a face nicio
trimitere la culorile stridente, industriale, sclipitoare pe care le întâlnim deseori în amenajările urbanistice europene. n
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de top

MUREXIN Chit
de rosturi pentru
pavaje PF 30
Prelucrare ușoară
Rezistențe la încovoiere și la
compresiune ridicate
Rezistent la temperaturi ridicate
și la îngheț-dezgheț cu săruri
Nu permite creșterea buruienilor
prin rost
Gata preparat
Funcționalitate ridicată
Prelucrabil și în condiții
de ploaie

Domenii de utilizare
La exterior, pentru dimensiuni de rost de min
30 mm adâncime şi 8 mm lăţime
Pentru rostuirea aleilor pietonale, respectiv în grădini, a
teraselor, pentru suprafeţe placate cu piatră naturală,
pavele din beton, precum şi plăci sau klinker
Recomandat pentru traﬁc pietonal şi pentru solicitări uşoare traﬁc cu autoturisme, precum accese în curţi
Stratul de poză al pavelelor trebuie să aibă permeabilitate la
apă permanentă! Suprafaţa se va uda în prealabil, cât şi
după placare în mod repetat.
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Domeniul privat:
Alei pietonale, respectiv alei în grădini
Terase
Accese în garaje

Domeniul public:
Suprafețe pietonale și piețe (excepție: străzi)

Pavaj cu chit de rosturi

Pat de poză

3. Strat portant

Suprastructură

Îmbrăcăminte

Realizarea unei lucrări de pavare optime

2. Strat portant
1. Strat portant
ex. protecție la îngheț

Strat de fundare îmbunătățit

Umplutură

Pământ

Infrastructură

Strat suport

O componentă importantă pentru amenajarea
atractivă și armonioasă a suprafețelor
exterioare, o constituie pavajele de toate
tipurile. Pe baza stadiului avansat al tehnologiei
s-a reușit continuarea tradiției pavajelor într-o
multitudine de forme, texturi și materiale.
Totuși în multe cazuri întâlnim următoarele
probleme: dezvoltarea buruienilor prin rosturi,
resturi de mortar și urme de ciment pe
suprafețe, spargerea rostului ca urmare a
efectului de absorbție pe care îl au cauciucurile
autoturismelor și mașinile de curățat automat,
deteriorarea rosturilor în urma ciclurilor înghețdezgheț, distrugerea materialului de rost ca
urmare a sării presărate și a altor factori
chimici. Pe lângă aceasta, rosturile impermeabile la apă duc la o suprasolicitare
a rețelei de canalizare. Utilizarea Chitului de
rosturi pentru pavaje PF 30 conferă
următoarele avantaje evidente.

Prelucrare ușoară și sigură

După o pregătire optimă a
pavelelor se poate începe
rostuirea. Rosturile se
curăță pe min. 30 mm

Suprafața se umezește
temeinic

În cazul suporturilor puternic
absorbante, respectiv în cazul
uscării rapide, se repetă operația
de udare pe parcursul prelucrării.

Chitul de rosturi pentru pavele
PF 30 este ambalat într-o pungă
de plastic, protejat de umiditate
și de aer.

Materialul de rostuit se toarnă
peste suprafața umezită în
prealabil.

Mortarul se împinge adânc și
cât mai compact în rosturi cu
mătura de stradă sau cu
șpaclul de cauciuc.

Se va avea în vedere o
acoperire și o umplere a
rostului uniformă.

Materialul în exces se
îndepărtează cu atenție, cu
ajutorul măturii cu păr des.

Suprafața se va proteja împotriva traﬁcului timp de 24 de ore.
Resturile aderente se vor
îndepărta ulterior cu mătura.

Suprafața poate ﬁ
supusă în întregime
solicitărilor, după 7 zile.

