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editorialsumar

C ând am promovat ideea de branșă a montatorilor și fur ni -
zorilor de pardoseli, ne-am gândit la solidaritatea între mem -
brii acesteia, la fair-play și concurență loială, la pro fe sionalism

ca numitor comun al relațiilor dintre noi. Acceptăm că suntem actori
pe o piață concurențială, dar că acest lucru nu ne împiedică să fim
corecți, să învățăm unii de la alții, să ne stimulăm reciproc în a fi mai
buni, mai performanți. Lucrurile nu stau așa totdeauna, ceea ce este
dăunător pentru piața pe care activăm, pentru calitatea lucrărilor
și pentru beneficiar. Una dintre provocările momentului este cu
siguranță bătălia prețurilor, în special a prețurilor de montaj. Nu este
o noutate, iar de când tot vorbim de criză economică, de 8 ani, i-am
văzut diverse fețe și manifestări. Lucrurile se pare însă că nu au ajuns
încă la un echilibru, ba chiar capătă forme îngrijorătoare. Situația este
ciudată, uneori chiar absurdă, pentru că nu reflectă în primul rând
situația pieței muncii, raportul preț-calitate, cuantumul salariilor,
veniturilor pe care trebuie să le aibă un montator bun. Multe firme, și
nu dintre cele mai mici, preiau lucrări promovând aceste prețuri de
manoperă mult reduse, fără a da o șansă muncii, profesionalismului
montatorului, banilor investiți în echipamente – aspecte care se văd
în calitatea lucrării. 

Preocuparea principală a rămas cea a prețului final, care se poate
ajusta din manoperă, deoarece materialul are un preț cu foarte puține
variabile. Firmele acestea nu sunt preocupate de banii pe care îi câștigă
montatorul, cu ce se alege el după acea lucrare. Vorbim de montatori
buni, cu ani de experiență, nu de nepricepuți sau începători – care și
ei, fie vorba între noi, sunt din ce în ce mai puțini. 

Una dintre consecințe este, normal, exodul – către altă meserie
sau către țări mai bogate. În ultimul timp, mulți montatori cu experiență
au plecat în străinătate, stimulați de salariile de acolo și de respectul
acordat unui meseriaș autentic. 

Lipsa lor se vede deja în piață, iar beneficiarii o vor simți în curând,
dacă nu cumva au făcut-o deja. 
Cred că beneficiarul ar trebui să își înțeleagă rolul în această ecuație.
Bineînțeles, manopera se poate negocia, și toți cei din branșă o fac. Dar
trebuie să existe o limită. Montatorul acceptă o dată, de două, de nouă
ori un preț mic, nesatisfăcător, dar aceasta nu poate deveni un mod
de viață. Este cea mai scurtă cale spre a face loc neprofesioniștilor,
vânătorilor de oportunități, “țeparilor”. Dacă o ținem în ritmul acesta,
în curând vom ajunge să montăm cu muncitori necalificați, sau o să îi
dăm beneficiarului materialele și… să se descurce. Să sperăm că este
doar o etapă trecătoare, pe care o putem depăși împreună. n

Pentru noi, prețul manoperei
reflectă calitatea

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România
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design

C a element estetic, pentru separarea vizuală a zonelor
cu mochetă de pe coridor și cele din birouri, a fost
prevăzută, pe coridor, o pardoseală design (LVT) de

circa 1 m lățime, de culoare deschisă -Chateau Oak, din
colecția Amtico-Signature. Deoarece profilele 292 și 368
asigură o trecere rigidă între o acoperire textilă (mochetă) și
o pardoseală elastică (LVT), s-a optat pentru folosirea acestor
profile la realizarea trecerilor dintre banda de aproximativ 1
m de pardoseală LVT și mocheta de pe coridor sau birouri.
Având partea vizibilă cu lățimea de 15 mm antiderapantă,
datorită reliefării acesteia, profilul 292 a fost ales pentru
trecerea dintre LVT și mocheta din birouri. Profilul 368 cu
suprafață vizibilă de lățime mai mică, de numai 10 mm și lisă,
a fost preferat pentru trecerea dintre LVT și mocheta de pe
coridor. Ambele profile au fost fixate mecanic, cu șuruburi în
dibluri, pe șapă, anterior montajului pardoselilor.

Profilele au fost alese de la distribuitorul Pehl Wohn raum -
gestaltung GmbH. Specialistul acoperirilor de pardoseală al
acestuia, cu echipa sa de 40 de colaboratori, optează de multă
vreme pentru calitatea produselor Küberit.

„În zonele intens solicitate din bancă se impune
folosirea unor materiale de calitate înaltă și aspect adecvat.
În plus, profilele Küberit se potrivesc optim cu tipurile alese
de pardoseli și se pot monta ușor și fără probleme“, 
ne mărturisește directorul Sascha Pehl.

ProfilE KübErit la VolKsbanK ostErholz 

Treceri ÎnTre dOuă
Tipuri de pardOSeli 

În general, pardoselile din spațiile
comerciale sunt de mai multe tipuri, fapt
care impune folosirea unor profile
pentru pardoseli adecvate. Așa s-a
întâmplat și la clădirea nouă a Volksbank
Osterholz-Scharmbeck, unde profilele
profesionale din aluminiu Küberit au
fost folosite pentru trecerile dintre
diferitele tipuri de pardoseli finite. S-a
optat pentru circa 300 metri de profile
292 și 368 din aluminiu eloxat argintiu.

Ele permit o trecere curată și o separare vizuală între
mocheta de nuanță închisă și pardoseala design.

În zona coridorului din Volksbank 
Osterholz-Scharmbeck s-au folosit circa
300 metri de profile Küberit 368 și 292
din aluminiu eloxat argintiu.
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Obiectiv: Volksbank e.G. 
2771 osterholz-scharmbeck 
suprafață totală: 5.000 mp 

profile de pardoseală: 
„Küberit-best“ - Profil 368;  
Profil 292 

cantitate:
300 metri   

producător profile: 
Küberit Profile systems Gmbh,
lüdenscheid 
www.kueberit.de 

Montaj pardoseală: 
Pehl Wohnraumgestaltung
Gmbh,  lilienthal 
www.pehl-gruppe.de 

arhitect: Wira-tech Gmbh, 
osterholz-scharmbeck

profilele Küberit sunt adecvate tipurilor alese de
pardoseli.

aplicarea pardoselii fără
margini separatoare:

www.kueberit.com/ro

profil 368

profil Tip 292

Profilul din care rămăn vizibili doar 10 mm e montat
în zona coridorului și asigură trecerea dintre
pardoseala elastică design și mochetă.

În zona ușilor dintre birouri și coridor s-a
folosit profilul 292 având lățimea părții vizibile
de 15 mm.
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modernepardoseli

O pardoseală comercială modernă
trebuie să îndeplinească nu -
meroase cerințe legate de traficul
intens și atenuarea zgomotului de
impact, dar trebuie să fie în primul
rând plăcută ochiului. 
În proiectarea unui asemenea spațiu,
arhitecții au la dispoziție gamele de
pardoseli design marca Forbo
Flooring Systems. Iată câteva dintre
cele mai reprezentative. 

PARdOSeli deSign PentRu
cOnSTrucţii MOderne  

FLOORING SYSTEMS

Marmoleum Signature raw  
Textura are un model accessibil și nu foarte prominent, cu
suprafața în gradient – această curgere asimetrică su bli niază
forma dalei. Disponibil în dale cu dimensiunea de 50x25 cm.  

Marmoleum Signature circle 
Aceste dale gravate circular au un aer retro ce amintește de
stilul Bauhaus. Modelul este disponibil în variante cu forme
circulare mari și mici, și în dale cu dimensiunea de 25x25 cm.    Marmoleum Signature 

Marmoleum Signature adaugă o trăsă -
tură unică dalelor noastre de Mar mo -
leum prin temele gravate fin în lino  leum.
Gra varea în linoleum se rea li z ează după
o tehnologie complet nouă, săpând
liniile în material și păstrând structura
acestuia. Dalele Signature se combină
perfect cu variantele negra vate din
seriile Mar mo leum Modular. Există 4
modele gravate, fiind create pentru
fiecare un număr de planuri interesante
de pardoseală.   

Marmoleum Signature Raw  

Marmoleum Signature Circle
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www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

Marmoleum Signature cube 
Iată un model minimalist subtil și contemporan care creează
iluzia optică a unui mozaic ceramic clasic. Colecția cuprinde
2 modele diferite de gravuri și dale de 50x25 cm.   

Marmoleum Signature Tattoo 
Aspectul figurativ al modelului reflectă trandul indi vi dualist
al tatuajelor, oferind posibilitatea gravării logo-urilor și
diverselor imagini dorite. 

dalele aplicate liber allura Flex   
Dalele Forbo Allura Flex cu aplicare liberă sunt dale vinilice
ete rogene de calitate înaltă, sta bile dimensional și gândite spe -
cific pentru instalarea liberă. Ele con țin modele frumoase cu
aspect de lemn, piatră sau în for me abstracte și sunt ușor de
instalat. Combinația suportului de fibră de sticlă cu straturile
multi ple ale pardoselii propriu-zise fac din această gamă de

    

  

Marmoleum Signature Cube

Marmoleum Signature tattoo

LVT una deosebit de re -
zistentă, efi cientă și calitativă.
Allura Flex e o gamă perfect
adaptată pentru proiec  te de
renovare, pardoseli înălțate
sau orice proiect în care se
dorește instalarea rapidă a
par do selii, fie temporar sau
permanent. 

pardoseli pe comandă printate digital   
Tehnologia noastră avansată de printare digitală oferă echipei
de designeri atuul necesar pentru a dezvolta efecte vizuale
deosebite, imposibil de realizat prin tehnicile tra di ționale,
permițând astfel clienților să-și proiecteze o par do seală unică.
Colecția Eternal vinyl include o serie de modele de pardoseli
printate digital ce oferă noi dimensiuni de culoare și design.
Rezultă astfel gradiente subtile de culoare, un curcubeu de
nuanțe sau geode spectaculoase. Pe lângă modelele printate
digital vă oferim de asemenea modele de pardoseală realizate
la comandă începând de la dimensiuni de 12mp. 

Sarlon acoustic vinyl 
Pardoselile acustice au o
con   tri buție importantă la re -
ducerea zgomotului din clă -
diri, prevenind astfel efec tele
adverse ale aces tuia asupra
corpului uman: tul bu rări de
somn, stres, mi grene, pier -
deri de me morie, agre sivi -
tate și difi cul tăți de învățare.
Forbo Flooring este specialistul par do selilor acustice de peste
30 de ani, gama Sarlon acoustic vinyl oferind pardoseli cu o
reducere a sunetului de impact de până la 19dB, într-o
varietate de culori și modele și păstrând caracteristicile de
trafic comercial intens. n
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Termo-fonoizolare

4.000 m2 de pardoseli acoperiTi cu
ursa GlassWool tsP®

Proiectele rezidenŢiale urbane deosebite, concePute Pentru
bene ficiari care își doresc un sPaŢiu unic, neconvenŢional,
care să le exPrime Personalitatea, au nevoie de creativitatea
arhitecŢilor, dar și de colaborarea acestora cu cei mai buni
furnizori de materiale. 

V orbim despre estetică și confort prin excelență, deci
despre lipsa oricărei intenții de compromis, chiar dacă
trebuie avut în vedere permanent acel balans echitabil

între calitate și preț. În privința pardoselilor, vom avea în
vedere, desigur, cele mai bune materiale de finisaj, dar la fel
de important este și ceea ce se află dedesubt: straturile termo-
fonoizolante, care vor reflecta calitatea locuirii în comun, grija
pentru confortul propriu, dar și pentru cel al vecinilor. Ca
exemplu, vă prezentăm aici un proiect rezidențial realizat
recent în București, unde, pe o suprafață de circa 4.000 mp,
pardoselile ca strat final au fost aplicate peste plăci de vată
minerală de mare densitate, urSa GlaSSWOOl TSp. 

Proiectul rezidențial cu o suprafață construită de peste
8.000 mp a fost conceput de adn Birou de arhitectură pentru
o stradă din zona centrală a Bucureștiului (Str. Dogarilor), o
arie densă, un puzzle cu case mai vechi sau mai noi. Era de
dorit ca această nouă construcție să vină cu o notă modernă,
în sensul bun și generos al cuvântului: spații comune inedite,
spații verzi generoase în curtea interioară, zone amenajate
pentru socializare, o arhitectură care nu se ferește să etaleze
materialele acestei epoci (betonul, de pildă). Originalitatea și
modul fericit prin care acest proiect a reușit să valorifice
spațiul au fost recompensate de comunitatea arhitecților:
premiul anualei de arhitectură – București 2014, nominalizarea
în “lista scurtă” de premiere la The World architecture Festival

¸

2014, premiul Bienalei de arhitectură - București 2014, toate
acestea la secțiunile dedicate locuințelor.

