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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 [i
Negru, conferind parchetului o frumuse]e [i o
naturale]e deosebite. 

Dac` ave]i vreun dubiu privind oportunitatea
uleierii parchetului din camerele copiilor, atunci
totul este clar: Bona Craft Oil 2K este în
conformitatea cu norma EN 71-3, care permite
aplicarea pe juc`riile copiilor!
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editorial

sumar Avem nevoie de tinerii 
montatori

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

Î n dorința de a continua o tradiție a asociației noastre și a branșei, ne
propunem ca în primăvara anului viitor să organizăm o nouă ediție
a Concursului Național al Montatorilor de Pardoseli. Avem semnale

pozitive din piață, mulți aplicatori experimentați, distribuitori de materiale
specifice și consultanți își doresc reiterarea acestui eveniment. Avem un
istoric pe care vrem să îl îmbogățim cu noi experiențe, rămânând
conectați la o viață profesională cu perspective mai largi, europene, sub
îndrumarea EUFA P+F. Suntem mulți cei care dorim să ne implicăm, mai
mult sau mai puțin, în funcție de resursele noastre, inclusiv de timp. Avem
însă o problemă, care nu a apărut ieri, o știm de ani de zile: baza de selecție
a competitorilor. A fost mereu dificil să aducem tineri montatori la
concurs, să îi convingem că manifestările de acest gen înseamnă un pas
înainte pentru cariera lor, indiferent dacă vor fi primii sau ultimii în
clasament. Am să încerc în continuare să reiau argumentele pentru un
răspuns pozitiv la întrebarea “De ce să particip?”. 

În primul rând, acest concurs este o evaluare corectă a nivelului de
profesionalism, după standarde bine gândite, în general corespunzătoare
exigențelor pieței germane. Cine vrea să participe la un test de sinceritate,
o poate face în fața unor arbitri imparțiali, fără prejudecăți sau ”obligații”.
Întrucât este un test pentru cei aflați la început de carieră, un asemenea
examen ar fi o bună pistă de lansare, sau o stabilire clară a obiectivelor:
ce vreau să fac în meseria aceasta? Dacă o să stați de vorbă cu cei care
au participat la edițiile anterioare, majoritatea vor recunoaște că au învățat
multe lucruri, că a fost un moment de referință în evoluția lor. 

În al doilea rând, este vorba de competitivitate. În concursuri de acest
gen se formează o mentalitate a corectitudinii, a recunoașterii valorii proprii
și a altora. Unii concurenți au participat la mai multe ediții succesive,
și-au fixat ca scop un loc printre premianți. Nu pentru premiul propriu-
zis - dacă un concurent vine la acest concurs doar pentru va loa rea
materială a premiului, atunci poate că nu a înțeles mare lucru. Experiența
comparațiile, detaliile, lucrările ascunse, lucrul concentrat sub presiunea
timpului sunt mult mai importante și cu efecte pe termen lung. Acest
concurs este o bună ocazie să îți cunoști colegii de breaslă, cei cu care vei
concura și în piața reală, sau cu care poate vei porni împreună la o lucrare... 

Așa cum arătam într-o ediție anterioară, există o problemă pe piața
muncii, în special cu tinerii montatori: sunt tot mai puțini cei care vin spre
meserie și tot mai mulți cei care pleacă în străinătate. Dar, chiar și așa, în
mod normal nu ar trebui să avem o problemă, cei rămași ar trebui să fie
determinați să se specializeze. Și ar mai fi ceva de adăugat aici: angajatorii
lor ar trebui să îi sprijine în acest demers, chiar dacă sacrifică două zile
de muncă. Beneficiile pot fi numeroase, un concurs de acest gen re pre -
zentând echivalentul unui curs gratuit de pregătire intensivă. Vă așteptăm
în număr cât mai mare și cât mai tineri la evenimentele noastre din viitor.
O reacție pozitivă din partea voastră va însemna mult pentru noi.
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P roprietățile sale estetice și tactile unice asigură oricărui
obiect de mobilier un caracter inconfundabil. Com bi -
nația unei suprafețe mate cu o textură caldă și fină

garantează mobilierului un aspect și o atingere deosebite 

ușor de aplicat 
Dată fiind flexibilitatea naturală a linoleumului se pot crea

forme organice și speciale. Se livrează în rolă și se poate aplica
deopotrivă orizontal și vertical, ca și pe suprafețe curbe. 

igienic & antistatic 
Compoziția naturală și finisajul special al suprafeței

asigură un comportament antistatic natural al materialului.
Suprafața rezistă activ la formarea încărcărilor statice și
împiedică pătrunderea prafului sau murdăriei. 

nu rămân urme de amprente 
Suprafața naturală a linoleumului are o calitate unică care

o face foarte indicată pentru obiectele de mobilier – nu rămân
deloc amprente!  

eleganță simplă 
Gama de culori clasice e completată de numeroase

nuanțe proaspete și colorate, permițându-vă să vă amenajați
obiectele de mobilier în cele mai moderne tendințe. 

Furniture Linoleum este un material
unic, realizat exclusiv din materii
prime naturale și regenerabile,
aplicabil pe elemente de mobilier
precum birouri, scaune, dulapuri, uși
și table de scris. Materialul este în mod
natural flexibil și se poate aplica pe
toate tipurile de structuri. În plus, are
un aspect mat și se simte cald la
atingere. Pe lângă variantele clasice
de gri și negru, e disponibil și într-o
gamă de nuanțe proaspete și colorate,
fiind recunoscut pentru eleganță și
durabilitate. 

LinoLeum pentru 
obiecte de mobilier 

modernemateriale
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Avantejele Furniture Linoleum  
Materialul oferă avantaje unice deopotrivă pentru

beneficiari și producători de mobilier:  

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

un material premiat 
Forbo Furniture Linoleum este

unanim recunoscut pentru excep țio na -
lă combinație de calități estetice și
funcționale, deținând numeroase pre -
mii și distincții între care amintim: premiul Red Dot design,
premiul pentru design industrial și premiul Interzum. 

montaj
Furniture Linoleum se poate monta ușor pe toate

materialele uzuale, precum MDF, OSB, PAL, dar și oțel sau
materiale compozite. 

avantaje unice pentru beneficiari 
l material cald și confortabil la atingere 
l suprafață mată 
l material natural 
l alegere prietenoasă cu mediul 
l nu rămân urme de amprente 
l antistatic 
l culori vibrante și durabile 
l material pe care se scrie plăcut 

avantaje unice pentru producători 
l flexibilitate 
l aplicare facilă 
l adecvat pentru numeroase tipuri de

substraturi 
l procesare similară cu a lemnului 
l se poate lipi 
l se poate aplica manual și industrial 
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Fonoizolare