O stropire ușoară cu apă ajută la Resturile de mortar rămase se
o compactare optimă a chitului de îndepărtează cu mătura cu păr
rost. Jetul de apă nu se va îndrepta des, diagonal pe direcția rostului.
pe direcția rostului.

sandbeige

Oferta de culoare

Date produs

sandbeige

steingrau

Livrare: Cutie 25 kg, 24 cutii / 600 kg per palet
Depozitare: La loc uscat, pe paleţi din lemn, în
ambalajele originale, durata de depozitare nelimitată.
Odată ambalajul desfăcut se va utiliza tot conţinutul
ambalajului sau cantitatea rămasă se va turna într-o
cutie și se va acoperi cu apă, astfel încât materialul
rămas să ﬁe în întregime acoperit cu apă.
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45.000 de vizitatori și 1.441
companii din 59 de țări și-au
dat întâlnire între 16 și 19
ianuarie la Domotex
Hannover 2016. Ca în ﬁecare
an, expoziția a fost structurată
pe mai multe domenii de
interes: covoare realizate
manual, covoare și mochete
țesute mecanic, pardoseli
textile și ﬂexibile, parchet și
pardoseli din lemn, pardoseli
laminate, piatră naturală,
ceramică, respectiv sisteme
de aplicare, curățare și
întreținere a pardoselilor.
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Standul Egger a atras numeroși vizitatori
prin design și amploare, compania folosind
prezența la târg pentru a marca aniversarea
a 20 de ani de existență a diviziei pentru
pardoseli, dar și pentru a lansa noua colecție
EGGER DESIGN+ FLOORING. Noua gamă reprezintă o
surpriză pentru vechii vizitatori ai târgului și întregește
oferta producătorului cu pardoseli elastice naturale, PVC
și pardoseli design fără conținut de plastifianți. O reușită
certă constă îmbinarea armonioasă a pardoselilor pe
bază de lemn cu proprietățile pardoselilor elastice design.
O altă noutate privește pardoselile design cu efect SelfRepair – stratul de uzură constă din TPU (poliuretan termoplastic), în vreme ce partea din mijloc este din esențe
lemnoase (Ultra Wood Fibre Board - UWF). Pardoseala
EGGER DESIGN+ beneficiază însă de o “memorie” de invidiat – prin efectul SelfRepair, moleculele de la suprafață
revin în poziția inițială în caz de deformare.

incolo de noutățile prezentate de expozanți, de
stabilirea de noi contacte și întâlnirile cu rol comercial,
participanții au avut ocazia să participe la numeroase
evenimente, dintre care merită să amintim expoziția și
concursul de covoare tradiționale lucrate manual, forumul
de arhitectură Contractworld și competiția designerilor de
interior. Deja o constantă a târgului, forumul dedicat pardoselilor din lemn, Wood Flooring Summit, a reunit și de
această dată principalii actori ai branșei. În plus, montatorii
de pardoseli au avut ocazia să asiste practic la rezolvarea
unor provocări deosebite prin soluții și materiale profesionale. Pardoselile din lemn au constituit de altfel un reper
al manifestării, printre cele mai interesante tendințe pe care
le-am remarcat fiind parchetul masiv antichizat, în noi
variante cromatice de inspirație clasică, dar și modele
surprinzătoare, cu inserții sau tip mozaic, în care designul și
conceptul au un rol tot mai important.
Iată în continuare câteva informații despre unele prezente
notabile la acest târg, cu noutățile și viziunile lor asupra a
ceea ce înseamnă designul, calitatea, tehnologia încorporată
în produsele pentru pardoseli. Sunt producători și furnizori
de notorietate, prezenți și pe piața românească, unde s-au
impus datorită puterii de a inova și de a se adapta la cererile
designerilor, arhitecților, montatorilor și beneficiarilor.

D
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La standul Küberit au fost programate demonstrații zilnice, o atracţie pentru vizitatori fiind noile colţuri rotunjite pentru
profilele dedicate montării pardoselilor
elastice, elementele de colţ prefabricate din
aluminiu, ori sistemul de profile „PPS-Champion Star“
pentru pardoseli flotante LVT-Design şi mochetă care
cuprinde și un profil de bază mai lat. Alte noutăţi prezentate de producătorul german au fost: colțarele din
inox pentru protecţie colțuri/muchii, un profil protecție
muchie treaptă, tot din inox cu inserție antiderapantă (de
clasă R12), respectiv profilele pentru rosturi de mişcare
care nu necesită întreţinere, utilizabile pentru pardoseli
de grosime 4,5 şi 6,0 mm. Küberit a lansat cu ocazia târgului şi prima aplicaţie smartphone „Profil-Buch APP“,
care ajută profesioniştii din domeniu să consulte comod,
în orice moment, numeroasele soluţii furnizate de producătorul german. Aplicaţia este disponibilă gratuit în
GooglePlaystore sau iTunes.