Cele mai multe dintre apartamente sunt diferite între ele,
nu numai în dimensiune, dar mai ales ca tipologie – de la
studiouri la apartamente cu patru dormitoare, fiecare fiind
distribuit pe unul, două sau chiar trei etaje. Nevoia de inti -
mitate și dorința ca utilizarea spațiilor comune ample să nu
afecteze liniștea locatarilor au fost rezolvate cu ajutorul unor
soluții de fonoizolare performante. Pentru pardoseli, au fost
selectate plăcile de vată minerală urSa GlaSSWOOl TSp. 
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izolare fonică performantă 
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 spațiile aflate deasupra. Cea 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, sau în
cazul instalațiilor de încălzire în pardoseală. 

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. Indiferent
de straturile care vin peste vata minerală de înaltă densitate,
zgomotul de impact devine imperceptibil pentru cei aflați cu
un nivel mai jos.

O pardoseală termoizolată este mult mai confortabilă ca
temperatură, fără senzația de rece la picioare; niciun strat de
uzură nu poate suplini un material termoizolant special
conceput în acest scop. Este vorba așadar de o optimizare
firească, o lucrare standard care înseamnă responsabilitate
și înțelegere a ideii de locuire în cele mai bune condiții.

Este cunoscut faptul că umiditatea constituie unul dintre
factorii principali de degradare a majorității straturilor finale
pentru pardoseli, mai ales când la nivelul pardoselii există
punți termice care favorizează crearea punctului de rouă,
apariția condensului și a tuturor problemelor care derivă de
aici, deci prin realizarea unei termoizolații corespunzătoare,
durata de viață a pardoselii crește considerabil.

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 pro ducător, se așează o folie etanșă de
polietilenă (care protejează materialul ter moizolant de umi -
ditate) și se toar -
nă șapa flo tantă,
armată con  form
pro iec tului. 

Conductivitate termică (λD)

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

Temperatura maximă de utilizare 200 °C

Rigiditatea dinamică pentru maxim 7 MN/m3

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

Tel.: 0040 21 269 0663; 
Fax: 0040 21 269 0664

Email: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

În continuare, se
poate monta orice
strat de finisaj.
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profesionaleaccesorii

PROPORȚII ADECVATE
Cu cât pereții sunt mai joși, 

cu atât dimensiunea plintei va
fi mai mică. Veți evita astfel ca

încăperea să pară mică. 

Pont

Personalizaœi-vÕ Ïn detaliu spaœiul
de locuit! Cum alegem plinta?
Micile detalii sunt cele care vă personalizează spațiul de locuit. Iată de ce nu trebuie
neglijată finisarea atentă a pereților și pardoselii. Puteți alege plintele în două feluri
– adaptându-le la culoarea pardoselii, cu structură și aspect de lemn, respectiv
alegând plinte albe, o soluție modernă și universală, ideală pentru cei care au
ferestre și uși de aceeași culoare. Mai trebuie avute în vedere caracteristici precum
impermeabilitatea, stabilitatea, flexibilitatea și rezistența, precum și posibilitatea de
a le vopsi în nuanța dorită. Desigur, un aspect important privește timpul necesar
pentru asamblare/demontare. 
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INDO

1 Plinte cu aspectul pardoselii din lemn

Plintele integra au numeroase avantaje, dar cel mai important este că sunt
superioare calitativ plintelor din lemn sau MDF deoarece sunt 100%
impermeabile și rezistente la impact. 

eFeCt de
lemn

4 moduri de
instalare

struCturĂ
de lemn

INTEGRA

Plinta indo este originală și patentată. Ea preia orice imperfecțiune a peretelui
și, datorită finisajului cu cauciuc, se potrivește și pardoselilor neregulate. Imită
perfect lemnul natural și aspectul ei modern arată extraordinar deopotrivă în
interioare moderne și clasice.
Datorită accesoriilor de calitate superioară, toate plintele pot fi montate perfect
peste cabluri și instalații, având un aspect modern și ireproșabil. Montajul este
foarte ușor de realizat, sistemul patentat indo permițând montarea în 4 moduri:
cu dibluri, cu bandă dubluadezivă, prin lipire sau prin capsare. 

FleXibilĂ

reZistentĂ
la imPaCt

struCturĂ
de lemn

4 moduri de
instalare

imPermeabil
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profesionaleaccesorii

Plinte albe VEGA

Plinta VeGa are un finisaj de calitate superioară, e albă și rezistentă la UV. 
Spre deo sebire de cele din lemn sau MDF, VEGA este 100% impermeabilă, având
rezistență și stabilitate superioară. În plus, poate fi vopsită dacă doriți în culoarea
peretelui sau în contrast.

Această abordare urmărește: 
• să fie convenabil și comod, fără grija de a potrivi culorile cu cele de la parchet 
• nevoia pentru o amenajare modernă cu un aer proaspăt (cele mai noi și moderne tendințe în decorarea

interiorului se bazează pe elemente și/sau detalii albe) 
• plintă alba se asortează cu ramele albe ale ferestrelor și ale ușilor  

Plinta DIAMOND e similară celor ce se pot vopsi, dar are suprafața glossy.
Păstrați-o de preferat albă.

imPermeabil

uȘor de renoVat4 moduri de
instalare

Posibilitate
de VoPsire

Plintă DIAMOND e similară celor ce se pot vopsi, dar are suprafața glossy.
Păstrați o de preferat albă. 

PAINT-IT DIAMOND

Plintele albe Arbiton pot fi vopsite cu aceeași
culoare ca peretele, permițându-vă să vă amenajați

spațiul de locuit exact așa cum doriți. Folosiți
vopsele pe bază de apă, rezistente la abraziune

precum cele acrilice, latex sau pe bază de silicon.
Nu folosiți vopsele pe bază de solvent. 

FINISAJ ESTETIC   
Accesoriile gata de utilizare

precum colțuri sau blocuri vă
permit finisarea estetică și

rapidă a colțurilor. 

PLINTĂ ȘI PERETE ÎN ACEEAȘI NUANȚĂ  

Pont

Pont

Pont

FINISAJ IDEAL  

www.arbiton.com/en/  

Plintele moderne VEGA pot fi un element decorativ 
care face diferenţa în locuinţa sau biroul dumneavoastră

Posibilitate 
de VoPsire

suPraFaŢĂ
luCioasĂ

Plinta albă reprezintă soluția care permite o îmbinare
armonioasă la trecerea dintre perete și pardoseală. 2
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de toptehnologii

În zilele de 12-13 aprilie, am organizat o aplicație a
produselor pe bază de rășini reactive Murexin, la care
am invitat aplicatori parteneri din întreaga țară.
Evenimentul s-a desfășurat în Popești Leordeni, în
depozitul pus la dispoziție de partenerul nostru Givada
și a avut ca scop principal familiarizarea cu noile
produse lansate anul acesta. Ne-a bucurat faptul că la
invitația noastră au răspuns peste 50 de aplicatori. 

Punctul central a fost reprezentat de câteva produse
extrem de inovatoare. Pentru pregătirea suportului,
unul dintre produsele utilizate a fost Rășina epoxidică

Express EC 60, care datorită capacității rapide de întărire a
permis aplicarea straturilor ulterioare la interval de numai o
oră. Pentru realizarea finisajului, pe lângă finisajele deja
consacrate precum EP 2 și EP 3, s-a aplicat Finisajul poliu -
retanic PU 400, care se remarcă prin elasticitatea ridi cată,
ca pacitatea de preluare a fisurilor din stratul suport și
stabilitatea ridicată la UV, caracteristici care îl recomandă
atât pentru utilizarea în spațiile industriale, cât și în cele
rezidențiale.  Și pentru că a venit vorba de spații rezidențiale,
la solicitarea partenerilor care primesc  tot mai multe cereri
pentru realizarea par do selilor epoxidice decorative  cu tapet
3D, am prezentat pro dusul Acoperire epoxidică transparentă
Epoxy Clear Coat CC 200,  care este aplicabil în grosime
de strat de până la 1 cm și care conferă pardoselii acel efect
de profunzime. Tot în cadrul subiectului „Pardoseli de co -
rative”, a fost aplicată Rășina epoxidică EP 220, care în
amestec cu Adaosul granular poliesteric DF 170 a asigurat
reali zarea unei par doseli tip terrazzo în două nuanțe hellgrau

(gri deschis) și antrazit (negru), cu un aspect estetic deo sebit. 
Pe lângă sistemele menționate mai sus, s-au mai aplicat
covoarele poliuretanice decorative PU 1K cu granule din
marmură colorate MG 24 , care se pretează în special pentru
amenajarea teraselor, a treptelor și a aleilor exterioare. 

Impregnări/Grunduri 
n Impregnare epoxidică IH 16
n Rășină epoxidică EP 70 
n Grund epoxidic GH 50
n Rășină epoxidică Express EC 60

Finisaje 
n Finisaj epoxidic EP 2 
n Finisaj epoxidic EP 3 
n Rașină epoxidică EP 220+ DF 170
n Finisaj poliuretanic PU 400
n Covor decorativ din granule marmură  
nMortar epoxidic colorat MHF 10

Sigilări 
n Lac epoxidic EP 100 TC 
n Acoperire epoxidică 

transparentă CC 200
n Vopsea epoxidică EP 20 

Aplicaţie pardoseli
epoxidice - Bucureşti 

Produse utilizate: 

NOU
NOU

NOU

NOU



Pardoseli magazin14

Istoric 
În negura anilor 1200, hoardele

mongole comandate de Kadan și Bătu
Han, nepoții favoriți ai lui Ginghis Han,
se pregăteau să dea foc Europei Cen -
trale. Într-un cătun minuscul din sudul
Transilvaniei, frumoasa săsoaică Alma
a strâns în jurul său bărbații și femeile
din cele 10 familii alături de care trăia și
s-a luptat îndârjit cu invadatorii. Cronica
nu menționează ce s-a întâm plat cu
Alma și cu tovarășii ei de război, dar
satul s-a numit de atunci Alma Vii. Pe
dealul unde Alma a înfruntat mon golii a
fost construită, după câteva zeci de ani,
o mică biserică. 

Sat component al comunei Moșna,
situat în nordul județului Sibiu, având
aproape 400 de locuitori, Alma Vii a fost
atestat documentar la 1289.   Cel mai
im  portant obiectiv turistic al localității îl
reprezintă Biserica Evanghelică, o
bis erică-sală fortificată, ridicată la înce -
putul secolului al XIV-lea, datare sus -
 ținută de arcul triumfal semicircular.  

Biserica fortificat§
La începutul secolului al XVI-lea

biserica a fost fortificată prin supra -
înălțarea corului cu două etaje de apă -
rare, accesibile printr-o scară mobilă,
ultimul susținut pe console de piatră
profilate, ce deschid între ele guri de

smoală. În secolul al XIX-lea au fost
înlocuite bolțile gotice în navă, cu o boltă
barocă, iar în cor cu un tavan plat. Tot
atunci, respectiv în 1840, a fost con -
struită orga bisericii, amplasată în
capătul de vest al sălii, acolo unde a fost
ridicată și o anexă în care se află foalele. 

Incinta fortificată de plan poligonal
este susținută de patru turnuri plasate
în cele patru puncte cardinale. Turnul
de est este turn de poartă cu cinci etaje,
fiind încă vizibil șanțul de culisare a
hersei. În turnul de vest a funcționat
până în 1914 o cisternă alimentată
printr-o aducțiune de apă de pe dealul
învecinat. 

Siceram SA se implic` 
în restaurarea incintei 
fortificate Alma Vii 

patrimoniureabilitare 
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 Aspectul natural medieval al așe -
zării a atras întotdeauna interesul
turiștilor, printre aceștia numărându-se
și moștenitorul coroanei britanice,
prințul Charles de Wales. Prin fundația
patronată de prinț, “Mihai Eminescu
Trust”, a fost alocată suma de un milion
de euro pentru pavarea străzilor și a
trotuarelor din Alma Vii. 

Dealul pe care este amplasată biserica
este ușor de apărat în părțile de sud și
de vest, unde pantele sunt abrupte. Zidul
are la bază o grosime de 1,5 metri, fiind
construit din pietre nefasonate și
bolovani de râu, subțiindu-se apoi în
partea superioară, unde s-a folosit
cărămidă. În sec. al XVI-lea, la două
secole după ridicarea bisericii, aceasta
a suferit câteva modificări, când co mu -
ni tatea săsească a încercat să su pra -
înalțe corul cu două etaje de apărare și
să doteze biserica cu guri de tragere,
moment care a reprezentant un punct
de cotitură în istoria bisericii. Așadar,
biserica începe să fie transformată în
biserică fortificată. 