PlAci ursa tsP Pentru bAi de
hotel cu încAlzire în PArdoseAlA

Pardoselile de hotel au nevoie de o izolare termică și mai ales
fonică, Pentru a evita ProPagarea sunetelor nedorite către
sPaŢiile de dedesubt, în scoPul asigurării unui confort su -
Perior oasPeŢilor locaŢiei resPective. aceste cerinŢe sunt cu

atât mai imPortante în băi, unde sunetele Pot dePăși intensitatea obișnuită (inclusiv
cele de imPact, inevitabile Pe o suPrafaŢă rigidă), și mai ales când Pardoselile au un
sistem de încălzire încorPorat, ceea ce necesită exigenŢe suPlimentare de fono izo -
lare și termoizolare. sPre exemPlificare, vă oferim aici câteva detalii desPre o serie
de lucrări realizate la unul dintre cele mai elegante hoteluri din brașov, unde
Pardoselile băilor au beneficiat de Plăci din vată minerală ursa glassWool tsP.

B ăile hotelului Kronwell din Brașov sunt recunoscute
pentru eleganța lor și pentru gradul de confort pe
care îl oferă, contribuind major la personalizarea

serviciilor acestei locații. Designul modern și familiar în
același timp se identifică prin compartimentări vitrate și
finisaje de top, iar pentru pardoseli, ca în orice hotel

premium care se respectă, s-a optat pentru un sistem de
încălzire încorporat care să asigure atât un climat optim și
o senzație plăcută la picioare, cât și păstrarea uscată a
acestor pardoseli supuse frecvent umidității. 

Conform tehnicii agreate de punere în aplicare, montajul
plăcilor URSA TSP, având grosimea recomandată de
producător, s-a făcut direct pe placa de beton, iar separația
dintre izolație și șapa flotantă turnată ulterior a fost realizată
printr-o folie de polietilenă, care protejează vata de sticlă de
umiditatea din șapă, până la uscarea acesteia din urmă.
Foarte importantă a fost asigurarea continuității acestei folii,
pentru ca umiditatea să nu afecteze întregul sistem de
pardoseală realizat ulterior. 

În continuare, a fost realizată o armătură și a fost montat
circuitul de încălzire în pardoseală, apoi a fost turnată șapa
specială, corespunzătoare sistemului. După aceea, se poate
interveni cu orice tip de finisaj potrivit sistemului de
pardoseală, în cazul de față cu plăci ceramice care să

ˇ ˇ
ˇˇ



Pardoseli magazin 7

URSA GLASSWOOL® este o marcă ce reuneşte produse
din vată minerală destinate izolării termice şi fonice a
acoperişurilor înclinate, a pereţilor de compartimentare,
a pereţilor exteriori și planșeelor între etaje sau direct
pe sol. Toate produsele URSA GLASSWOOL® sunt
incombusbile, fiind clasificate A1 conform normelor
Euroclass pentru articole necaşerate.

faciliteze transferul termic. Au
fost necesare multe lucrări de
detaliu, o atenție sporită fiind
acordată zonelor de margine
(vata minerală și folia de po -
lietilenă au fost aplicate și ver -
tical pe perete, pentru câțiva
cen timetri), respectiv stră pun -
gerilor inerente pentru insta -
lațiile sanitare.

uRSA GLASSWooL TSP reprezintă plăci din vată
minerală de sticlă, de mare densitate, având ca  aplicaţii
generale izolarea termică şi fonică la nivelul pardoselilor.
Sunt recomandate și folosite în special pentru izolarea
termică şi fonică (la zgomotul de impact) a pardoselilor cu
dală flotantă, inclusiv pentru sistemele de încălzire în
pardoseală, și pot fi acoperite cu orice tip de strat final: plăci
ceramice, mochetă, parchet, PVC ș.a.m.d.. 

Plăcile URSA GLASSWOOL TSP sunt folosite cu succes
în numeroase proiecte de imobile multietajate, unde este
necesară păs tra rea unui nivel redus de zgomot între niveluri:
clădiri re zi dențiale, clădiri de birouri, spații comerciale,
unități hoteliere etc. Fiind vorba despre un produs din vată
minerală de sticlă, are un comportament excelent la foc și,
datorită densității mari și compresibilității reduse sub
sarcină, este folosit inclusiv pentru pardoseli de trafic intens.
Poate fi furnizat cu grosimi diferite, în funcție de necesitate:
între 20 și 50 mm (respectiv 15 – 45 mm sub sarcină). URSA
GLASSWOOL TSP este un material absolut necesar în
lucrările de înaltă calitate, unde spațiile au nevoie de un
confort ridicat și se dorește o perioadă mai îndelungată de
viață a pardoselilor.

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

Reacţia la foc, conform normelor
Euroclass

A1 (EN 13501-1)

Temperatura maximă de utilizare 200 °C

Rezistenţa la circulaţia aerului (r) > 5 kPa s/m2

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
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design

P rofilul din aluminiu cu înălțime de 43 mm este ușor
de instalat și permite inserarea în partea din față a
unei benzi din același material cu cel de treaptă,

având o culoare în contrast cu aceasta, pentru a evidenția
fiecare treaptă astfel încât să se evite accidentele la urcatul
sau coborâtul scării. 

Inserția poate fi imprimată în fabrică cu anunțuri de tip
“Ieșire de urgență”, dar e posibil să comandați inserții cu
diferite reclame personalizate, folosite mai ales în zone
comerciale, cinema sau mall-uri. Noul profil 845 este
disponibil în variante din aluminiu anodizat argintiu sau
cu aspect de inox și se livrează în lungimi de 3.0 metri.

NoutățI de lA KüberIt

soluția perfectă pentru protecția mucHiilor 
de trepte  cu pardoseli finite lVt sau mocHetă

când se impune renovarea scărilor în zone comerciale sau rezidențiale, se obișnuiește
folosirea aceluiași tip de pardoseală ca în spațiile adiacente, pentru păstrarea unui aspect
unitar. pentru aceste situații, Küberit a dezvoltat noile profile pentru protecția muchiilor de
treaptă 845 – soluția perfectă pentru pardoseli elastice și textile, cu grosime de până la 3 mm. 

Iată profilul Küberit 845
pentru protecția muchiei
de treaptă: perfect pentru
pardoseli elastice și textile
cu grosimi de până la 3 mm.
Acesta are înălțimea de 
43 mm, fiind din aluminiu
anodizat argintiu sau cu
aspect de inox.

Design
modern pentru

scări în mediul
rezidențial:

profilele 845 cu
inserții de

acceași culoare
cu contratreapta. 

inserții personalizate: profilele 845 sunt prevăzute 
cu inserții personalizate prin tehnologia de printare
digitată Küberit.