Demonstrații numeroase am putut vedea și
la standul Loba-Wakol, care a invitat foarte
mulți montatori și distribuitori pentru a face
schimb de experiență. Adevăratele traininguri desfășurate aici au vizat Lobadur 2K
Invisible Protect (lac bicomponent, care păstrează naturalețea lemnului, imunizându-l contra uzurii), Lobadur
HS 2 K Intensive (produs ecologic, obținut recent în la-
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boratoarele Loba, care intensifică fibra lemnului, dar dă
un aspect de lemn uleiat, peste care se poate aplica lac),
Loba Pre Tone (un produs care aduce un plus de culoare
uleiurilor Impact Oil, în special nuanțelor deschise), respectiv Wakol MS 550, un adeziv pentru PVC și cauciuc,
rezistent la apă, pentru suprafețe absorbante și neabsorbante. De asemenea, au fost prezentate și alte produse
aflate sub brandul Wakol, precum MS 325 Silane Primer,
adezivul pentru pardoseli textile D 3270 SpaltTex și adezivul pentru parchet MS 290.

Sub mărcile Uzin, Wolff, Pallmann și RZ, au
fost expuse noi soluții pentru montarea, curățarea și întreținerea tuturor tipurilor de
pardoseli, precum și mașini pentru renovarea acestora. Tendințele pieței s-au reflectat
în propunerile făcute: produse pentru pardoselile premium, din lemn sau vinil, o mare varietate de modele din
perspectiva aspectului, rezistență cât mai bună la trafic
și uzură, atenția desebită acordată soluțiilor de curățare,
întreținere și prelungire a duratei de viață. Uzin KE 66 a
reprezentat o garanție pentru legătura solidă și permanentă dintre stratul suport și stratul de cauciuc sau PVC
aplicat, garantată timp de 18 ani. O lungă perioadă de timp,
lacul bicomponent Pall-X 98 a fost un produs de bază pentru Pallmann; grație cercetărilor din laboratoarele din Würzburg, proprietățile acestui produs (la denumirea căruia i
s-a adăugat cuvântul “gold” –aur) au fost îmbunătățite: consistența, uscarea, ușurința în prelucrare și aplicare etc.

Compania Mapei a prezentat o serie întreagă
de produse noi, cu focus pe cele concepute
special pentru realizarea pardoselilor din LVT
(Luxury Vinyl Tiles), dezvoltate pentru un segment de piață în creștere: adezivi Ultrabond
Eco 4 LVT, Ultrabond Eco Tack 4 LVT, Ultrabond Eco VS 90
Plus, Ultrabond Eco Fast Track și Ultrabond Eco V4 SP Fiber,
mortarul Planiprep 4 LVT, respectiv chitul Flexcolor 4 LVT.
Au fost expuse de asemenea produse de nivelare (Ultraplan
Plus și Planitex D 15), sisteme de montaj pentru parchet
(amorsa Eco Prim S 1K, adezivul pentru parchet multistratificat Ultrabond P980 1K), gama Ultracoat pentru întreținerea
oricărui tip de parchet, adezivi hibrizi pentru diverse aplicații
și altele. Menționăm că Mapei a primit și premiul Innovations@DOMOTEX 2016 pentru Flexcolor 4 LVT și Ultrabond
Eco S1000K, la categoria “Tehnici de aplicare și montaj”.