Puțin cunoscută, biserica fortificată
de la Alma Vii ar trebui să facă parte din
itinerariul oricărui turist care decide să
facă o vizită acestor zone. Chiar dacă nu
este la fel de importantă ca cetatea de la
Moșna, Biertan sau Sighișoara, Alma Vii
ascunde o liniște aparte. 

Restaurarea
Proiectul care se desfășoară în Alma

Vii din martie 2015, este intitulat
„Centrul de interpretare a culturii
tradiționale Alma Vii – Reabilitarea și
refuncționalizarea incintei fortificate”.

În 1966 a fost întreprins` o ampl` ac]iune 
de restaurare a acesteia, în scopul red`rii
aspectului ini]ial al cet`]ii, prin înl`turarea
ad`ugirilor moderniste.  

Pe lâng` faptul c` loca]ia î]i ofer` peisaje
de vis, biserica fortificat` de la Alma Vii
impresioneaz` prin grandoare 
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patrimoniureabilitare 

 Siceram SA a realizat
o parte din c`r`mizile
necesare restaur`rii
incintei fortificate.

Este implementat de către Fundația Mihai
Eminescu Trust și partenerul său Institutul
Norvegian pentru Cercetarea Patrimoniului
Cultural și a fost conceput la cererea
localnicilor, în urma mai multor întâlniri
comunitare și a unor studii locale. Siceram
SA a realizat o parte din cărămizile nece -
sare restaurării incintei fortificate.

Cele 4 turnuri și clădirea de acces ale
bisericii fortificate Alma Vii vor fi restaurate
și transformate într-un centru ce va include
spații expoziționale și va găzdui evenimente
culturale specifice pentru valorile tra dițio -
nale multietnice (românească, săsească și
romă) din Transilvania. Pentru a asigura
succesul și sustenabilitatea proiectului,
local nicii vor fi consultați și implicați în

De asemenea, vor fi încheiate parteneriate cu centre
de informare turistic` regionale [i na]ionale pentru a
atrage cât mai mul]i vizitatori în zon` [i a genera
venituri pentru comunitate. 

fiecare etapă a acestuia. Ei vor fi
informați cu privire la oportunitățile
create, iar o parte dintre ei va fi
implicată direct în oferirea de produse
tradiționale locale și servicii de
găzduire și ospitalitate necesare
dezvoltării armonioase a proiectului.
Astfel, oportunitățile de dezvoltare
eco no mică și socială a comunității
locale ge nerate de acest obiectiv vor
fi valorificate pe termen lung. 

Pe lâng` restaurarea propriu-zis`,
proiectul va include [i o component` de
cercetare româno-norvegian` în
arheologie medieval` construit` [i
realizarea unui film documentar de lung
metraj [i a altor zece scurt metraje pentru
promovarea în România [i în str`in`tate a
sitului de patrimoniu. 
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completesolu]ii

UnElE lUCRURi sUnT mAi
BUnE ÎmPREUnă!
sistemul bona de finisare grund & lac: 
transformăm piața de la produse singulare
către soluții complete

Începând cu 1919, ideea noastră este aceea de a pune în
valoare pardoselile din lemn. Astfel, prin departamentul
Research & Development ne-am creat propriile formule de
produs, pe care le-am transformat în sisteme.

În 1970 am fost pionierii lacurilor pe bază de apă. Astăzi
oferim gama lider global de produse cu VOC (compuși
organici volatili) la nivel scăzut, certificate Greenguard
pentru calitatea aerului din interior. Este bine pentru
conștiința noastră, pentru mediul de lucru al meșterilor și
pentru proprietarii de pardoseli din lemn, care nu trebuie să
părăsescă locuința din cauza emisiilor de solvenți.

SiSTeMul BOna de FiniSare: 
Grund & lac
cea mai bună protecție din lume 
pentru parchet

Precum fiecare idee strălucită de produs, este ușor de
înțeles și de folosit. Este același principiu: unele lucruri merg
mai bine împreună. Așadar, lacurile de la Bona, cu statut de
lider mondial, funcționează chiar mai bine cu un strat de grund
Bona sub ele. 

Certificarea GrEEnGUarD
acor  dată de Ul Environment în -
cearcă să reducă expunerea la
produse chimice oferind oamenilor
produse mai sănătoase, în care pot
avea încredere. standardele
GrEEn GUarD sunt printre cele mai
riguroase standarde din lume în
ceea ce privește emisiile pro du selor
și se bazează pe standardele și normele actuale ale agențiilor
de sănătate publică naționale și internaționale.Unele lucruri sunt mai bune împreună! 

la bona, concepem produse su pe rioare, iar
apoi le facem să funcționeze mai bine
împreună. De aceea, noi nu vindem produse –
noi furnizam soluții. În ultimii ani am lansat cu
succes sisteme precum Sistemul de uleiuri
Bona, Sistemul Bona pentru decking și Pro -
gra mul Bona pentru tratarea Par che tului.
acest lucru ne diferențiază de con curenți, care
vând produse sin gu lare. 
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Aceasta deoarece grundurile Bona nu adaugă doar
culoare, ele fac să adere mult mai bine lacurile Bona și astfel
se creează o protecție imbatabilă pe orice tip de pardoseală:
domestică, de birouri sau comercială, cu trafic intens.
Împreună, grundul și lacul Bona produc cea mai bună
protecție din lume. iată de ce Bona protejează milioane de
metri pătrați de parchet în cele mai prestigioase locuri. Alegeți
sistemul nostru și bucurați-vă de rezultate excepționale
întotdeauna! Este atât de simplu.

performanța sistemului - combină
frumusețea, durabilitatea și economia

Grundurile Bona vin în gamă de 5 culori, de la alb la
chihlimbar, făcând parchetul să arate mai personalizat și mai
frumos. Grundurile Bona reduc riscul de lipire tangențială a
lamelelor de parchet, iar lacurile Bona aderă mult mai bine
adăugând durabilitate superioară și protecție. Este un sistem
inteligent, ușor de folosit și chiar economic. Un strat de grund
este de departe mai puțin costisitor comparativ cu un extra
strat de lac.

cele mai rezistente
din fiecare clasă

lacul Bona conferă cea
mai bună protecție pentru
fiecare nivel de uzură: do mes -
tică, medie sau intensă.
Protejează orice parchet, fie în
dormitor sau în cel mai aglo -
me rat aeroport. “nava amiral”
a gamei Bona este Traffic HD,
cel mai dur lac și cu cea mai
rapidă întărire.

Bona craft Oil 2K: 
eliberează potențialul uleiului!
acum acoperibil și cu lac!

Bona, liderul pieței finisajelor pentru parchet, stabilește un
nou standard prin lansarea noului ulei bicomponent Bona
Craft Oil 2K. Formula deosebită a uleiului Bona Craft Oil 2K,
obținut din uleiuri de plante, beneficiază de o uscare
accelerată și rezistență sporită la uzură. Este ideal pentru
esențe problematice precum afzelia, iroko, jatoba, cireș, nuc
și altele, inclusiv stejar afumat și fag aburit. Bona Craft Oil 2K
furnizează astfel o suprafață frumoasă și rezistentă la apă și
pătare, gata pentru a fi dată în folosință după doar 8 ore.

Un punct forte al produsului îl reprezintă și posibilitatea
de acoperire cu lac atunci când se dorește colorarea
lemnului, sau pentru protejarea și întreținerea mai facilă
specifică lacului.

Bona Traffic HD, Traffic sau Traffic naturale se pot aplica
peste Bona Craft Oil 2K la doar 8 ore, fără să mai fie necesară
aplicarea unui strat de grund.

Bona Craft Oil 2K este disponibil în varianta “neutru” sau
“colorat”: Alb, Gri, Amber, maro și negru, conferind par che -
tului o frumusețe și o naturalețe deosebite. 

Dacă aveți 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 jucăriile copiilor!

   
 

INFO
Bona România SRL

Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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istoricepardoseli

Pardoseal` de trafic
intens în sistem
Eurocol Forbo la 

Castelul BranCastelul Bran



Restaurarea monumentelor
istorice se num`ra printre
cele mai dificile lucrări,
iar când destina]ia
ulterioar` a spa]iului
vizeaz` [i un trafic intens,
calitatea materialelor puse
în oper` este cu atât mai
imperativă. O asemenea
lucrare este [i pardoseala
din lemn a Casei de Ceai a
Reginei Maria din curtea
Castelului Bran. 

C asa de Ceai se află în parcul
Castelului Bran, pe malul la cu lui.
După reabilitare, casa de ceai a

reginei își va redobândi statutul, iar
turiștii care vor vizita castelul vor putea
veni să se bucure de un ceai sau o cafea
în cadrul complexului, gândindu-se că
în urmă cu opt decenii, în același loc,
Regina României își primea musafirii. 

Castelul Bran este cel mai vizitat
obiectiv turistic din Brașov fiind preferat
în 2015 de 630.206 turiști, dintre care
60% au fost străini. Numărul vizi ta -
torilor este cu peste 100.000 mai mare

decât în 2014, când pragul castelului a
fost trecut de 546.000 de turiști. 

Pentru amenajarea pardoselii vii toa -
rei cafenele proiectanții au avut în
vedere parchetul din lemn, material na -
tural și nobil perfect adaptat spe ci ficului
zonei și obiectivului istoric în discuție.
Având în vedere că destinația prevăzută
implică trafic intens, s-a ales un sistem
profesional complet pentru montarea și
finisarea parchetului marca Eurocol
Forbo. Acesta constă din următoarele
com po nente: 

Acoperit` de un strat gros de mu[chi, 
casa de la poalele castelului Bran a fost
construit` în dou` etape, în anii 1920,
dup` ce Regina Maria a României a
primit castelul Bran de la Consiliul
Or`[enesc Bra[ov, în semn de
recuno[tin]` pentru contribu]ia sa la
înf`ptuirea Marii Uniri. 

Obiectiv: Casa de Ceai a Reginei Maria din curtea Castelului Bran 
Pardoseala: parchet masiv lemn 
Sistem de montaj complet: Forbo Eurocol 
Adeziv poliuretanic: 144 Euromix PU 
Chit pentru rosturi: Eurocol Forbo 870  
Grund pe baz` de ap`: Eurocol Forbo 882  
Lac monocomponent semi mat pentru trafic intens: 867 Aqua
lack Easy Future 
Executant lucrare: firma Dax Bra[ov - Horia Daneti

• Adezivul poliuretanic 144 Euromix PU, adecvat aplic`rii tuturor
tipurilor de parchet din lemn, dar [i a pardoselilor laminate sau 
din plut` 

• Chitul pentru rosturi Eurocol Forbo 870  
• Grundul pe baz` de ap` Eurocol Forbo 882  
• Lacul monocomponent semi mat pentru trafic intens 867 
Aqua lack Easy Future.

LUMINI}A COZMA
FORBO ERFURT GmbH
MOBILE: 0040 723 638 242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
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Elis Pavaje 
Pavajul are un rol esen]ial în amenajarea exterioar` a cur]ii sau a

gr`dinii din jurul casei, fiind alegerea ideal` pentru a crea stiluri

arhitecturale variate, de la cel rustic [i natural pân` la cel elegant [i

modern. Datorit` caracteristicii de a îmbina aspectul func]ional cu cel

estetic [i a u[urin]ei cu care pot fi montate, produsele din pavaj sunt

elemente din ce în ce mai folosite în proiectele de arhitectur`.

exterioareamenaj`ri
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V ă prezentăm un exemplu de
amenajare exterioară în care
pavajul a fost folosit cu succes

pentru a crea un decor modern, con -
temporan. Proiectul de pavare al curții
și aleilor de acces din jurul magazinului
agricol a fost coordonat de Arh. Marius
Roșu din Alba. Pentru această lucrare au
fost folosiți 380 mp de pavaj și 30 ml
de borduri, modelele alese fiind dis po -
nibile în oferta de produse Elis Pavaje. 

Modelul de pavaj potrivit trebuie
ales atât din punctul de vedere al aspec -
tului estetic pe care dorim să îl obținem,
cât și a utilității și a lățimii aleilor care
urmează a fi pavate.

Pavelele rezidențiale, folosite în
acest proiect, au un aspect plăcut și o
func ționalitate aparte, prin prisma cali -
tății lor superioare, a suprafeței netede,
a finisajelor atente, dar și a formelor și
cromaticii deosebite.

Modelul de pavaj Pătrat P6 îți oferă
posibilitatea de a decora curtea în cele
mai ingenioase moduri, fiind potrivit în
mod special pentru amenajarea aleilor
înguste, datorită dimensiunii reduse a
pavelelor. Acest tip de pavaj este re -
cunoscut pentru forma rectangulară și
gama de culori rafinate ale dalelor, în
nuanțe de alb-crem, ciment și antracit,

a căror combinare oferă spațiului un
aspect neconvențional. 