PRoFiLuL 845 
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www.kueberit.com/ro

Profile Kuberit din oțel inoxidabil
de calitate AiSi 303/304

Protecție eficientă pentru colțuri

Antiderapant și sigur:
noul profil pentru
protecția muchiei de
treaptă 544V/u cu finisaj
periat și rezistență la
alunecare r12.

Design clasic: noua plintă din
oțel inoxidabil 917 u cu finisaj
mat, având înălțimea de 60 mm

Colț exterior de 15 x 15 cm Colț interior de 15 x 15 cm

Colțurile
interioare și
exterioare sunt
disponibile în
versiunea
periată mat.  

Noile colțare de
protecție Küberit cu
grosime de 1 mm sunt
disponibile având
marginile ușor îndoite,
cu aripioare (172 u/SK
și 174 u/SK), respectiv
plane (142 u/SK si
143u/SK).

Profil de protecție pentru
muchie de treaptă, profil de
protecție colț exterior perete
și 2 tipuri de colțuri pre -
fabricate pentru noua plintă
din inox, interior și exterior.

noutăți Küberit din oțel inoxidabil  
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eveniment

Organizatorii au dorit un seminar
tehnic, informațiile teoretice fiind oferite
în paralel cu demonstrațiile practice. Ca
de obicei, inter activitatea a fost în cu -
rajată, fiind ac cen tuate acele aspecte care
țin de teh ni cile de montaj, de spe ci ficul
fiecărei situații, de eficiența și dru mul
optim pentru obținerea esteticii do rite.

Pentru a simula cât mai bine con -
dițiile de șantier, au fost realizate în
Germania panouri de lucru având fie
supra fețe cores punzătoare unei par -
doseli noi (beton, OSB, beton friabil), fie
suprafețe din gresie, PVC, lemn etc.,
precum în cazul unei re no vări. 

S-a insistat și de această dată pe
pregătirea stratului suport, respectiv
șapa grosieră, de care depinde în cea
mai mare măsură succesul lucrării,
indiferent de calitatea stratului final, și
pe care orice montator profesionist o
evaluează cu cea mai mare atenție, din
pers pectiva umidității, planeității, con -
sis  tenței, eventualelor con ta minări. S-a
accentuat faptul că mate rialele elas tice
trebuie montate pe șapă auto nivelantă,
oricât de bine realizată ar fi șapa gro -
sieră; uneori, în Estul Europei, din
considerente economice în general, se
sar anumite etape, ceea ce duce de cele
mai multe ori la compromiterea aco pe -
ririi. Există o serie de lucrări care nu
trebuie omise: nivelare, consolidare,
apli carea unei bariere de vapori, rea -
lizarea lor având motive extrem de
serioase. De exemplu, dacă nu ai o pla -
nei tate perfectă, orice mică denivelare
se reflectă în estetica stratului de PVC,
linoleum sau cauciuc. 

Din perspectiva umidității în stratul
suport (în general șape pe bază de
ciment și, mai rar, cele pe bază de sulfat
de calciu sau anhidrit – cele flotante),
există o serie de valori necesare. O șapă
pe bază de ciment neîncălzită trebuie să
aibă o umiditate de 2% CM (1,7 – 1,8 %
CM când este cu încălzire în
pardoseală). Unii beneficiari insistă să se
omită uscarea corectă a stratului suport,
solicitare la care montatorul nu trebuie
să cedeze peste anumite limite. La șape
pe bază de ciment există posibilitatea
aplicării unei bariere de umiditate, care
permite limite ceva mai mari, de până la
6% CM.

Executiv Trading din Satu Mare [i Wakol Germania au
organizat pe 6 septembrie 2016 seminarul - training cu
tema ”Solu]ii [i sisteme profesionale în montarea
pardoselilor elastice”. Evenimentul a avut loc la hotelul
Casa Mure[an din Bra[ov, iar la invita]ia organizatorilor au
r`spuns circa 30 de montatori [i distribuitori specializa]i în
domeniu. Prezentarea teoretic` [i demonstra]iile practice
au fost sus]inute de consultantul tehnic Loba-Wakol în
România, domnul Ioan Bodor, sprijinit de specialistul
Wakol – Germania, român de origine, Alexandru Cristache.

P rodusele și tehnicile de aplicare au
vizat majoritatea etapelor de
montare a unei pardoseli elastice

(PVC, LVT, linoleum, cauciuc, mochetă),
de la pregătirea stratului suport, inclusiv
reparații ale fisurilor și consolidarea
stratului suport friabil, turnarea șapei
autonivelante sau folosirea corectă a
aparatelor pentru determinarea umi dită -
ții din stratul suport, până la lipirea
materialelor pentru stratul final, cu
ridicare pe soclu, suduri sau rezolvarea
unor îmbinări dificile. Au fost prezentate
principalele produse din oferta Wakol, în
principiu ca elemente ale unor sisteme

de montaj complete pentru diverse tipuri
de pardoseli sau situații de șantier
particulare, dar și unele soluții inova -
toare, unicate pe piața de profil.

“Am or ga nizat acest eve  niment pentru
a pro mova o serie de produse pre mium
pentru mon tajul par do se lilor elastice, pro -
 duse foarte apre  ciate pe plan mon dial,
care încep să fie cu nos cute și utilizate și în
Ro mâ nia. Este important ca montatorii să
înțeleagă prin ce ne diferențiem de
celelalte produse din piață și ce presupune
cu adevărat cali ta tea în acest domeniu”,
arată domnul Joachim Cronauer, mana -
gerul firmei Executiv Trading. 

Seminar training
Wakol la Bra[ov



Pardoseli magazin 11

Nu același lucru este valabil la șapele
din sulfat de calciu, unde bariera de umi di -
tate poate provoca distrugerea acestora, de
aceea trebuie ca montatorul să știe exact cu
ce strat suport lucrează.  Ca exemplificare
par ticulară, a fost aplicată amorsa poliu -
retanică monocomponentă Wakol PU 280,
care consolidează straturile suport pe bază
de ciment, dar și poate bloca o umiditate
reziduală de până la 6% CM (singura de pe
piață care poate face acest lucru). 

O altă demonstrație a vizat amorsa
Wakol PS 275, care consolidează șapa de
ciment friabilă, casantă sau deteriorată,
penetrând-o cu 2-3 cm, în funcție de poro -
zitate. Este un produs ecologic, pe bază de
silicat de sodiu, nu miroase și nu dăunează
sănătății, fapt care o face unică, alte produse
similare fiind doar pe bază de solvent. De
asemenea, a fost folosită amorsa D 3045,
foarte utilă pentru straturi de bază lucioase
precum gresia, piatra sau mozaicul, când
peste aceasta se toarnă șape autonivelante.