O participare notabilă a fost cea a companiei
Decora, unul dintre cei mai importanți producători europeni de produse și accesorii
pentru pardoseli: aproape 10.000 de produse
în ofertă, vânzări anuale însumând circa 50
de milioane de metri pătrați de izolație underlay, respectiv
40 de milioane de metri liniari de profile pentru plintă. Cele
două branduri, Ewifoam și Arbiton, au acoperit o mare
parte din solicitările vizitatorilor specialiști, de la soluții
pentru pardoseli de uz curent, la sisteme profesionale.
Departamentele de cercetare și dezvoltare ale acestui producător au creat game noi de produse tip underlay și profile
pentru plintă, adaptate noilor tendințe de pe piața
pardoselilor.
Arbiton – The Professional Floor Expert – a prezentat la
Domotex 2016 un concept diversificat, soluțiile pentru
Luxury Vinyl Tiles (LVT), care se bucură de cea mai mare
popularitate de câțiva ani, captând atenția unui număr mare
de vizitatori ai standului. Cea mai importantă inovație a fost
considerată noul underlay Vinlay Rapid, o soluție
profesională care se aplică pe întreaga suprafață a pardoselii. Metoda revoluționară de a aplica LVT Dryback
flotant se traduce prin simplitatea montajului, fără costuri
suplimentare privind adezivul. Specialiștii în pardoseli
prezenți la târg au apreciat de asemenea plintele Dora și

Fado, concepute pentru o rezistență superioară la apă.
Pentru aspectul natural de lemn și funcționalitatea
deosebită, Fado a fost promovat pe bună dreptate sub logoul “The Perfect Match”, acesta potrivindu-se cu cele mai
populare modele de pardoseli de pe piață. Modelul Dora, în
varianta albă, este de asemenea un model de plintă universal care poate fi folosit în orice amenajare interioară, clasică
sau modernă.
Pardoseli magazin
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Lucrare socială la o
şcoală din București

e 10 februarie 2016 am participat la un nou
training dedicat produselor pentru ﬁnisarea
parchetului Pallmann, eveniment organizat de
domnul Viorel Dumitrescu, reprezentant al acestui
brand în România. Locația a fost chiar amplasamentul unei lucrări, o școală din Capitală, al
cărei parchet avea nevoie de renovare. Aici au avut
loc o serie de demonstrații în afara șantierului
propriu-zis, dar și aplicări ”in situ”. Mai mult de 20 de
parchetari profesioniști au participat activ,
completându-și cunoștințele și abilitățile cu ajutorul
noilor produse Pallmann, dar și al echipamentelor
Wolff, fabricate în cadrul aceluiași concern german.
Parchetul școlii a fost ﬁnisat cu Pallmann Magic Oil
2K, un hibrid de uleiuri naturale și ceruri capabil să
facă față murdăriei și apei inerente activității dintr-o
școală (motiv pentru care este folosit și pentru traﬁc
comercial). În cadrul demonstrațiilor, au mai fost
puse în operă, printre altele, primerul Pall-X 320,
sigilantul Pall-X 325, lacul monocomponent Pall-X
94 și lacul bicomponent Pall-X Pure, produse
concepute să crească rezistența pardoselilor, dar și
să pună în valoare ﬁbra naturală a lemnului. n

P
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Un nou trainig
de succes la sediul
Bencomp
EvENImENtUl SUSŢINUt DE compANIA bENcomp lA
fAbRIcA DE lA bUzăU A AvUt cA Scop Atât îNtâlNIREA
DINtRE pRo DU cătoRUl DE pRofIlE DIN Wpc șI moNtAtoRII pRofESIoNIștI DE pARDoSElI DIN RomâNIA,
cât șI pREzENtAREA NoIloR pRoDUSE AlE fAbRIcII.
dovedit un eveniment proﬁtabil pentru
ambele părți. Cei prezenți au avut
ocazia să aﬂe cât mai multe detalii
despre proﬁlele din WPC folosite la
realizarea diferitelor tipuri de terase și
amenajări exterioare, reprezentanții
companiei oferind, în cadrul unui
seminar, informații amănunțite despre
procesul de fabricare și tehnicile de
montaj. După conferință, invitații au avut
ocazia să viziteze fabrica de la Buzău,
ﬁind organizat un tur prin care s-a putut
vedea întregul proces de producție, de
la momentul în care se face amestecul
dintre făina de lemn și deșeurile de
mase plastice, până la procesele de
extrudare și ﬁnisare. De asemenea,
participanții au asistat și contribuit activ
la o demonstrație de execuție a unei
terase și a unei balustrade, în sistem
complet. În felul acesta, montatorii de
pardoseli prezenți au putut vedea la fața
locului cât de ușor și rapid se pot monta
aceste proﬁle și au putut testa calitatea
excepțională oferită.