Bordurile au rolul de a delimita și de
a contura în mod elegant aleile din
curte, fiind alegerea ideală și de durată
pentru decorarea exterioară. În această
lucrare a fost folosit modelul de bordură
B1, aspectul său estetic valorizând între -
gul ambient. Prin liniile simple ale aces -
tui model s-a finisat întregul proiect,
asigurând o formă concretă aleilor de
acces către magazin. 

Pentru a oferi un plus de ori gi na -
litate lucrării, pe lângă pavarea clasică a
aleilor, au fost create forme circulare din

Exemplu de amenajare exterioar`
în care pavajul a fost folosit cu
succes pentru a crea un decor

modern [i contemporan 
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exterioareamenaj`ri

pavele, printr-un joc de culori com ple -
mentare. Totodată, nuanța alb-crem a
pavajului creează impresia de lumi -
nozitate și mărire a spațiului exterior. În
plus, liniile și culorile pa velelor au fost
atent alese, astfel încât să se potrivească
cu arhitectura sim plistă, dar de efect a
imobilului, ceea ce atri buie decorului un
aspect îngrijit și elegant.  

Toate aceste elemente ajută la înca -
drarea amenajării în specificul stilului
modern și contemporan. 

De asemenea, aspectul estetic deo -
sebit al lucrării este datorat și calită ții
materialelor folosite. Pro du cătorul Elis
Pavaje asigură calitatea pro duselor sale
prin utilizarea tehnologiei de vibro pre -
sare care stă la baza fabri cării acestora.
Avantajele acestui proces sunt nu me -
roase, atât din punct de vedere tehnic,
cât și estetic:

AVANTAJE 
n Rezisten]` la gelivitate, privind ciclurile de înghe]-dezghe], prin
ad`ugarea aditivilor de impermeabilizare [i anti-înghe];

n Rezisten]` crescut` la uzur`, care se datoreaz` materialului dens,
omogen, ob]inut prin vibropresare;

n Aspectul modern al pavelelor; 
n Asigurarea rezisten]ei suprafe]ei pavate datorit` leg`turii pe mai multe
muchii dintre pavaje;

n Aerisirea solului [i asigurarea unui drenaj eficient, prin intersti]iile
dintre pavele.
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 Îns`, pentru ca
pavajul s` aib` o

durabilitate crescut`
în timp, este

necesar` asigurarea
corectitudinii

mont`rii pavajului. 
Astfel, în

amenajarea
exterioar` a

spa]iului 
au fost parcur[i
urm`torii pa[i:

AMENAJAREA EXTERIOAR± 
A SPA}IULUI 

n Trasarea exact` [i pichetarea suprafe]ei 
care va fi pavat`

n Îndep`rtarea stratului vegetal conform
adâncimii din proiect

n Nivelarea [i compactarea suprafe]ei 
excavate

n Umplerea suprafe]ei cu balast [i
compactarea acestuia

n Montarea bordurilor, prin fixarea 
lor în beton

n Împr`[tierea unui strat de nisip, de
aproximativ 3-5 cm grosime

n Nivelarea ariei cu ajutorul unei rigle 
sau a unui dreptar

n Stabilirea pantei conform proiectului
n A[ezarea pavajelor s` fie realizat`
începând dintr-un col] de 90º pentru
reducerea necesit`]ii de t`iere a pavelelor

n Pres`rarea unui strat de nisip fin [i uscat 
[i împr`[tierea între rosturi. 

 Fie c§ dore[ti s§ ob]ii un decor asem§n§tor
acestuia sau s§ î]i materializezi propriile idei de
amenajare, consult§ oferta Elis Pavaje, liderul pie]ei
pavajelor din România. Vei avea posibilitatea de a
alege dintr-o gam§ larg§ de produse [i de a beneficia
de servicii complete, care acoper§ toate etapele
procesului de amenajare, de la produc]ie,
consultan]§ [i proiectare, pân§ la transport, montaj,
între]inere [i cur§]are pavaj.

Mai multe informa]ii despre 
Elis Pavaje sunt disponibile 
pe site: http://www.elis.ro/ [i 
pe blogul www.desprepavaje.ro
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eveniment

Loba/
Wakol
stagiu de
preg`tire
pentru
montatorii
de pardoseli
Satu Mare –
2016

E venimentul s-a bucurat de un
suport tehnic deosebit, asigurat
de specialiști Loba și Wakol din

Germania, care au susținut demon -
strațiile practice. Participanții, specialiști
la rândul lor, au putut intra în detalii
punând întrebări și experimentând ei
înșiși materialele și echipamentele puse
la dispoziție. Gazde au fost, ca de obicei,
consultantul tehnic Ioan Bodor, susținut
de domnul Joachim Cronauer, mana -
gerul Executiv Trading, ca și de întreaga
echipă a firmei.

Pe 5 [i 6 mai 2016, am participat la un nou stagiu de

preg`tire a montatorilor de pardoseli organizat de Executiv

Trading, reprezentantul în România al brandurilor Loba [i

Wakol, la sediul din Odoreu, lâng` Satu Mare. A fost un

eveniment de succes, la care au participat aproximativ 50

de invita]i – montatori de pardoseli [i dealeri de produse

specifice acestui domeniu. Ace[tia au sosit din toate

regiunile ]`rii pentru a beneficia de cursurile teoretice [i

mai ales practice oferite, dar [i pentru a ini]ia sau

dezvolta rela]ia de parteneriat cu organizatorul.
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Foarte important`: 
preg`tirea stratului suport

În mod firesc, conform succesiunii eta -
pelor de lucru, expunerile au început cu
produsele Wakol, specializate în pre gătirea
stratului suport și montaj, continuând cu
produsele Loba, cu nos cute pentru lucrările
de finisare a par doselilor din lemn. În cadrul
demonstrațiilor au fost utilizate mașini și
echipamente Roll GmbH, promovate către
montatorii români de chiar unul dintre
membrii familiei care conduce această
afacere, André Roll.

Cursul teoretic a inclus o expunere a
principalelor tipuri de suport/șapă (șapa
legată, pe strat separator, șapa flotantă și
șapa pentru încălzirea în pardoseală), iar
din perspectiva compoziției acestui strat
suport: șapă de ciment, de sulfat de calciu
(anhidrit), de magneziu, asfalt turnat, din
plăci aglomerate, OSB, plăci fibrolemnoase
sau plăci cu fibre de ipsos. Pentru toate
acestea, există produse dedicate Wakol. Au
fost trecute în revistă caracteristicile,
domeniile de utilizare și dificultățile care pot
apărea pentru fie care caz, respectiv nor -
mele și nor ma tivele cărora se supun aceste
ma teriale. S-a accentuat obligația mon -
tatorului de a verifica starea stratului suport
înainte de montaj (crăpături, consistență
slabă, porozitate etc.), cu efectuarea testelor
de umiditate și stabilitate și comunicarea
în acest sens cu antreprenorul sau bene -
ficiarul. Practic, a fost efectuată chiar o
măsurătoare CM, cea mai con clu dentă
verificare a șapei de ciment din perspectiva
umidității. Alte veri ficări utile pentru carac -
teristicile mecanice ale șapei sunt cea cu
grila de zgâriere, cu peria de sârmă, cu
ciocanul și dalta. 

În continuare, s-a trecut la pregătirea
stratului suport (șlefuire, periere, frezare,
sablare cu bile), curățarea acestuia (as pirare)
și amorsare, înainte de aplicarea adezivului.
S-a insistat pe amorsare, o etapă foarte
importantă pentru legarea prafului, întărirea
zo nei superioare a șapei și a întregii struc -
turi, reducerea absorbției suportului și spo -
rirea capa cită ții de priză (situație critică în
cazul unor resturi de adeziv). 

Au fost men ționate în prezentare con -
centratul de amorsă D 3040 și amorsa
poliuretanică PU 280, iar în sala de de mon -

 A fost efectuat` o m`sur`toare
CM, cea mai concludent` verificare 
a [apei de ciment din perspectiva
umidit`]ii. 

 {lefuirea [apei cu ma[ini 
[i echipamente Roll GmbH



eveniment

strații a fost pusă în operă amorsa D 3045
- o amorsă în dispersie, utilizată ca po ten -
țator de priză pentru masele de șpaclu
Wakol, aplicabilă pe amorsa poliuretanică
Wakol PU 280, asfalt turnat, OSB, dale
ceramice, piatră naturală și terazzo.

A mai fost aplicată masa de egalizare
Wakol Z 615, pe bază de ciment, concepută
pentru acoperiri elastice și textile, dar și sub
parchet sau plută, precum și Z 630, o șapă
de egalizare fără solvenți, cu etichetă “Der
Blaue Engel”, folosită deseori în spațiile
sanitare. A fost promovat de asemenea
stratul fonoizolant de 2 mm TS 102, realizat
din plută și spumă poliuretanică, aplicabil
sub majoritatea tipurilor de strat final,
deosebit de util pentru îmbunătățirea cali -
tă ților termotehnice și acustice ale par do -
selilor din clădiri noi sau renovate.

Montaj [i repara]ii
Din perspectiva adezivilor, am remarcat

demonstrația cu Wakol MS 260, un produs
monocomponent rigid-elastic pentru lipirea
pardoselilor din lemn (parchet masiv,
parchet mozaic, multistrat, dușumea, pavaje
de lemn), dar și plută, având un timp de
montaj de circa 40 de minute și timp de
priză de 24-48 de ore, în funcție de con -
dițiile de mediu. Particularitățile lui sunt
riflajul foarte bun (o garanție a calității),
spectrul larg de utilizare, pe toate tipurile de
strat suport, și atingerea rapidă a rezistenței
necesare. Pentru a marca o comparație, a
fost folosit și adezivul rigid PU 225, bicom -
ponent, care poate fi folosit și pe iah turi sau
ambarcațiuni, respectiv în com bi nație cu
activatorul PU 4519 2K-PU, special pentru
adezivii bicomponenți, în cazul în care se
dorește o șlefuire rapidă a parchetului (cu
aju torul plăcilor de decu plare), pentru re pa -
rații, scări și multe alte situații particulare. În
cadrul tuturor demon stra țiilor, a fost ac cen -
 tuată emisia redusă de substanțe vo latile, care
poate pro duce cu nos cutele ne plăceri atât
utili za torilor spa țiului, cât și mon tatorilor.

Interesantă a fost și prezentarea kit-ului
de reparații Wakol MS 335, care este o
excelentă metodă de salvare a pardoselii de
lemn pentru situațiile în care aceasta își
pierde priza la stratul suport, formându-se
un gol. În linii mari, se realizează o gaură
mică în pardoseală, se prepară soluția și se
injectează această soluție în spațiul dintre
lemn și stratul suport. Apoi, se așază
deasupra o greutate și se sigilează orificiul. 

 A fost prezentat kit-ului de
repara]ii Wakol MS 335, care este o
excelent` metod` de salvare a
pardoselii de lemn pentru situa]iile
în care aceasta î[i pierde priza la
stratul suport, formându-se un gol.

 Din perspectiva adezivilor, am
remarcat demonstra]ia cu Wakol MS
260, un produs monocomponent
rigid-elastic pentru lipirea
pardoselilor din lemn.
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Finisarea pardoselilor din lemn
A doua parte a evenimentului, dedicată

pro duselor Loba, a inclus diferite tehnici de
șle fuire, prezentarea noii generații de sigilanți
pentru parchet Lobacure (WS Rush), chi -
tuirea cu Lobadur WS Easy FillPlus (pe bază
de apă) și cu soluția de chit pe bază de sol -
vent, grunduirea și lăcuirea pentru diferite ti -
puri de pardoseli (inclusiv de sport), res pec tiv
colorarea cu Lobadur ProColor, cu grunduri
speciale pentru po tențarea nuanței (HS
GlobalSeal). S-a insistat pe res pec tarea indi -
cațiilor pro du cătorului și pe utilizarea sis te -
melor com plete, ale căror avantaje devin clare
în situații speciale – cu care se con frun tă, de
fapt, fiecare pardoseală la un moment dat
(umi ditate crescută a ae rului, incidente ume -
 de, temperaturi varia bile, vâr furi de trafic etc).
Ca de fiecare dată, asistența a fost în cântată
de diversitatea cromatică și de spec ta cu -
lozitatea culorilor pe care le poate căpăta un
parchet pe care se aplică Lobadur Pro Color,
Impact Color și Loba Pre Tone, ori de efectul
acti vării taninului din stejar cu aju torul
Lobasol Active Color. Nu în ultimul rând, me -
rită menționate lacurile Loba Invisible Protect și
uleiul peste care se poate aplica lac Loba 2 K
Intensiv. Dată fiind va rie tatea impre sio nantă a
produselor Loba, în timpul dedicat de mon stra -
țiilor au fost pre zentate doar o mică parte a
acestora, res pectiv acea parte cu un grad mai
mare de relevantă pentru piața românească,
ori acolo unde parti ci panții la eveniment au
avut între bări. 