Sfatul specialistului Wakol: 
epoxidic` bicomponent` vs.
poliuretanic` monocomponent`�

Există practic două metode importante
de a face barieră de umiditate: cu rășină
epoxidică bicomponentă sau cu rășină
poliuretanică monocomponentă. Rășina
epoxidică bicomponentă se obține prin
amestecarea celor două componente, iar
dacă e foarte cald trebuie folosită cât mai
rapid, altfel devine fierbinte. Rășina
poliuretanică se amestecă în găleată și se
folosește direct. La epoxidică consumul
este de 450 - 600 de grame/mp în 2
straturi, la poliuretanică 180 – 200 g/mp,
maxim 300 g. Epoxidica se aplică cu un
interval între straturi de 12 – 16 ore timp
pentru uscare, poliuretanica la interval de
doar 45 – 60 de minute. Aceasta înseamnă
că la expoxidică abia a treia zi poți turna
șapa autonivelantă, sau monta, la poliu re -
tanică poți rezolva totul în aceeași zi.
Epoxidica este toxică pentru aplicator, cu
emisii ulterioare, ceea ce nu se întâm plă
cu poliuretanica. Atenție: unii producători
spun că bariera lor de vapori nu are limită
în pri vin ța umidității stopate! Nu există o
rășină epoxidică sau poliuretanică care să
reziste la umidități mari, sau infiltrații. 

 Demonstra]ii sus]inute 
de  Alexandru Cristache, 
montator profesionist [i 
linolist în Germania 

 Amorsarea de suprafe]e
absorbante [i neabsorbante
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Un alt produs utilizat a fost șapa
autoniveantă Z 645, folosită și pentru re pa -
rații ale stratului suport. În combinație cu
aditivul de plastifiere Wakol D 3050, se pot
obține calități superioare ale șapei. O altă
șapă utilizată a fost Z 715, cu un timp rapid
de întărire, de până la 2 ore. Trebuie
completat că, datorită calității acestor șape,
eliminarea bulelor este opțională, ceea ce
reflectă calitatea produselor. Specialistul
Wakol recomandă folosirea fibrelor în șape
autonivelante, mai ales când stratul suport
este lemnul sau OSB-ul. Amorsarea se face
astfel încât stratul suport să fie cât mai
saturat, altfel apa se absoarbe diferențiat și
se văd îmbinările dintre șarjele de șapă și
ur mele de la racletă, care apar și în ma -
terialul de acoperire. 

Pentru a lipi PVC și LVT a fost folosit
adezivul în dispersie acrilică D 3307, iar
pentru linoleum D 3304, un adeziv cu priză
inițială rapidă. Linioleumul trebuie să stea
complet pe pat de adeziv până acesta ajunge
la iută, altfel este lipit superficial și se pot
vedea amprentele de scaune, rotile etc. –
arată specialiștii Wakol. Alte produse Wakol
utilizate sau menționate au fost șapele Z
645 și Z 675, produsele pentru reparații ale
șapei Z 505 și D 3320, emulsia pentru
repararea șapelor PS 275, adezivul de con -
tact pentru plinte NE 470 și altele.  

În timpul demonstrațiilor, au fost ur mă -
rite permanent o serie de aspecte: modul cum
se comportă fiecare material, cum reac țio -
nează în timp, ce grosimi sunt nece sare, ce
instrumente se folosesc cu cea mai mare
eficiență. Conceptul general a fost de a pune
în evidență sisteme, nu doar produse De
asemenea, au fost căutate acele situații în care
vechiul strat de pardoseală să nu tre buiască
îndepărtat, spre beneficiul mon ta to rului.

Au fost trecute în revistă metode de aplicare
a stratului final, cum se fac tăieturile pentru
îmbinarea perfectă, ținând cont de eventuale
deformări de la depozitare, cum se lipește scafa,
ce unelte se folosesc. Se poate vorbi și despre
un mic schimb de experiență între montatorii
români și Alexandru Cris tache, familiarizat cu
metodele de aplicare din Germania. În cadrul
evenimentului au fost pre zen tate de asemenea
aparatele și echi pa men tele Roll, pro ducător
german dedicat domeniului par doselilor: ma -
șini de șlefuit, mașini monodisc, aspiratoare
profesionale, instrumente de măsurare a
umidității, scule diverse, mașini pentru înde -
păr tarea stra tu rilor vechi de par do seală etc. 

 Prezentarea a promovat nu
doar produse, ci sisteme
integrate, potrivite fiec`rui
tip de strat suport.

 O [ap` autonivelant` de
calitate este condi]ia de baz`
a unui montaj corect de
pardoseal` elastic`. 

Pardoseli magazin12



Sfatul specialistului Wakol:
montatorii cump`r` produse doar 
de la furnizori specializa]i!

O firmă producătoare care se adresează
exclusiv profesioniștilor nu vinde în ma ga -
zine de retail. Nu oricine poate lucra cu ele,
pentru că nu oricine poate turna o șapă sau
monta PVC. Un producător care se respectă
va distribui doar prin dealeri agreați, pentru
că nu oricine poate să vândă orice. În plus:
atenție la fișele tehnice. Uneori, există dis cre -
panțe între fișa tehnică originală și tra du cerea
ei în română, care poate induce în eroare din
perspectiva caracteristicilor pro dus elor. 

 Diferitele tipuri de pardoseli
elastice au fost aplicate folosind
scule profesionale Roll, aflate în
portofoliul de produse al firmei
Executiv Trading.

 Alexandru a folosit tehnici de
montaj practicate în Germania,
împ`rt`[ite [i aplicatorilor români.
În final, Ioan Bodor a prezentat
câteva metode de între]inere a
linoleumului cu produse Loba.