encomp, primul producător de
proﬁle WPC din România, a
organizat pe 17 februarie anul
acesta o nouă întâlnire cu montatorii
profesioniști de pardoseli, care s-a

B

Wpc – soluție
completă pentru
amenajări exterioare
Lemnul plastiﬁat (WPC – Wood Polymer Composite) este un material ob-

ținut în principal din făină de lemn și
mase plastice, amestec stabilizat împotriva radiațiilor UV, mucegaiurilor și
insectelor. Prin extrudare se obțin de
regulă proﬁle rectangulare pentru
pardoseli exterioare, care nu își modiﬁcă semniﬁcativ dimensiunile prin expunere la lumină și căldură, coeﬁcientul de
dilatare ﬁind apropiat de cel al aluminiului. Este un material cu o aderență
ridicată, iar la cerere poate ﬁ ignifugat.
Datorită rezistenței la umiditate și
intemperii, proﬁlele WPC se folosesc și
la realizarea de balustrade, podețe,
bănci, mese, coșuri de gunoi, ghivece
pentru plante ornamentale, garduri și
împrejmuiri, pontoane pentru bărci,
foișoare etc. Produsele din WPC sunt
prietenoase cu mediul, deoarece nu eliberează substanțe toxice și sunt
reciclabile 100%. n

INFO
Bencomp

Fabrica: Buz`u,
Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012,
0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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Proiectarea și execuția
corectă a pardoselilor (IV)
Articol realizat în colaborare cu
dl Marius Filipașcu, Consultant Tehnic

coNtINUăm, DUpă o pAUză cARE
SpERăm că NU v-A ScăzUt INtERESUl
pENtRU SERIAlUl NoStRU, Să vă
pRE zENtăm “NoRmAtIvUlUI pRIvIND
pRoIEc tAREA, ExEcUŢIA şI ASI GURAREA cAlItăŢII pARDoSElIloR lA
coNStRUcŢIIlE cIvIlE”, INDIcAtIv Gp
037/98, voRbIND DESpRE DEfINIREA
pARDoSElII șI A ElEmENtEloR
coNStItUtIvE AlE AcEStEIA.
n numărul 23 al revistei am arătat că o pardoseală, în
accepțiunea normativului mai sus menționat, este formată
dintr-un strat suport, un strat intermediar și un strat de
uzură, numit de multe ori, pardoseală ﬁnită (unii considerând,
greșit, că, în fapt, pardoseala este aceasta, adică ceea ce se
vede – pardoseala ﬁnită). În numărul 24 al revistei, am vorbit
(prezentat) stratul suport, dezvoltând subiectul șapei ﬂotante
și, mai ales, al șapei uscate. Considerăm că despre stratul
intermediar , care, și logic, dar și în accepțiunea normativului,
este stratul dintre baza pe care se montează pardoseala și
stratul suport (strat care, în cazul dalelor ﬂotante, este parte
constitutivă a acestora), nu este prioritar să vorbim, urmând
a reveni în episoade ulterioare. Prin urmare, vom începe prin
a vă prezenta tipurile de pardoseli ﬁnite. În continuare, ca și
în episoadele anterioare, ne rezervăm dreptul de a numi
acest strat “pardoseală ﬁnită”, și nu strat de uzură, cum îl denumește normativul, deoarece considerăm această denumire mai corectă, mai ales că pardoseala ﬁnită poate avea, în
multe cazuri2, un strat de uzură3.

Normativul sus-menționat omite să deﬁnească, de la
început, tipurile de pardoseli ﬁnite, trecând direct la criteriile
de performață ale acestora (Cap.2), o carență cu atât mai mare
cu cât marea majoritate a specialiștilor din România nu
cunosc/stăpânesc toate tipurile și subtipurile de pardoseli
ﬁnite existente, ca noțiune de bază. Astfel, începând din acest
număr al revistei, vom completa normativul descriind toate
tipurile și subtipurile de pardoseli ﬁnite din grupele deﬁnite
de normativ: calde, simicalde și reci.