“Am avut un suport de excepție prin pre -
zența experților Loba – Wakol, de aceea am
insistat ca participanții să pună cât mai multe
întrebări și, chiar dacă am dedicat o parte din
timp considerentelor teoretice, am dorit să
stăm cât mai puțin pe scaune și să petrecem
cât mai mult timp în sala de demonstrații”,
ne-a declarat în încheiere domnul Ioan Bodor.

Dincolo de caracterul tehnic al acestei
întâlniri, în cele două zile s-a socializat, s-a
făcut schimb de experiență și s-au demarat
parteneriate. Prezența numeroasă a mon -
tatorilor, unii veniți la Satu Mare de la multe
sute de kilometri, arată interesul acordat
informării și specializării continue, mai ales
prin intermediul cursurilor practice.

 Cu sistemele de colorare Loba se
pot ob]ine peste 400 de nuan]e de
culoare, de la alb intens [i gri pân`
la orice nuan]` de lemn exotic sau
autohton.

Pentru informaţii suplimentare 
despre produsele Loba-Wakol
Ioan Bodor | 0727.886.006  
ioan.bodor@wakol.de
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pardoseală din 
răşină sintetică,
model rustic
Folosirea materialelor moderne pentru
pardoseli nu exclude nici pe departe
leg`tura cu tradi]ia, lucru care se poate
realiza în mod excep]ional din direc]ia
designului. De asemenea, modelele unui
spa]iu tradi]ional românesc, în variantele
sale consacrate, arhaice, pot fi valorificate
[i duse la un alt nivel, sublimate cu
ajutorul unor materiale inovative,
ofertante ca flexibilitate [i posibilit`]i de
crea]ie. V` prezent`m în aceste pagini o
lucrare al cărei design a fost asigurat de
doamna Alexandra Henry Zabunov [i
realizat` de domnul Constantin Cadar cu
r`[in` sintetic` decorativ` UNIPOX 
(brand al grupului UZIN).

Viorel Dimitrescu, 
Area Manager Uzin

Utz AG:
”Am promovat c`tre apli -

ca  torii din România aceast`
ga m` Unipox, care permite
nu meroase oportunit`]i es te -
tice pentru pardoseli. Inclusiv
Cons tantin Cadar a fost unul
dintre cei instrui]i în leg`tur`
cu modul de aplicare. Când
mi-a vorbit despre aceast` lu crare deosebit de interesant`
propus` de doamna designer Alexandra Henry Zabunov, o
considera o pro vo care ce avea nevoie de un material
corespunz`tor, dar [i de o tehnic` special` de aplicare.
V`zând designul, am considerat c` ar fi p`cat s` realiz`m
un simplu covor desenat, un simplu tattoo, [i am propus
ca, suplimentar fa]` de tehnicile curente, s` realiz`m o
aplicare cu un u[or relief, un fel de ”3D”. Datorit` com -
ple xit`]ii desenului, a multitudinii de elemente mici,
putem vorbi despre o lucrare deosebit`, atât în ceea ce
prive[te materialul, cât [i tehnica de execu]ie destul de
minu]ioas`. Am considerat c` este o provocare, dar una
la care putem face fa]` cu succes, [i am mers mai departe,
iar rezultatul consider c` este unul foarte bun”.

Alexandra Henry Zabunov, designer - 
I Love Colours Studio

”Mi-a pl`cut întotdeauna
aspectul r`[inii mate [i am
folosit-o cât am putut de des
în proiectele mele cu design
modern. M-am gândit s` o
aplic [i în anex`, în dormitor
[i buc`t`rie, iar ca s` nu aib`
un aspect auster pentru o cas`
la ]ar`, am ales s` o decorez
cu un desen ce reprezint` un
covor ]`r`nesc. Am discutat
detaliile cu Constantin Cadar, care a acceptat provocarea
cu bucurie [i f`r` rezerve, iar, dup` ce am desenat covorul
[i i l-am transmis în format vectorial, s-a ocupat de tot
procesul, de la fabricarea autocolantului ce a servit drept
[ablon, pân` la turnarea r`[inii în dou` culori.” 

Constantin Cadar – Cadar Parchet
Ideea dat` de designer mi

s-a p`rut foarte interesant`,
de aceea am [i pornit la
realizarea ei. A fost o lucrare
cu foarte multe detalii, care
au necesitat timp [i aten]ie,
concentrare, pentru ca acele
mici elemente de efect s` r` -
mân` bine definite, conform
[a blonului. În alegerea ma -
terialului a contat flexi bili -
tatea dup` uscare, elas   ticitatea acestuia, iar ca
mo dalitate de aplicare am avut posibilitatea ca, împreun`
cu Viorel Dumitrescu, s` devenim noi la rândul nostru
creativi pe [antier, s` facem mai mult decât s` respect`m
”re]eta” de aplicare. A fost o experien]` solicitant` dar
stimulant`, iar rezultatul este spectaculos, mai ales
pentru cineva atent la detalii.    

L ucrarea despre care vorbim a fost realizată într-o
casă de pe Valea Prahovei, la câțiva kilometri de
Câmpina (Bobolia), într-un cadru pitoresc marcat de

dealuri înalte, împădurite. Localitatea a beneficiat în ultimii
ani de realizarea unei șosele asfaltate și a unei rețele de
gaze, ceea ce a încurajat construirea în acea zonă de noi
case, chiar pensiuni pentru turiștii dornici să se bucure
câteva zile de natură într-o ambianță rustică. 

Tradiţional 
i modern 
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Primii pa[i 
În urmă cu 5 ani, la Bobolia era finalizată această con -

struc ție cu destinația de pensiune, prima casă ecologică din
zonă, realizată cu panouri sandwich izolante din lemn și vată
minerală, dotată cu pompă de căldura aer-apă și încălzire în
pardoseală. Ulterior, a fost construită o anexă din aceleași

materiale, care urma să adăpostească oaspeți în două dor -
mitoare, o baie și o bucătărie de vară. Anexa are de asemenea
încălzire electrică în pardoseală, de aceea s-a simțit nevoia
unui finisaj care să transmită foarte bine căldura, pentru a
minimiza astfel consumul de energie electrică. Specialista în
design Alexandra Henry Zabunov, o creatoare cu realizări
importante în domeniu, având un portofoliu de lucrări atât în
România, cât și în Martea Britanie (unde are principalul birou),
ar fi dorit o soluție inedită și în același timp potrivită
contextului: acoperirea pardoselii cu rășină și crearea cu
acest material a unui model rustic, asemănător unui covor
tradițional muntenesc. Acest lucru a fost posibil datorită
brandului UNIPOX, specializat în rășini sintetice pentru
pardoseli, brand aparținând grupului UZIN, furnizorul de
materiale pentru pardoseli nr. 1 în Germania. Ideea a fost
îmbrățișată de domnul Constatin Cadar (Cadar Parchet), care
s-a consultat cu reprezentantul Uzin Utz AG, domnul Viorel
Dimi trescu; împreună, au acceptat provocarea pentru rea -
lizarea acestui design unic. 
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Pasiunea pentru lucrare a fost cu atât mai mare cu cât
investiția a fost făcută chiar de părinții doamnei designer. 

Colaborarea domniei sale cu domnul Constantin Cadar
este una veche și plină de realizări. Împreună, cei doi au dus
la bun sfârșit în ultimii 10 ani numeroase proiecte comerciale
și rezidențiale, hoteluri și restaurante, care au inclus atât
pardoseli din lemn, cât și din vinil sau rășini. Așa cum ne-a
povestit doamna Zabunov, colaborarea a fost marcată de
multe experimente și provocări; de exemplu, la una dintre
lucrările realizate împreună (o clinică de înfrumusețare), a
fost folosită rășina ca strat de acoperire a unei vechi pardoseli
din lemn, utilizând o serie de șabloane prin care se vede
lemnul - răspunzând astfel și condițiilor de autorizare, dar și
dorinței de a păstra aspectul de lemn al pardoselii. 

Alegerea materialului 
În privința alegerii materialului, a fost hotărâtoare cola -

borarea dintre domnii Viorel Dimitrescu, Area Manager
pentru România al Uzin Utz AG, și Constantin Cadar. S-a optat
pentru un sistem de rășini sintetice rezistente la abraziune și
la sarcini mecanice mari, umiditate, agenții chimici din
produsele de întreținere (respectarea normelor HACCP este
o exigență majoră), temperaturi peste cea a ambientului (este
vorba despre încălzire în pardoseală), cu un excelent com -
por tament la incendii și diverse agresiuni. Deși rășinile sin -
tetice au fost dezvoltate inițial pentru a satisface cerințele
industriale, grupul Uzin, cunosut pentru materialele de înaltă
calitate, dar și pentru inovația adusă în permanență în

sprijinul aplicatoriilor, a reformulat aceste produse, creînd
prin brandul Unipox rășini speciale pentru realizarea par -
doseliilor decorative. Aceste rășini au caracteristici deosebite
în privința fluidității și timpului de lucru, dar foarte important
este faptul că pot fi folosite în spații de locuit, fără a dăuna
sănătății celor care le pun în operă sau a persoanelor care vor
utiliza aceste spații. Lucrând cu materiale lichide, posibilitățile
sunt nelimitate, singura îngrădire fiind fantezia designerului
și priceperea aplicatorului. Datorită caracteristicilor speciale
ale ma te rialelor, cu gama Unipox se poate lucra pe pardoseli
în mai multe sisteme de execuție.

În primul rând, se poate aplica “free hand” - practic
trasând linii sau zone de culori diferite unele lângă altele (sau
suprapuse), dând frâu liber creativității. 

Există de asemenea varianta combinării celor 2-3 culori
(sau chiar mai multe) într-un mod uniform, ca un amestec
echilibrat pe întreaga suprafață, astfel luând naștere designuri
gen “beton look”, de marmorare sau “flame effect”. Pentru rea -
li zarea desenelor de orice tip, există sistemul “tatoo”, aplicat
aici, prin care se poate lucra cu anumite șabloane, stan dar -
dizate sau personalizate, și prin care se obțin contururi clare
și forme perfecte. 

Execu]ia [i rezultatul
Provocarea în cazul acesta a fost însă maximă, deoarece

nu este vorba de un “tatoo” simplu, ci despre unul 3D; nu este
un desen, ci un “covor” - trecând cu mâna peste el, sau
mergând desculț, putem simți structura, ca și cum ar fi un
covor țesut. Realizarea nu a fost facilă și a necesitat o tehnică
specială de aplicare. 
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Astfel, după clasica pregătire a suprafeței și amorsare, mai
întâi s-a turnat un strat de rășină de culoare antracit, pentru
a realiza negativul (ca în tehnica fotografiei), după care s-a
aplicat șablonul de forma covorului și s-a turnat rășina gri. În
momentul în care s-a înlăturat șablonul din autocolant vinilic,
au rămas forma și desenul covorului negru, pe un fundal gri.
Poate părea ușor, dar sunt multe detalii, aparent de mai mică
importanță, care au condus la reușită. 

Ne putem referi la tipul foliei folosite ca șablon, modul și
ordinea de aplicare a rășinii gri, momentul îndepărtării șa blo -
nului etc., dar în primul rând luăm în calcul calitatea și tipul
rășinii folosite. 

Acestea sunt, în linii mari, etapele de execuție. În faza
următoare, sunt prevăzute vopsirea lam briurilor de pe pereți
într-un alb cald și mobilarea dormitorul și bucătăriei cu un
mobilier deschis la culoare. 

Astfel “covorul” de pe par do seală va fi pus în valoare prin
contrast cu celelalte elemente. Efectul este surprinzător și
încântător, con firmându-le oas peților că au la picioarele lor
un act autentic de creație. n

INFO
Designer: Alexandra Henry Zabunov 
www.ilovecolours.co.uk

R`[ini sintetice [i consultan]`: Unipox - Uzin
Mobil: +40 (0) 735 330 553
E-mail: viorel.dimitrescu@unihem.si

Execu]ie: Constantin Cadar - Cadar Parchet
Mobil: 0722.413.598; E-mail: puiucadar@yahoo.com
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Fibrele din polipropilen` 
pentru armare dispers` RoFero

M unca de cercetare în acest domeniu este laborioasă
și a necesitat foarte mult timp și resurse. Pentru a
ajunge la performanțele fibrei RoFero, a fost nevoie

de circa doi ani, iar eforturile au fost consistente atât din punct
de vedere uman, cât și financiar. Producerea acestei fibre a
necesitat utilaje de înaltă performanță, care pe perioada
elaborării rețetelor nu au produs decât loturi experimentale.