”Executiv Tra ding
este unic impor -
tator al pro du selor
Wakol în Ro -
mânia. Wakol are
sediul la Pir ma -
sens – Ger ma  nia,
unde sunt pro duse
absolut toate ma -
te rialele de montaj

aflate sub acest brand, dis tribuite în circa
60 de țări. Avem per manent stocuri mari
la depozitul nostru din Satu Mare, în
fiecare săptămână primim cel puțin un
camion cu produse Wakol sau Loba,
celălalt brand distribuit de noi. De fapt,
Loba și Wakol sunt de cîteva decenii în
regim ”connected systems”, având pro -
duse compatibile, care se aplică îm preu -
nă. Livrăm în con diții foarte bune, în
cantități mai mari sau mai mici, montatorii
se pot baza pe promp titu dinea noastră. În
prezent avem o cotă de piață de peste
40%, pe segmentul produselor pro fe -
sionale pen tru par doseli, și îi felicit pe cei
care aleg să monteze cu produse spe ciali -
z ate, care nu sunt foarte multe în România.
Mulțu mesc celor care au venit la Brașov
pentru acest training, mi-a părut bine să îi
cunosc pe cei care ne-au devenit noi
colaboratori și îi asigurăm că îi vom sprijini
nu doar cu produse, ci și cu o consultanță
tehnică de detaliu.” Ioan Bodor, Consultant
tehnic - Executiv Trading

Pentru informaţii suplimentare 
despre produsele Loba-Wakol
Ioan Bodor | 0727.886.006  
ioan.bodor@wakol.de
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E venimentul central al acestei ma -
nifestări de amploare va fi con sti -

tuit de Expoziția Concurs de Arhi tectură
Românească BNA 2016, care va avea 6
secțiuni: 

l Arhitectura locuinței
l Arhitectura dotărilor comunitare 

și de producție
l Arhitectura spațiului interior
l Arhitectura patrimoniului cultural
l Arhitectura spațiului public și

urbanism
l Publicații de arhitectură

Evenimentul va fi însoțit de o suită
de expoziții tematice, conferințe, mese
ro tunde și lansări de carte de arhi tec -
tură, precum și de acțiuni culturale
ani  versare ale unor evenimente spe -
ciale pentru istoria și cultura României
(pre cum mișcarea DADA), și a unor
personalități care au marcat fe -
nomenul arhitectural din țara noastră,
precum Duiliu Marcu și Ștefan Balș. Pe
lângă premiile și no mi nalizările celor
6 secțiuni, vor fi acor date Medalia
Președintelui UAR și Medalia Opera
Omnia.

Persoane cheie
l Președintele Bienalei Naționale de

Arhitectură: Arh. Dan Sergiu
Hanganu, Prof. Dr. H.C. al UAUIM

l Comisarul Bienalei: Prof. Dr. Arh.
Georgică Mitrache

l Președinte UAR: Arh. Ileana
Tureanu

“Bienala Națională de Arhitectură
dorește, în ediția a 12-a, să continue
reflecția asupra valorilor fun da men -
tale ale ambientului urban sau rural,
să ofere ocazia reformulării misiunii
arhitecților și urbaniștilor și să accen -
tueze nevoia de afirmare și protejare
a valorilor mediului construit. «Recu -
pe rarea reperelor» este o temă
des chisă, care are la bază un anumit
tip de inflație informațională ce con -
duce la exces, și care reclamă
nece sitatea unei condensări. În fața
avalanșei de informații și de pseudo
repere, propunem un moment de
respiro, de filtrare și recuperare.
Astăzi, în numele progresului și al pie -
țelor comune, se denaturează relații și
procese într-o măsură semnificativă,
rezultatul fiind un exces, și nu un vid,
de repere. Acestui fenomen de excedent
i se alătură unul de res trân gere, însă nu
conține premisa vreunui echi li bru.
Suntem suprasaturați de in for mație și
ne confruntăm, în ar hi tectură și
urbanism, cu un proces, in vaziv, de
antropizare teritorială. Ne extindem și
înghițim pământul, în timp ce vechi
așezări se depopulează și cad în
abandon. Nevoia unor sisteme de
referință este, poate, mai evidentă ca
oricând.

Bienala Națională de Arhitectură
2016 oferă oportunitatea observării
unor răspunsuri concrete, a notării
unor medieri reușite între societate și
oraș, a relaționării fertile între bene fi -
ciar și profesionist. Lucrările par   ti cipante
la concursul național de pro iecte și
evenimentele conexe in ten țio nează să
genereze un spațiu de dezbatere, de
chestionare com plexă și de edificare,
discursivă și prac tică, a habitatului
contemporan românesc”.

Prof. Dr. Arh. Georgică Mitrache,
Comisar al BNA 2016

uNIuNeA ArhIteCțIlor dIN româNIA, îN ColAborAre Cu
uNIVerSItAteA de ArhIteCtură șI urbANISm „IoN mINCu” dIN
buCureștI, orgANIzeAză îN PerIoAdA 12-28 oCtombrIe 2016
CeA de-A XII-A edIțIe A bIeNAleI NAțIoNAle de ArhIteCtură,
Cu temA ”reCuPerAreA rePerelor”. 
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Marți, 11.10.2016
17:00-18:00, Sala Frescelor

Conferință / System imple men ta -
tion of the preventive monitoring of
cultural monuments in Slovakia

 Pavol Ižvolt, Ministerul Culturii,
Slovacia

18:30-20:30, Sala Frescelor
Conferință / About the definition of
Interior design

 Agostino Bossi, Universitatea din
Napoli Federico II
Dezbatere privind profesia de arhi -
tect de interior și aplicarea legii
64/2014

 Vorbitori: Agostino Bossi,
Alexandre Negoescu, Venera Arapu

Miercuri, 12.10.2016
13:30-14:30, Sala Frescelor

Conferință / Zagreb – An Integrated
City. Urban Planning and Archi -
tectural Study for Development of
Space between Dr. Franjo Tudjman
and Krešimir Ćosić Square

 Boris Koružnjak, Facultatea de
Arhitectură, Zagreb

14:30-15:30, Sala Frescelor
Conferință / Mobility driven Place -
making

 Edgar Kiviet, CallisonRTKL Londra

17:00-20:00, Sala Frescelor
Festivitate de deschidere și pre miere
„Expoziția Concurs Bie nala Na -
țională de Arhitectură, ediția a XII-a,
București, 2016”

Joi, 13.10.2016
17:00-18:00, Sala Frescelor

Prezentare / Proiecte recente reali za -
te de biroul Dan Hanganu, Mon treal 

 Dan Hanganu, președintele BNA
2016

Vineri, 14.10.2016
16:00-18:00, Institutul Cultural Român,
Aleea Alexandru nr. 38

Convorbiri despre BNA și BAV
(Bienala de arhitectură de la Veneția)
la ICR

 Vorbitor: Dan Hanganu,
președintele BNA 2016

Sâmbătă, 15.10.2016
17:00-19:00, Hol Sala Frescelor

Vernisajul expoziției Textofagia
 Curator: Andra Panait
 Expozanți: Andra Panait, Mioara

Lujanschi 

Luni, 17.10.2016
18:30-20:30, Sala Frescelor

Seară dedicată secțiunii “Arhitec -
tura locuinței”

Prezentarea proiectelor nominali -
zate și a celui premiat

 Moderator: Iulius Cristea, curatorul
secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor
Dezbatere / Moduri de viață; repere
ale locuirii

 Invitat special: Ioana Pârvulescu
 Gazdă: Ana Maria Zahariade

Marți, 18.10.2016
18:30-20:30, Sala Frescelor

Seară dedicată secțiunii “Arhi tec -
tura dotărilor comunitare și de
producție”
Prezentarea proiectelor nominali -
zate și a celui premiat

 Moderator: Françoise Pamfil,
curatorul secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor
Dezbatere / Societate și comanda
publică

 Invitat special: Bogdan Ghiu
 Gazdă: Dorin Ștefan

Miercuri, 19.10.2016
16:30-17:30, Sala Frescelor

Vernisajul expoziției „Restauratori
români: arhitectul Ștefan Balș
(1902-1994)” și evocare

 Vorbitori: Anca Filip

Program BnA 2016
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(coordonatorul expoziției) și Sanda
Igant, Gheorghe Sion, Adrian
Crăciunescu, Ștefan Bâlici.