Vom face prezentarea pardoselilor
finite într-o ordine care ține cont de:
l cât de mult/des sunt folosite
l cât de puțin sunt cunoscute/stăpânite
l cât de mult li se pare proiectanților,

Î

1

Strat fonoizolant sau/și termoizolant, hidroizolant
sau îndeplinind alte funcțiuni tehnologice
2
Ca de exemplu ceramica glazurată, mochetele
cu excepția mochetei țesute plate și a unor mochete
nețesute, pardoseala PVC eterogenă,
parchetul multistrat
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executanților și beneficiarilor că le cunosc,
deși, în fapt, nu știu tot ce ar trebui să știe.

Pentru numărul de astăzi am ales MOCHETA, care face
parte din grupa pardoselilor calde. Aproape toți cei implicați,
proiectanți, executanți (antreprenori, constructori), beneﬁciari,
consultanți, consideră că au suﬁciente cunoștințe despre
mochetă și că, în fond, “nu-i mare ﬁlosoﬁe – o țesătură care a
înlocuit covorul”.
În prezentarea care urmează vom introduce și unele
cuvinte noi, care vor ﬁ evidențiate.
Vă vom ﬁ foarte recunoscători dacă veți trimite opiniile
dumneavoastră referitoare la aceste noi cuvinte, mai ales că
la această dată există foarte multe “englezisme4”, pe lângă
(uzuala, din păcate) meteahnă de a deﬁni prin marcă
produsul5.

3

Prin urmare, dacă am accepta deﬁniția stratului de uzură așa cum
apare în normativul menționat, în multe cazuri am ﬁ nevoiți să
vorbim despre ”stratul de uzură a stratului de uzură” ceea ce ni se
pare, cel puțin, hilar
4
Cuvinte englezești folosite ad literam
5
Exemple ”clasice”: adidași, termopane, xerox, scoci etc.

europene care
1. normele
definesc mochetele sunt
SR EN 1307
SR EN 14041

Acoperitoare textile de sol. Clasificare.

Îmbrăcăminte rezistentă la șoc textilă
și stratificată pentru pardoseală. Caracteristici esențiale.

NOTĂ: ASRO (Asociația de Standardizare din România)
a ales o traducere eronată a denumirii acestei norme (din
păcate, nu numai a acesteia!), textul oﬁcial englez ﬁind
”Resilient, textile and laminate ﬂoor coverings” adică ”Acoperiri
elastice, textile sau laminate pentru pardoseli”

3. Fire
Foarte important, pentru ﬁecare tip de mochetă, precum și
pentru performanțele ulterioare ale acesteia , este tipul ﬁrelor
care intră în structura unei acesteia (atât ﬁrele care alcătuiesc
suportul, cât și ﬁrele polului). Firul este produs din ﬁlamente
sau ﬁbre. Filamentul este o ﬁbră nesfârșită – cum sunt ﬁbrele
chimice și mătasea (singurul ﬁlament natural utilizat).
În general, ﬁbrele textile sunt cele prezentate în schema
alăturată:

Norma SR EN 1307 deﬁnește tipurile acoperirilor, iar
norma SR EN 14041 principalele caracteristici.
Foarte importantă pentru cunoașterea mochetelor este
norma ISO 2424 care deﬁnește termenii uzitați în teoria
mochetelor și deﬁnește categoriile (tipurile) de mochete.
Deși versiunea din 2001 a acestui normativ fusese
asimilată în România (SR ISO 2424:2001), versiunea revizuită
din 2007 nu a mai fost, ASRO mulțumindu-se să notiﬁce că
versiunea 2001 este anulată și că “există ISO 2424:2007”

2. Definirea noțiunilor de bază
În primul rând (așa cum găsim și în ISO 2424), trebuie
deﬁniți termenii de bază:

l fir = produsul obținut prin toarcerea fibrelor
l strat de uzură = suprafața expusă direct
l substrat (bază) = suportul stratului de uzură,

format din unul sau mai multe straturi

l pol8= totalitatea firelor de deasupra unui

substrat (suport) care formează stratul de uzură
și care sunt ridicate (au o consistență afânată).