Testele de laborator arată că fibrele sunt deosebit de
performante și, pentru prima dată în România, a fost realizat
și atins raportul de schimb cu fibra metalică de 1:10. Nu face
decât să ne bucure faptul că putem pune la dispoziție
constructorilor români fibrele RoFero la parametrii net
superiori. 

Pe lângă performanțele în armarea dispersă, venim și cu
prețuri competitive. Aici trebuie să luăm în considerare că
ne situăm sub prețul altori competitori din domeniu, deși
calitatea fibrelor este net superioară. Faptul că le producem
în România, după o rețetă dezvoltată în laboratorul nostru de
cercetare, duce la posibilitatea de a avea prețuri reale și
accesibile.

Fibrele RoFero sunt disponibile în saci de hârtie de 500
grame, pentru a ușura dozajul, iar lungimile sunt disponibile
la 38 mm și 54 mm (în funcție de agregatele folosite în beton). 

Dozajul fibrelor se face simplu, în betonieră (circa 7
minute malaxare) sau în stația de betoane. Pentru lucrări mici,
unde betonul se face la fața locului în betonieră mică, fibrele
se adaugă odată cu agregatele. 

În ultima perioad` se dore[te înlocuirea

fierului în structurile complexe, cum ar fi

în industria auto, unde se poate vorbi de o

revolu]ie în domeniu prin înlocuirea tablei

sau a altor componente, care pân` acum

erau din o]el, cu materiale de genera]ie

nou`, precum fibra de carbon sau

polipropilen`. {i în domeniul construc]iilor

putem vorbi de acela[i fenomen. 

Echipa de ingineri de la Romfracht a scos

pe pia]` fibrele din polipropilen` pentru

armare dispers` RoFero. Sunt fibre

structurale de înalt` performan]`,

certificate CE conform SR EN 14889-

2/2007.

Ec. Florin Florian, 
Director Departament Fibre, Betoane, Romfracht                                                                                       

suportstratul

*** ESTE BINE S~ SPECIFICA}I STA}IEI DE 
BETOANE C~ LUCRA}I CU FIBRE, PENTRU A 
AD~UGA UN FLUIDIZANT.
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Dacă dozajul nu este recomandat anume de un proiectant,
sau proiectantul nu știe să îl calculeze, departamentul nostru
tehnic pune la dispoziție calculul de dozaj după specificațiile
fiecărui proiect, în funcție de caracteristicile stratului suport,
încărcări pe picior de raft, încărcări dinamice, încărcări
statice, încărcări liniare sau orice alte specificații are proiectul
respectiv. 

Bineînțeles că fibrele RoFero armează dispers, dar ar fi
indicată adăugarea a 300 grame/m3 de fibre  RoWhite. Aceste
fibre sunt utile pentru eliminarea microfisurilor și au un rol
important în realizarea unei pardoseli impecabile.  

FIBRELE ROFERO SUNT 
FOLOSITE ÎN PRINCIPAL LA
APLICA}IILE CE NECESIT~ O ARMARE
PERFORMANT~:

n Proiecte ”Slab-on-Grade”
n Pardoseli industriale
n Pardoseli în centre comerciale
n Torcret`ri
n Tabliere de poduri
n Pardoseli f`r` sau cu num`r 
redus de joint-uri

n Rampe de înc`rcare/ desc`rcare
n Prefabricate
n Parc`ri
n Str`zi

AVANTAJE:

n Îmbun`t`]irea caracteristicilor fizice ale betonului:
n Armare dispers` - dispersie excelentă în beton
n Reducerea contrac]iei plastice
n Reducerea contrac]iei termice [i a dilat`rii
betonului înt`rit

n Cre[terea rezisten]ei la impact cu 20%
n Cre[terea rezisten]ei la compresiune [i la uzur`
n Maximum de durabilitate pe termen lung
n Reducerea posibilit`]ii apari]iei fisurilor
n Posibilitatea măririi distan]ei dintre rosturi 
sau, în func]ie de proiect, posibilitatea 
turn`rii f`r` rosturi

n Sc`derea greut`]ii portante a elementelor din
beton

n Înlocuirea fibrelor metalice în raport de 1:10
n Posibilitatea de a cre[te dozajul cu până la 50%
fa]` de fibrele metalice

*** ATEN}IE: DOZAJUL DE 300 GRAME 
/M3 ESTE DOAR PENTRU FOLOSIREA LOR
ÎMPREUN~ CU ROFERO. ORICE ALT~
APLICA}IE NECESIT~ 600 GRAME. 

Romfracht SRL
E-mail: florin.florian@romfracht.com
Număr direct: 004031.403.08.92

Încerc`m s` perform`m în
domeniul arm`rii disperse, 

s` ar`t`m c` [i în România se
poate face performan]`. 

Ar trebui s` ne mândrim cu 
“Made in Romania”!  
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Pardoseli britanice 
de patrimoniu la

Greenwich este cunoscut îndeobște datorită
faptului că pe aici trece Meridianul Zero. Totuși,
acest district al Londrei mai are o valență
importantă: arhitectura Universității Greenwich,
respectiv a Vechiului Colegiu Naval Regal,
obiectiv înscris în lista Patrimoniului UNESCO.
Conform descrierii făcute de această orga ni zație
a promovării și conservării moștenirii cul turale
universale, avem de-a face cu “cel mai frumos și
mai spectaculos amplasament arhitectural și
peisagistic din Insulele Britanice”, loc  ”de o
valoare universală excepțională”. Sti lu rile baroc,
neoclasic sau Greek Revival im primate clădirilor
ansamblului sunt îmbinate într-o manieră
proprie britanicilor, maeștri în găsirea unui
numitor comun, a unei forme ar monioase de
coabitare și continuitate între oa meni, epoci,
tendințe. Ne vom opri și asupra pardoselilor, mai
ales că pavajul de marmură din capela
complexului este considerat una dintre cele mai
valoroase pardoseli cu valoare de monument
istoric din Marea Britanie.  

La circa 10 km în linie dreaptă de centrul
Londrei, în speță de Westminster, menționat
deseori ca “zona 0” a orașului, se află
Greenwich, faimosul district (borough) pe
unde trece Meridianul Zero al lumii întregi. 

Old Royal 
Naval College
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Nu departe de malul Tamisei, se află
Observatorul Regal care la 1884, în
cadrul unei conferințe geografice inter -

na ționale, devenea punctul de referință al
mapamondului, reflectând de fapt statutul de
putere mondială și de forță navală fără con cu -
rență al Imperiului Britanic, ajuns la apogeu. În
imediata apropiere, se află Old Royal Naval
College, cu mai multe clădiri, dintre care unele
sunt adevărate bijuterii de arhitectură.

istoria locului
Inițial a existat aici o reședință a Dinastiei

Tudorilor, Palatul Placentia, unde s-au născut
viitoarele regine Maria I și faimoasa Elisabeta I;
cu excepția unui mic corp de clădire, nu s-a
păstrat nimic de atunci, din cauza războiului

civil de la mijlocul secolului al XVII-lea. Ulterior,
la 1692, la inițiativa reginei Maria a II-a, a fost
construit Spitalul Regal al Marinei, devenit
necesar pe măsură ce britanicii deveneau o tot
mai mare putere maritimă, iar confruntările
navale se înmulțeau – precum în timpul “Răz -
boiului de 9 ani”, cu Franța lui Ludovic al XIV-lea.
Tot atunci au fost construite Capela și Sala Pic tată,
ale căror imagini le puteți vedea în aceste pagini. 

Destinația de spital (sau azil pentru bătrânii
marinari) a fost schimbată în 1869, iar mor -
mintele celor îngropați în vecinătate au fost
strămutate. La scurt timp, clădirile existente au
devenit nucleul unei importante instituții de
învățământ pentru Marina Regală, care a func -
ționat până în 1998, când locul a fost lăsat în
grija Fundației Vechiului Colegiu Naval Regal. 

Nu departe de malul
Tamisei, se află
Observatorul Regal
care la 1884, în
cadrul unei
conferințe geografice
internaționale,
devenea punctul de
referință al
mapamondului.
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Aceasta din urmă a creat la Greenwich un
spațiu cultural cu totul special, alocând o parte
din clădiri unor instituții de învățământ și
păstrându-le pe cele de valoare istorică și
arhitecturală ridicată pentru vizitare și pentru
organizarea de evenimente – culturale și nu
numai. Painted Hall și The Chapel, cele mai
importante încăperi prin arhitectura interioară,
decorațiuni și picturi murale, au fost redeschise
în 2002 pentru vizitarea publicului. 

Poate fi citat, și în acest caz, scriitorul ame -
rican Nathaniel Hawthorne (într-o tra ducere
adaptată): “Mai devreme sau mai târziu, oa -
menii simpli sunt moștenitorii legitimi ai tuturor
frumuseților create de regi și regine”.  

painted Hall
Magnifica sală pictată de la Old Royal Naval

College este recunoscută ca deținând cea mai
amplă pictură murală din Anglia, iar din punct
de vedere estetic este considerată “Capela
Sixtină a Marii Britanii”. Proiectată de Sir
Christopher Wren și Nicholas Hawksmoor,
încăperea a fost prevăzută inițial ca sală de
mese pentru marinarii pensionari cazați aici –
ceea ce nu l-a făcut pe autorul picturilor să nu
creeze o capodoperă. Pereții și tavanul poartă
pictura barocă a cunoscutului Sir James
Thornhill, realizată în 1708 și 1727 (timp de 19
ani, în mai multe etape), simbolistica fiind evi -

den tă: monarhie, religie, putere maritimă, co -
merț, dar toate într-o notă dominată de ideile
de libertate fără tiranie și pace. Datorită acestei
lucrări, dar și întregii sale opere, Thornhill a fost
înnobilat în 1729.

În 2016 este prevăzut un important proiect
de restaurare a celor peste 3.700 mp de pictură
murală, care să revină la strălucirea inițială și
să poată oferi din nou detaliile minuțioase,
deosebit de importante ca simbolistică pentru
epocă și conținând o serie de portrete ale
personalităților acelor vremuri. Probabil va fi
restaurată și pardoseala din marmură și gresie,
cu un desen geometric simplu, în contrast cu
explozia de culori a tavanului și pereților.  

Magnifica sală
pictată de la Old
Royal Naval
College este
recunoscută ca
deținând cea mai
amplă pictură
murală din Anglia,
iar din punct de
vedere estetic este
considerată
”Capela Sixtină a
Marii Britanii”.
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Pardoseala de marmură, în alb și negru,
evocă o tematică nautică, având ca semne dis -
tinctive  ancora și frânghia desenată peri me tral.
Este o lucrare complexă, în care marmura a fost
decupată inclusiv după linii curbe, iar parțial au
fost inserate suprafețe de deck, care trimit cu
gândul la puntea unui vas. Nu putem să nu
observăm de asemenea rigolele elegant
mascate de grătare metalice – o soluție pentru

apa în exces, care poate interveni în procesul
de curățenie sau la inundație. Pavajul a fost
inclus într-un “Top 20” al celor mai importante
pardoseli cu valoare istorică din Marea Britanie,
acest clasament fiind întocmit de Society for the
Protection of Ancient Buildings (Societatea
pentru Protecția Monumentelor Istorice), toc -
mai pentru a accentua importanța acestor ele -
mente de construcție în cadrul clădirilor
va lo roase. 

În iunie 2016 a fost lansată o acțiune de
promovare a pardoselilor istorice, scopul fiind
ca această societate să fie solicitată de către
proprietarii unor pardoseli valoroase pentru a
le proteja și salva de la degradare sau de la o
renovare necorespunzătoare (păstrarea aspec -
tului inițial, respectarea materialelor folosite la
recondiționare etc.). În acest top au mai fost
incluse o serie de lucrări importante ale brita -
nicilor, precum pavimentul din fața altarului
catedralei Westminster Abbey, sau o placare cu
teracotă într-un pub din Norfolk. 

capela complexului
Capela este recunoscută ca o capodoperă

de secol XVIII a arhitecților James Stuart
“Atenianul” și William Newton, preocupați de
neoclasicism și de integrarea acestui stil în
designul interior. Amenajarea respectivă a
apărut după incendiul din 1779, care a com -
promis proiectul inițial al lui Christopher Wren
și Thomas Ripley. 