17:30-21:00, Sala Frescelor
Seară dedicată secţiunii “Arhi -
tectura patrimoniului cultural”.
Prezentarea proiectelor nominali -
zate și a celui premiat

 Moderator: Adrian Crăciunescu,
curatorul secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor.

Tema serii: Valoare culturală vs.
valoare economică?
O măsură de reformă legislativă
privind zonele protejate în proiectul
Codului Patrimoniului Cultural /
Adrian Crăciunescu, membru în
echipa de elaborare a propunerii
legislative. 
"Terenul bate casa" – prezentare
privind tendințele imobiliare în
relație cu patrimoniul cultural din
zonele protejate / Eduard Uzunov,
patronul agenției imobiliare Regatta.

Dezbatere
 Invitat special: Oana Bogdan,

membru în Comisia Regală a
Monumentelor Istorice din
Regiunea Flamandă, Belgia,
Secretar de Stat în Ministerul
Culturii

 Gazdă: Adrian Crăciunescu

Joi, 20.10.2016
17:00-19:00, Sala Frescelor

Ziua Duiliu Marcu
Conferință / Omul, arhitectul și pro -
fesorul Duiliu Marcu.
Vernisaj expoziție omagială. 
Lansare aplicație mobilă nativă de
prezentare a modernismului în
Bucureștiul interbelic  – Arhitect
Duiliu Marcu – cu ajutorul tehno -
logiei Realitate Augmentată.

 Vorbitor / curator / coordonator
proiect: Mariana Croitoru

Vineri, 21.10.2016
18:30-20:30, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhi tec -
tura spațiului interior”.

Prezentarea proiectelor nomina li -
zate și a celui premiat

 Moderator: Marius Marcu-Lapadat,
curatorul secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor
Dezbatere / Repere ale arhitecturii
de interior

 Invitat special: Cristian Corvin
 Gazdă: Marius Marcu-Lapadat

Luni, 24.10.2016
18:30-20:30, Sala Frescelor

Seară dedicată secțiunii “Arhi tec tura
spațiului public și ur  ba  nismului”
Prezentarea proiectelor nominali -
zate și a celui premiat

 Moderator: Mihaela Hărmănescu,
curatorul secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor
Dezbatere / Provocări urbane: re -
pere și recuperări

 Invitat special: Gheorghe Pătrașcu,
fost arhitect șef al Capitalei

 Gazdă: Mihaela Hărmănescu

Marți, 25.10.2016
11:30-13:00, Spațiul expozițional al
Muzeului UAUIM

Vernisaj expoziție și masă rotundă
/ Crucea – element de amprentare
a spațiului locuit

 Moderator: Monica Bercovici-
Ratoiu, coordonator proiect

 Vorbitori: Mihaela Hărmănescu,
partener UAUIM; Luiza Zamora,
partener Asociația 37; invitați,
membrii echipei de proiect,
voluntari colaboratori

18:30-20:30, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Publicații
de arhitectură”
Prezentarea proiectelor nominali -
za te și premiate

 Moderator: Kázmér Kovács,
curatorul secțiunii

 Vorbitori: un membru al juriului,
autorii proiectelor
Dezbatere / Reperele profesiei;
despre ambiguitatea statutului arhi -
tec turii construite și reflectarea ei în
arhitectura scrisă 

 Invitați speciali: Mariana Celac,

Ruxandra Demetrescu, Ada Hajdu,
Nicolae Lascu

 Gazdă: Kázmér Kovács

Miercuri, 26.10.2016
10:00-17:00, Sala de Consiliu, Hol etaj 1

Zi dedicată Arhitecturii în învăță -
mân tul preuniversitar

18:30-20:30 Sala Frescelor
Seară dedicată memoriei victimelor
din Colectiv 

Joi, 27.10.2016
17:00-18:00 Bienala de la Veneția 2016

Pavilionul României la Bienala de
Arhitectură de la Veneția (BAV) 2016

 Vorbitori: Attila Kim, comisarul
României și președintele juriului
concursului pentru selectarea
proiectului pentru Pavilionul
României

 Oana Bogdan, Secretar de Stat în
Ministerul Culturii, membru al
juriului

 Andrei Șerbescu, co-autor al
proiectului Hilariopolis, Arsenal,
BAV 2016; membru al juriului 

 Tiberiu Bucșa, reprezentantul
României la BAV 2016

18:30-18:30 Sala Frescelor
Lansarea numărului 2/2016 a revistei
ARHITECTURA, al cărui do sar tematic
este Bienala de la Ve neția 2016

 Vorbitor: Cristian Blidariu,
coordonatorul numărului

18:30-20:30 Sala Frescelor
Prezentarea catalogului Expoziției
Concurs Bienala Națională de Arhi -
tec tură ediția a XII-a, București, 2016

 Vorbitor: Georgică Mitrache

Festivitatea de închidere a Bienalei
Naționale de Arhitectură, ediția a XII-a,
București, 2016
 Gazdă: Ileana Tureanu

Program BnA 2016

Informații, programul actualizat și
regulamentul Bienalei se găsesc pe
pagina web: www.uar-bna.ro
E-mail: uarbna2016@gmail.com
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BetonDesign

BETONUL CU ASPECT BRUT, 
CA FINISAJ DE INTERIOR

În ultimii ani, unul dintre tredurile remarcabile
în designul interior a fost realizarea unor finisaje
cu aspect de beton, neted dar arătând ușor
nefinisat, sugerând soliditatea construcției, lipsa
de pre ju decăți sau de false aparențe, dorința de a
expe rimenta. Acest material încă neexplorat la
ade  văratul lui potențial estetic a început să fie

Forbo Eurocol 
finisarea pardoselilor 
[i pere]ilor în ton cu

tendin]ele
La mijlocul lunii iulie, Forbo Eurocol a organizat în

Complexul Her`str`u din Bucure[ti un seminar / curs practic

de aplicare a sistemului de finisaj pentru pardoseli [i pere]i

Beton Design, un produs inovativ, deosebit de interesant din

pers pec tiv` estetic`, oferind numeroase oportunit`]i de utili -

za re în amenaj`rile interioare, pe suprafe]e dintre cele mai

va riate. La eveniment au participat circa 30 de invita]i, de

la apli catori profesioni[ti la designeri [i arhitec]i. Ace[tia au

fost încuraja]i s` fie interactivi în cadrul prezent`rilor [i

chiar s` aplice ei în[i[i materialele, pentru a le observa com -

por tamentul [i a pune întreb`ri în cuno[tin]` de cauz`.