Foto: Cross Carpets

6

Acoperiri, nu “îmbrăcăminți” și nici “acoperitoare” cum apare în SR
EN 1307 (mai sus)
7
Website www.magazin.asro.ro

8

Cuvânt nou, preluat, ad literam, din limba germană; în limba
engleză pile
9
Rezistența la uzură, rezistența la pătare, ușurință la curățare, etc
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4. Mochete cu și fără pol
Mochetele pot fi:

l cu pol = mochete având polul, ca strat de

uzură, fixat pe un substrat10, deci fiind de
construcție neapărat eterogenă

Foto: Unique Carpets Ltd

Mochetele cu pol sunt:

l cu fir/fire buclat/e - firele formează bucle
(aceste mochete sunt, de regulă, mai rezistente
la trafic față de cele de mai jos, neconferind, în
schimb, un confort ridicat)

l fără pol = mochete cu strat de uzură fără fire

verticale (ridicate) – impâslitură, bătătură; aceste
mochete pot fi omogene (doar strat de uzură, în
masă) sau eterogene, având un substrat

Foto: Ruihe

l cu fir/fire tăiat/e - firele sunt verticale/drepte
(deși mai puțin rezistente la trafic, față de
anterioarele, aceste mochete oferă confort)
l cu fir/fire buclat/e și tăiat/e - combinație între
tipurile de mai sus (în general, aceste mochete se
evidențiază prin eleganță)

OBSERVAȚIE: se numește ﬁr tăiat (nu ﬁr
drept, de exemplu) deoarece în procesul de
producție, inițial, ﬁrele sunt buclate, apoi se taie.

10

Backing, în limba engleză
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5. tehnologii de fixare a polului
Firul polului, pe care putem să-l numim
”polfir”, poate fi fixat de substrat/bază
l țesere
l procedeu “tufting”
l procedeu needlepunch11
l lipire

și subtipurile
6. tipurile
de mochetă
tipurile de mochetă rezultă, în fapt,
din tehnologia de fixare a polului.
l mochete țesute

Procedeul needlepunch, schematic, constă în compactarea unei mase (3) de ﬁre (subțiri și scurte) prin baterea cu
un platan cu ace (1), acele trecând prin masa de ﬁre, și un
platan cu rosturi (2), pe un suport, care este de regulă o
împâslitură (4).

 Mochete țesute plate
 Mochete țesute cu pol
l mochete tufted12
l mochete nețesute
 Mochete compacte
 Mochete structurate
 Mochete nețesute velur
 Mochete Kugelgarn
l mochete lipite
 Mochete lipite buclate
 Mochete fulgtex13

Foto: Findeisen

NOTĂ: se pot întâlni, foarte rar și mochete având
polﬁrele înnodate pe substrat/bază (tehnologia clasică
a covoarelor), dar ﬁind practic pe cale de dispariție, nu
vom insista asupra lor

11

În traducere ar ﬁ ”batere cu ace” – am considerat preluarea neologismului mult mai indicată
Neologism, cuvânt preluat – este o tehnologie asemănătoare croșetării
13
Cuvânt nou, considerat de noi potrivit pentru desemnarea acestor tipuri de mochetă
12
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Foto: Museum of Carpet, UK

Un portal cu cele mai noi, complete și veriﬁcate
informații
n Arhiva

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

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

Wakol MS 550
EMICODE EC 1 PLUS R
Adeziv revoluţionar, de nouă generatie, pe bază de silan,
pentru lipirea următoarelor acoperiri: PVC în dale şi rolă, PVC
Design, Vinil, cauciuc în dale şi rolă, pe suprafeţe absorbante şi
neabsorbante, atât la interior cât şi la exterior. Nu este sensibil
la îngheţ.

Pardoselile din mochetă şi PVC din vagoanele de tren din ţara noastră sunt
lipite cu adezivul profesional Wakol. 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.
Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol
sunt distribuite exclusiv în România de
SC Executiv Trading SRL - Satu Mare
Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor - 0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de