Capela complexului
este o lucrare
complexă, în care
marmura a fost
decupată inclusiv
după linii curbe, iar
parțial au fost inserate
suprafețe de deck,
care trimit cu gândul
la puntea unui vas. 
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În amintirea amiralului nelson
Din 2002 a putut fi vizitată și Sala Nelson, o

încăpere în care a fost expus timp de 3 zile,
înainte de înmormântare (și de slujba de la
Catedrala Saint Paul), sicriul celebrului amiral
englez Horatio Nelson (1758 – 1805), învin gă -
torul flotei franco-spaniole a lui Napoleon
Bonaparte la Trafalgar. Britanicul și-a pierdut
viața chiar la finalul bătăliei care avea să-i aducă
faima. Din istorisirile vremii, trupul neînsuflețit

al lui Nelson a fost așezat într-un sicriu de
plumb, umplut cu coniac și vin, apoi într-unul
confecționat din lemnul catargului unui vas de
război... Pe pardoselala incintei respective a fost
inserată o placă comemorativă în care sunt
menționate victoria finală, modul în care a murit
și unde a fost înmormântat, precum și blazonul
lui din 1797, cu dictonul “Palmam qui meruit
ferat”, care, într-o traducere liberă, ar semnifica
“Lasă simbolul victoriei celui care îl merită cu
adevărat”. Este o expresie preluată de frății
studențești din întreaga lume anglo-saxonă,
placa despre care vorbim fiind pusă chiar de
una dintre acestea. 

pavimente exterioare
Pavimentele exterioare nu sunt prea pre -

ten țioase – singura cerință este, desigur, dre -
najul, în cunoscutul context climatic al Londrei
- din loc în loc pot fi observate guri de scurgere,
bine integrate estetic (fontă brută, patinată).
Datorită adoptării soluțiilor naturale, ecologice,
sunt preferate deseori metodele prin care apa

se scurge direct în sol, de aceea sunt suficiente
câteva pavaje nerostuite și chiar pietriș. Spațiile
verzi destul de largi, ideale pentru ca arhitectura
fațadelor să poată fi admirată de la distanță,
permit ca absorbția solului să fie optimă. 

În ceea ce privește clădirile propriu-zise,
inclusiv colonadele exterioare, lucrurile au fost
tratate cu cea mai mare responsabilitate, pentru
ca umiditatea să nu ajungă la fundații și pereți:
piatră de calcar sau gresie bine șlefuită, riguros
montată, fără niciun rost.  

Mai trebuie spus că Vechiului Colegiu Naval
Regal este ales deseori ca ambianță pentru di -
verse evenimente, dar și ca decor pentru filme,
seriale TV sau producții publicitare. “Patriot
Games” cu Harrison Ford, “The Aven gers”, filme
din seriile “Lara Croft”, Pirații din Caraibe”,
“Sherlock Holmes” și multe altele au fost tur nate
aici, în spectaculoasele spații clasice și baroce.
Uzura pardoselilor este mare, prin urmare
întreținerea regulată și recon di ționarea lor sunt
abordate cu cea mai mare atenție de către
personalul administrativ al complexului. Dar
totul se face în limitele foarte stricte impuse de
legislația britanică privind conservarea mo nu -
mentelor istorice, fapt datorită căruia o vizită aici
este de fiecare dată ca o întoarcere în timp.n 

Din 2002 a putut fi
vizitată și Sala
Nelson, o încăpere în
care a fost expus
timp de 3 zile, înainte
de înmormântare (și
de slujba de la
Catedrala Saint
Paul), sicriul
celebrului amiral
englez Horatio
Nelson (1758 – 1805),
învingătorul flotei
franco-spaniole a lui
Napoleon Bonaparte
la Trafalgar. 
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eveniment

Demonstra]ii, socializare 
[i concursuri cu premii 
Pe 14 iunie 2016, la sediul Piatraonline.ro din

Bucure[ti, amenajat special în acest scop, a avut loc o

nou` edi]ie a evenimentului Weber Café, un workshop

destinat cu prec`dere meseria[ilor [i constructorilor,

dar [i arhitec]ilor [i designerilor de interior. 

A ici, specialiștii celor două companii implicate, Rock Star Construct și
Weber România, au realizat aplicări live pentru o serie de materiale
relevante din portofoliu, publicul observând și primind astfel informații

cu privire la o serie de tehnici de montaj, unele dintre ele inovative. 
Lucrările demonstrative au inclus aplicări de șape autonivelante, hidroizolații

pentru spații umede, placări cu piatră folosind adezivi dedicați, dar și aplicări de
gleturi, sisteme termoizolante sau tencuieli decorative pentru zidărie. 

Aplicatorii au insistat pe utilizarea corectă a materialelor și pe respectarea
specificațiilor recomandate de producători, dar au și răspuns la întrebările
participanților. 

Montatorii invitați la eveniment au beneficiat nu doar de informații utile și
de un cadru excelent de socializare, ci și de posibilitatea de a achiziționa
materiale, în acea zi, cu reduceri substanțiale, de până la 50%, alături de alte
discounturi oferite conform unui program propriu pentru acea perioadă. Nu în
ultimul rând, participanții au fost angrenați într-un concurs cu premii, care a
animat atmosfera. Aceștia au avut ocazia ca, pe durata evenimentului, să viziteze
showroom-ul organizatorului și să ceară informații despre diversele materiale
naturale expuse.

Weber Cafe reprezintă o serie de evenimente organizate de producătorul de
materiale pentru construcții Weber România, care presupune întâlniri cu
specialiștii și publicul larg în principalele puncte de vânzare ale clienților săi. n
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Moștenirea 
romană de la
Apulum

au apărut abia începând cu anii 1980, date fiind
și clădirile existente deasupra, valoroase la
rândul lor. La fel de adevărat este faptul că o
mare parte din materialele folosite de romani
(piatră, cărămidă) au fost reciclate prin con stru -
irea cetății medievale a Bălgradului, astăzi
pier dută aproape complet; de asemenea, con   -
 struirea cetății din secolul al XVIII-lea a răs colit
terenul în profunzime, munca arheologilor de
azi devenind foarte dificilă. 

Comoara de sub 
fortificațiile Vauban

Am scris cu ceva timp în urmă despre Alba
Carolina, cetatea în stil Vauban de la Alba Iulia,
construită de autoritățile habsburgice ca
măsură defensivă împotriva Imperiului Otoman
și a revoltelor interne ale imperiului.

Nu am dat atunci prea multe detalii despre
vechiul castru roman din secolele II-III d. Hr.
amplasat chiar aici, sub tot ceea ce vedem
construit din Evul Mediu și până la ridicarea în
1921-1922 a catedralei ortodoxe, ”a Încoronării”.
De fapt, nu este vina noastră în totalitate – de
aproape două milenii, rămășițele acestui castru
de 20 de hectare (circa 35 împreună cu așe za -
rea civilă, numită “canabae”) au rămas îngropate
sub un strat de pământ ajuns la 2 – 3 metri gro -
sime; primele șantiere arheologice sistematice

Oricine intră aici
este atras în primul
rând de bas -
tioanele secolului
al XVIII-lea, de
sistemul de ziduri,
șanțuri, poduri și
căi de acces, de
extraordinarele
construcții din
interiorul cetății,
unele existente în
momentul
construirii
fortificațiilor
(precum catedrala
romano-catolică
Sf. Mihail, din
secolul al XIII-lea). 

hipocaustul, drumurile 
și drenajele

drumurile 
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Abia descoperirile din ultimii ani, grăbite în
timpul lucrărilor de restaurare a cetății habs -
bur gice, au scos la iveală adevărata dimensiune
a castrului, va loarea lui istorică și culturală. În
cursul operațiunilor de realizare a infra struc -
turii cetății (vorbim de infrastructura turistică
recentă, desigur) au fost deschise câteva
șantiere arheologice punctuale, în cadrul cărora
au fost descoperite fundații ale locuințelor
soldaților, porților și ale unor clădiri ad mi -
nistrative, o construcție care pare a fi fost un
templu, porțiuni din căile de acces principale și
secundare (pavate cu piatră), morminte, in -
scrip ții, coloane de piatră, chiar basoreliefuri și
statui din marmură. Spațiul respectiv are o
dina mică interesantă și, cu siguranță, vor mai
apărea surprize din perioada romană a exis -
tenței localității. Recent inauguratul muzeu
Principia, construit in situ, peste clădirea unde
erau depozitate finanțele statului roman și unde
își aveau ofițerii “birourile”, este un exemplu
încurajator.

Confortul la marginea imperiului
La Apulum, castru ridicat lângă o mai veche

așe zare dacică (Apoulon), era cantonată Le giu -
nea a XIII-a Gemina, pentru a proteja ținutul
aurifer și drumul aurului către Roma. 

Aici era în același timp și reședința gu -
vernatorului Daciei Superior și ulterior, după o
reîmpărțire ad ministrativă, a Daciei Apulensis
– aceasta denotă faptul că au fost des fă șurate
lucrări de construcție ample, fiind realizate de
asemenea facilități potrivite unor demnitari de
rang înalt, care aveau în plus la îndemână aurul
din Munții Apuseni, una dintre resursele
importante ale imperiului.

Dacă inițial
fortificațiile romanilor

constau într-un
simplu val de pământ

(castrum estivum),
care a fost înălţat

imediat după
ocuparea Daciei (106
d. Hr.), sediul Legiunii

a XIII-a Gemina a
cunoscut o jumătate

de secol mai târziu (la
sfârşitul domniei lui
Hadrian și începutul

domniei lui Antoninus
Pius), o a doua fază în

care s-a construit în
piatră (castrum

stativum).

În cursul operațiunilor
de realizare a

infrastructurii cetății
(vorbim de

infrastructura
turistică recentă,

desigur) au fost
deschise câteva

șantiere arheologice
punctuale, în cadrul

cărora au fost
descoperite fundații

ale locuințelor
soldaților, porților și

ale unor clădiri
administrative, o

construcție care pare
a fi fost un templu,

porțiuni din căile de
acces principale și

secundare (pavate cu
piatră), morminte,

inscripții, coloane de
piatră, chiar

basoreliefuri și statui
din marmură.
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În general era adusă rocă din carierele de la
Șard, Ighiu și Ampoița. Această a doua formă a
avut o existenţă activă ce durat până la pără -
sirea provinciei de către armata şi ad ministraţia
imperială (271 – 275 d. Hr.). Zidurile groase
(7 m înălțime, peste 2 m gro si me, cu fundația
de asemenea la 2 m adâncime) erau construite
din piatră masivă, după teh nologia numită
“emplec ton”: se ridicau două ziduri paralele din
pia tră fasonată, între care se turna umplutură
(piatră de diverse forme, pământ și mortar).
Drumurile de rond erau pavate de asemenea cu
piatră, sub formă de pietriș sau lespezi.   

În cele câteva zone descoperite recent și
unde vizitarea este posibilă, se pot vedea nu
doar zidurile din piatră și mortar de var, ci și
unele elemente de pardoseli. În primul rând,
vom remarca hipocaustul, faimoasa instalație
de încălzire în pardoseală cu aer cald, vitală în
iernile transilvănene. După cum se observă, era
construit în principal din cărămizi de di men -
siuni speciale (cu precădere pătrate) și mortar,
iar stratul de uzură al pardoselii era format din
plăci ceramice mai mari – practic, se construia
un fel de pardoseală supraînălțată, confortabilă

și deosebit de eficientă ca sistem de “cli ma -
tizare”. Au fost identificate și o serie de cuptoare,
care probabil serveau la încălzirea agentului
termic – aerul. De bună seamă, calita tea
mortarului trebuie să fi fost deosebită, pentru a
asigura etanșeitatea traseelor și a conduce aerul
cald doar acolo unde era prevăzut. O mostră
conservată perfect, descoperită la termele
castrului, se găsește și la Muzeul Național al
Unirii Alba Iulia. 

În aceeași zonă, au fost scoase la lumină și
o serie de drumuri pavate din piatră; acestea nu
sunt spectaculoase ca aspect, roca având formă
neregulată și o finisare grosieră, însă au câteva
componente inedite pe margini: un sistem
destul de riguros de rigole pentru scurgerea
apelor meteorice, respectiv borduri masive, de
asemenea din piatră. Jgheaburile montate în
pantă preluau apa și o dirijau în cadrul unui
sistem care probabil beneficia de cunoștințele
unor ingineri pricepuți în calculul unghiurilor
și în hidrodinamică. 