Evenimentul a fost sus]inut de reprezentan]ii Forbo Eurocol,

Lumini]a Cosma (România) [i Gerhard Lipp (Austria).

de la 
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folosit aparent inclusiv pentru obiecte de
mobilier sau obiecte decorative, în orice zonă a
locuinței, în spații de birouri, restaurante sau
hoteluri care mizează pe concepte originale. Se
poate vorbi des pre o reflectare în designul
interior a mo der nis mului anilor 1950 – 1970,
cunoscut sub de numirea de ”brutalism”, când
betonul brut al con strucțiilor era lăsat la vedere
fără nicio intenție de a-l ascunde. Tendința era
previzibilă în momentul în care betonul, turnat cu

cofraje cât mai bine executate, era lăsat deseori
nea co pe rit, aparent, în ame na jările interioare sau
ex te rioare.

Apariția unor materiale care să imite
betonul a fost firească, iar BetonDesign de la
Forbo Eurocol este o soluție de top care duce
rapid și simplu la rezultate excelente, indi ferent
de stratul suport pe care este aplicat. Avem
astfel un finisaj re zistent, care nu se erodează și
care se mur dărește foarte greu, al cărui ra fi na -

ment stă la baza unor amenajări ele gan te, mi -
ni maliste sau de altă orientare estetică, mo -
dernă sau chiar clasică. Finisajul se poate aplica
inclusiv pe scări și poate fi combinat în ca drul
ame na jării cu orice alt material mo dern sau
tra dițio nal: lemn, sticlă, metal, țe să tu ri, plante
de corative. Foarte important, cu ajutorul sis te -
mului complet BetonDesign se poate schimba
radical și aspectul băilor sau bucătăriilor, prin
aplicarea pe gresie sau faian ță. 

Suprafețele se realizează manual, în con -
for mitate cu normele de aplicare Forbo Euro -
col (se recomandă instruirea prealabilă de
către reprezentanții autorizați ai companiei),
și pot viza atât pardoselile, cât și pereții,
eventual conferindu-le texturi diferite. 
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De ase menea, cu aju torul sculelor și
instru men telor re co man date de producător,
se pot obține diverse tex turi, de la lise la
profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate,
ceea ce ridică gradul de per sonalizare a
finisajelor. Parti cipanții la de monstra țiile Forbo
Eurocol au înțeles astfel opor tunitățile pro -
fesionale pe care le oferă BetonDesign, per -
mițându-le să își lărgească oferta de servicii și
să promoveze un produs cu un mare grad de
originalitate. 

PRINCIPALELE COMPONENTE
ALE SISTEMULUI

1. 305 BetonDesign – past` de
finisare aplicabil` cu spatula

l Gata de utilizare, monocomponent,
în dispersie

l Aplicare simpl`
l Flexibil, f`r` tensiuni la înt`rire
l Rezisten]` ridicat` la compresiune
l Consum: 400 – 500 g/m2 pe strat

2. 311 Eurofinish TopCoat Duo
l Se amestec` cu înt`ritor, 
transparent, pe baz` de ap`, f`r`
solven]i

l U[or de aplicat.
l Compact datorit` înt`ritorului
l Inert la substan]e chimice
l Rezisten]` foarte ridicat` la 
abraziuni, poanson`ri sau zgârieturi.

l Disponibil în varianta mat` 
l Consum: în 2 straturi, la fiecare 80-
120g/m²
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Stratul suport al sistemului BetonDesign
poate fi de beton, sulfat de calciu (anhidrit)
sau alt material pe bază de ciment. Dacă stra -
tul suport nu corespunde din pers pec tiva
sta bili tății, planeității sau a materialului, se
poate nivela cu 910 Europlan PU Duo, șlefuit
după aplicare, care previne apariția fisurilor și
asigură un suport aderent pentru 305 Beton -
Design, care nu este material de um plu tură,
deci nu trebuie folosit pentru ni ve lare.

Forbo Eurocol vine în sprijinul aplica to -
rilor și cu o trusă completă de ustensile
pentru punere în operă, incluzând spatule
cu dinți de diferite tipuri pentru diverse
tipuri de texturi ale suprafeței finisate. 

LUMINI}A COZMA
FORBO ERFURT GmbH   
MOBIL: 0040 723 638 242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com

TEHNICA DE APLICARE (PENTRU O SUPRAFA}~ NETED~)
1. Se amestec` mecanic, la vitez` mic`, 305 BetonDesign, [i se aplic` cu ajutorul
unei spatule. Dup` o uscare de 4-6 ore se [lefuie[te folosind granula]ia 100 –
180, mecanic sau manual, [i se aspir`.
2. Se aplic` al doilea strat, mai sub]ire, [i se las` s` se usuce, apoi se [lefuie[te cu
granula]ia 120 – 240, intensitatea [lefuirii reflectând aspectul final al suprafe]ei.
În continuare, se cur`]` cu un aspirator profesional [i, pentru a ob]ine un finisaj
pentru trafic obi[nuit, se aplic` 310 Eurofinish Top Coat (1-C Lacquer) folosind rola
sau trafaletul. În cazul în care este nevoie de o pardoseal` de trafic intens (pentru
spa]ii publice), se folose[te 311 Eurofinish Top Coat Duo (2-C Lacquer), în dou`
straturi aplicate la un interval de cel pu]in 12 ore între ele. Pentru a proteja
marginile peretelui sau pardoselii, se recomand` montarea unor plinte sau profile.
Între]inerea regulat` se face utilizând agen]i de cur`]are cu pH neutru, de exemplu
898 Euroclean Longlife. 