În urma acestor descoperiri, se încearcă a
se conserva și valorifica în scop turistic
moștenirea romană a locului – uneori științific,
în conformitate cu ceea ce s-a găsit concret, in
situ sau în cadrul unor muzee, alteori ușor
forțat, cu materiale noi, pe baza unor pre su -
poziții sau pentru a impresiona. Important este
să ne pricepem și noi, ca vizitatori, să iden -
tificăm acele elemente cu adevărat autentice,
iar pentru aceasta sperăm că v-am fost de folos
cu acest articol. n

În cele câteva zone
descoperite recent și
unde vizitarea este
posibilă, se pot vedea
nu doar zidurile 
din piatră și mortar 
de var, ci și unele
elemente de pardoseli. 
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marinepardoseli

Principalele solicit`ri,
principalele materiale
Pardoselile din domeniul maritim sunt

diverse, practic ele acoper` întreaga plaj`

de pardoseli cunoscute, de la materiale

pentru uz industrial sau de trafic

intens/comercial, pân` la mochet`, PVC sau

lemn - cele mai vechi în acest domeniu,

cunoscutulele deck-uri, inventate pentru

ambarca]iuni [i preluate în arhitectura

civil`, comercial` sau de birouri. Fie c`

vorbim de o simpl` barc` de agrement, un

vas de croazier`, un pescador, o nav` de

transport comercial, [lep sau feribot,

pasagerii sau marinarii vor c`lca pe o

suprafa]` solid`, cât mai sigur`. Date fiind

condi]iile speciale de exploatare, pardoselile

navale au un regim individual, ele trebuind

s` îndeplineasc` o serie de exigen]e pe care

le vom trece în revist`.

U n feribot de pildă (nume provenit din “ferry-boat”, în
engleză), așa cum puteți vedea în unele fotografii din
aceste pagini, reprezintă o construcție în sine, cu

pardoseli specifice pentru traficul auto, scări metalice ca într-
o clădire industrială, mochetă asemănătoare spațiilor de
birouri, suprafețe cauciucate pe punte ca în orice loc ce
necesită o aderență crescută, deck din lemn sau ceramică
pentru zonele de alimentație publică și așa mai departe.

Marele du[man: coroziunea
Aceste pardoseli sunt însă ceva mai mult decât de obicei,

iar un cuvânt cheie, care face diferența față de celelalte tipuri

de acoperiri, este coroziunea – coroziunea provocată de apa
și aerul de mare. În fond, este un proces electrochimic și orice
metal sau aliaj care intră în contact cu apa de mare capătă un
potențial ridicat de oxidare și, în consecință, de coroziune,
specifică în funcție de aciditatea sau alcalinitatea apei
reflectate de pH. Nu este de glumă – unele țări cu tradiție
navală și-au evaluat pagubele provocate de acest fenomen
natural și au ajuns la o concluzie uimitoare: coroziunea le
provoacă daune de până la 4% din PIB! Cele mai rezistente
metale din această perspectivă sunt aurul, platina sau tantalul,
dar... cine poate folosi aceste materiale, financiar vorbind,
decât cel mult în componența unor circuite electrice foarte
importante sau în decorațiuni de lux, în strat foarte subțire? 
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Concentrația de materiale dizolvate poate varia ca locație
și timp – râurile, ploaia sau gheața care se topește mai
diluează apa de mare, iar eva porarea intensă poate crește
concentrația acestor elemente. 

Toate acestea influențează în anumită măsură materialele
din care este construită o navă maritimă, inclusiv pardoselile,
care prin natura lor au o uzură suplimentară, provenită din
trafic, procesul de întreținere și intervenția accidentală a
diferitelor substanțe. 

Caracteristici particulare
Pardoselile marine trebuie să aibă o aderență foarte bună,

pen tru a contracara efectul umidității și al mișcărilor navei
(tangajul). Mai mult decât atât, există alte două exigențe de
prim rang: siguranța în caz de incendiu și comportamentul

 Cauza pagubelor provocate este nu doar
apa, ci [i compozi]ia ei de minerale [i

organisme. Cele mai multe dintre
elementele care pot fi g`site pe P`mânt

sunt prezente [i în apa de mare, în
cantit`]i mai mici sau mai mari. În spe]`,
doar câteva (11) dintre aceste elemente

constitutive reprezint` 99,95% din
totalul substan]elor dizolvate, ionii de

clor fiind de departe cei mai importan]i. 

CELE MAI IMPORTANTE 
PROPRIET~}I ALE APEI DE MARE:

n Concentra]iile principalelor elemente sunt relativ
asem`n`toare pe tot globul;

n Concentra]ie ridicat` de sare (clorura de sodiu);
n Conductivitate electric` ridicat`;
n pH ridicat [i relativ constant;
n Capacitate mare de diluare;
n Solubilitate mare pentru gaze, în special oxigen 
[i dioxidul de carbon, foarte active din perspectiva
coroziunii;

n Prezen]a unui num`r mare de compuși organici;
n Existen]a vie]ii biologice, fie ca microorganisme -
bacterii, viru[i, ciuperci, fie ca alge marine, midii,
molu[te [i multe tipuri de animale sau pe[ti.



la zgomot și vibrații. Incendiul pe mare este unul dintre cele
mai mari pericole, evitat în navigație din cele mai vechi
timpuri, astfel încât toate materialele sunt ignifugate. În
privința proprietăților acustice, acestea sunt importante în
special pentru vasele de agrement sau de transport pentru
persoane, evitându-se transmiterea zgomotelor din sala
motorului sau de la elice, a sunetelor de pași de pe punți către
spațiile de dedesubt, dar și din baruri, cluburi, zone de sport
sau alte locații similare, în cazul vaselor de croazieră. 

Struc tura unui vas fiind de regulă una metalică, zgomotele
prin această structură sunt cele mai frecvente și mai
deranjante. Trebuie spus că majoritatea produselor pentru
pardoseli maritime sunt furnizate de producători specializați,
care au game dedicate acestui domeniu, lucru care este
indicat în fișele tehnice. 

Sunt materiale de calitate optimizată, rezistente la apă și
agenți chimici agresivi, pe cât posibil ușoare (o condiție
importantă pentru flotabilitatea navei – rareori veți vedea, de
exemplu, piatră sau ceramică masivă, iar șapele trebuie să
aibă de asemenea o greutate redusă). Întrucât materialele
curente, precum metalul sau lemnul, pot fi afe ctate rapid de
factorii agresivi menționați, chimia modernă este întâlnită
peste tot, prin intermediul aco pe ririlor cu diverse finisaje pe
bază de polimeri, rășini, epoxidice, cauciuc etc., desigur hidro -
izolante și ignifugate. Materialele textile, gen mochetă, pot fi
din lână, dar de regulă sunt folosite poliamidele, care sunt și
printre cele mai scumpe. Dar întrucât transportul naval este
relativ ieftin, dotarea corespunzătoare este jus ti fi cată financiar,
iar în cazul călătoriilor cu pasageri, con fortul este considerat
o condiție de bază și cerut, cu costurile afe rente. n
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 Întrucât materialele curente,
precum metalul sau lemnul, pot fi
afectate rapid de factorii agresivi
men]iona]i, chimia modern` este
întâlnit` peste tot, prin
intermediul acoperirilor cu diverse
finisaje pe baz` de polimeri,
r`[ini, epoxidice, cauciuc etc.,
desigur hidroizolante [i
ignifugate.

l DOtăRi PEntRU hOtElURi și CEntRE 
sPA-wEllnEss-BAlnEARE

l nOi MAtERiAlE, sOlUții DE COnstRUCțiE 
și AMEnAjARE

l COnsUltAnță DE sPECiAlitAtE

l REPERE DE sUCCEs în DOMEniU

REVISTA 

spamagazin www.spamagazin.ro

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 



Pardoseli magazin52

eveniment

romexPo a orGanizat între 7 şi 10
aPrilie 2016 un ”maraton exPoziŢional”
care a reunit cele mai imPortante
târGuri autohtone din domeniul
construcŢiilor, instalaŢiilor, mobilei,
ambientării, desiGnului interior sau
exterior şi ProtecŢiei mediului,
suprafaŢa expoziŢională alocată
fiind de 20.000 mp. 

De asemenea, Romexpo a găzduit în această perioadă zeci de
manifestări conexe - conferinţe, momente artistice, tom bo le
cu premii sau consultanţă în design interior pentru vizi tatori,
în colaborare cu diverse instituții sau asociații pro fesionale:

l La conferințele “Generaţia Viitoare de Clădiri”, organizate
de Romexpo în parteneriat cu Romania Green Building
Council, au participat membri ai Guvernului României,

Construct Expo
AMBIENT EXPO 2016

l Construct Expo – tehnologii, echipamente, utilaje 
și materiale pentru construcții
l Ambient Expo – produse și sisteme pentru

amenajări interioare și exterioare, decorațiuni,
mobilier și piscine
lMobila Expo – târg de mobilier, cu vânzare
l Romtherm – instalații, echipamente de încălzire

răcire și de condiționare a aerului Inclusiv încălzire
în par do seală)
l Romenvirotec – tehnologii și echipamente de

protecția mediului
l Expo Flowers & Garden – flori, amenajări

peisagistice, horticultură și grădinărit

C ele 7 târguri cumulate au atras, conform datelor
oferite de organizator, circa 21.500 de vizitatori,
specialiști și potențiali beneficiari ai unor produse și

servicii din domeniu. Cele 525 de companii prezente au fost
atât românești, cât și străine (din 21 de țări), marcând o
creștere cu 15% a numărului de expozanți. Acestea şi-au
prezentat produsele şi serviciile pe parcursul a 4 zile la
următoarele târguri cu tematici specifice:
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Am remarcat de asemenea standul Ordinului Arhitecților din România, în care
au fost expuse cele mai reprezentative proiecte, premiate la ediția de anul trecut
al Anualei de Arhitectură. Revista noastră a fost prezentă atât în cadrul
standurilor de presă amenajate de Romexpo, cât și cu un stand propriu, în care
am putut sta de vorbă cu specialiștii și beneficiarii. Bineînțeles, au fost distribuite
gratuit vizitatorilor sute și sute de reviste, în care cititorii sunt educați să opteze
pentru materialele profesionale, de calitate. 

experţi internaţionali, ambasadori, reprezentanţi ai
companiilor interne şi internaționale de profil şi
reprezentanţi ai Ordinului Arhitecţilor din România.
l În fiecare zi, în Pavilionul C1, profesionişti din cadrul

Asociatiei Peisagiştilor din România (ASOP) au oferit
consultanţă cu privire la amenajarea spaţiilor verzi în
cadrul Ambient Expo. 
l Universitatea de Urbanism şi Arhitectură “Ion Mincu” 

a susţinut o conferinţă pe tematici de amenajare, ar -
hitectură, design şi urbanism
l Universitatea Tehnică de Construcţii București a pre -

zentat în cadrul unei conferinţe tendinţele în ceea ce
priveşte casele inteligente şi sustenabile
l Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii de

Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
a organizat o serie de evenimente dedicate grădinilor
ecologice şi amenajărilor exterioare. 

Expozanții cu activități legate de domeniul pardoselilor
au fost în general furnizori de piatră naturală, laminat și
parchet stratificat de import, cu numai câteva standuri
dedicate pardoselilor textile. De asemenea, se observă o
creștere a notorietății materialelor compozite, în care piața
românească a căpătat încredere. În mod ciudat, o carență
rămâne lipsa producătorilor autohtoni de parchet masiv,
orientați cu precădere către export; totuși, observăm
existența unor game de parchet în oferta unor producători
de mobilier, care au remarcat această oportunitate de nișă.   

Într-un stand comun cu mai multe firme specializate în
amenajarea de terase, a fost prezent în pavilionul central de
la Romexpo și producătorul autohton de profile din WPC
pentru deck și amenajări exterioare Bencomp. Aici au putut
fi observate atât varietatea produselor (inclusiv pentru
mobilier de exterior), cât și oportunitățile multiple oferite în
amenajările exterioare cu ajutorul acestui material compozit,
cu o cerere în creștere constantă pe piața românească.  

Un stand dedicat termoizolațiilor a fost cel al firmei MTM
Izolații & Construcții, unde au fost expuse produse ale
principalilor furnizori de sisteme pe bază de vată minerală și
vată de sticlă: Isover, Ursa și Rockwool. Acești producători
de top au în ofertă inclusiv produse pentru pardoseli, con -
cepute să reducă zgomotul de impact și sunetele nedorite ale
instalațiilor de încălzire în pardoseală către etajele inferioare.

Rehau a prezentat la Romexpo noile game de profile
Relazzo din WPC (RAU – Wood), lansate pe piață la finalul
anului trecut, odată cu o serie de inovații privind sistemele
de montaj, datorită cărora execuția devine mai simplă, mai
rapidă și mai sigură. Gama extinsă de nuanțe și texturi,
concepute să sugereze lemnul natural, precum și garanția de
10 ani oferită, a atras vizitatorii interesați de amenajarea
teraselor, aleilor sau a altor spații exterioare. n







Wakol PU 280 
(amorsă barieră de umiditate)

Wakol D 3045  
(amorsă filler)

Wakol Z 615 
(şapă autonivelantă)

Wakol MS 260 
(adeziv silanic rigid-elastic)

PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI! 

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

WAKOL OFERĂ SIGURANȚĂ 
ȘI ÎNCREDERE DE 
PESTE 90 DE ANI ! 

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