AVANTAJE
• Gata de utilizare, în culori prestabilite
(8 nuan]e, de la gri deschis la negru
cenu[iu), nu se mai amestec` cu al]i
pigmen]i - este nerecomandat de
altfel, putând ap`rea diferen]e de
culoare greu de gestionat;

• U[or de aplicat, versatil, fiind posibile
corec]iile pân` la aplicarea ultimului
strat de finisaj;

• Nu apar urme de suprapunere a
straturilor, deci suprafa]a este
uniform` cromatic;

• Tensiuni interne reduse ale
materialelor în timpul înt`ririi, deci
nu apar fisuri;

• Rezisten]` la compresiune ridicat`, 
se poate utiliza în diferite tipuri de
trafic;

• Aderen]` foarte bun` la straturi
suport pe baz` de ciment sau gips,
dar poate fi aplicat [i pe suporturi de
tip gresie [i faian]`;

• Recomandat celor care sufer` de aler -
gii la materiale sintetice ori diver[i
compu[i chimici folosi]i la realizarea
altor tipuri de pardoseli - BetonDesign
a fost testat în aceast` privin]`;

• Dac` se dore[te un alt finisaj,
deasupra se poate instala orice alt 
tip de pardoseal`, f`r` a fi nevoie de
îndep`rtarea stratului vechi.
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Finisare

Produsele pentru finisarea
pardoselilor din lemn (grunduri,
chituri, lacuri, baițuri, lacuri sau ulei)
pot fi evaluate din multe perspective:
durabilitate, rezistență la alunecare,
grad de luciu, simplitatea întreținerii,
asigurarea sănătății celor care
utilizează, finisează sau curăță aceste
pardoseli. dar mai există un criteriu
demn de luat în seamă: cromatica.
Parchetul, dușumeaua sau deck-ul pot
căpăta culori și nuanțe dintre cele mai
variate, păstrând aspectul de lemn
natural și conferind amenajării
posibilități estetice personalizate. Cu
ajutorul produselor Bona, lider global
ce furnizează o gamă completă de
produse și materiale ecologice
dedicate, puteți schimba aspectul
pardoselilor din lemn în ton cu
amenajarea interioară sau exterioară
dorită. Indiferent că este vorba de o
suprafață uleiată sau lăcuită, lucioasă
sau mată, la bona veți găsi varianta cea
mai apropiată de imaginația
dumneavoastră. 

Grundurile Bona
Grundul are rolul de a amorsa suprafața lemnului și ajută

la obținerea unei rezistențe superioare la uzură a finisajului. În
funcție de tipul de grund ales, parchetul își poate păstra
culoarea naturală, se poate obține o colorare ușoara a fibrei
sau o intensificare profundă și caldă a masei lemnoase și o
evidențiere a fibrei.Grundurile Bona vin în gamă de 5 culori,
de la alb la chihlimbar, făcând parchetul să arate mai per so -
nalizat și mai elegant. acestea 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.

BONa: CreAtIVItAteA 
PrIN CuloAre
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Bona Craft oil
Bona Craft Oil im preg -

nează profund lemnul,
protejează par chetul și îi
accentuează frumusețea.
acest produs a fost dez -
vol tat pentru tratarea
par doselilor de lemn nou -
instalate sau a celor vechi
dar șlefuite până la lemnul

crud. Creat dintr-un amestec deosebit de uleiuri vegetale cu
un grad ridicat de corp solid, conferă o saturare eficientă a
lemnului. Un aspect important e și vâscozitatea echilibrată ce
permite aplicarea ușoară a uleiului. Bona Craft Oil nu conține
substanțe chimice controversate, conținutul VOC este <4%,
implicând un mediu de lucru și locuit plăcut și sănătos. Mai
mult, Bona Craft Oil îndeplinește cerințele Mărcii Franceze de
mediu a+ și e conform standardului EN 71-3 ce permite
aplicarea uleiului pe jucăriile copiilor. Uleiul disponibil în 6
culori (Frost, Neutral, Umbra, Clay și ash) crează o suprafață
excelentă protejată de apă și praf, iar întreținerea devine foarte
ușoară. 

Bona Craft oil 2K. 
Formula deosebită a uleiului Bona Craft Oil 2K, obținut din

uleiuri de plante, beneficiază de o uscare accelerată și rezis -
tență sporită la uzură. Este ideal pentru esențe problematice
precum afzelia, iroko, jatoba, cireș, nuc și altele, inclusiv stejar
afu mat 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 pro du sului 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.

INFO
Bona România SRL

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

Bona Craft Oil 2K este disponibil în varianta “neutru” sau
“colorat”: alb, Gri, amber, Maro și Negru, conferind parchetului
o frumusețe și o naturalețe deo sebite. 

Bona Decking oil
Bona Decking Oil menține podeaua deck ca și nouă,

pătrunzând adânc în fibra lemnului și conferind o protecție ro -
bustă pe întreaga durată a anului. Este pe bază de uleiuri ve -
getale și conține aditivi care reduc efectele radiațiilor UV asupra
lemnului. Noua formulă a îmbunătățit proprietățile de pro tecție
ale uleiului. Podeaua deck va avea mult mai puține crăpături,
nu mai este afectată sever de radiațiile UV, iar infil tra rea apei
este diminuată considerabil. Există mai multe culori disponibile:
neutru, mahon, teak și alb, ceea ce înseam nă că puteți schimba
și cromatica terasei, pe lângă o lucrare temeinică de întreținere.
În plus, Bona Decking Oil, obținut din uleiuri vegetale, are emisii
COV extrem de scăzute, fără conținut de cobalt.

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!
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istoricepardoseli

Granitul de la 
St Michael’s Mount 
Cornwall, Anglia



Aflat de circa un sfert de secol pe lista celor mai importante arii protejate [i conservate din

Marea Britanie, datorit` arhitecturii [i istoriei sale medievale, complexul de cl`diri de pe

insula St Michael’s Mount cuprinde în principal un castel (construc]ie care a g`zduit la un

moment dat o m`n`stire), o capel` închinat` Sfintei Fecioare [i o re[edin]` nobiliar`

dezvoltat` în ultimele patru secole. S` specific`m c` este vorba despre St Michael's Mount

din zona Cornwall – Anglia (pe o insul` în Golful Mount’s Bay, nu departe de or`[elul

Marazion), [i nu cel din Normandia - Fran]a. De fapt, cele dou` loca]ii similare, aflate la o

distan]` de circa 350 km una de alta, de o parte [i de alta a Canalului Mânecii, ambele

insulare, au un lucru comun, destul de important: au fost fondate de acela[i ordin religios

benedictin Mont Saint-Michel, la ini]iativa piosului rege englez Eduard Confesorul.
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Mersul pe ap`
Inedită este în primul rând mo da -

litatea de a ajunge la acest complex aflat
pe mica insulă ce nu depășește 350 de
metri în diametru, așezată la mai puțin
de jumătate de kilometru de țărm: pe un
drum pietruit pe care mareea îl acoperă
periodic în între gime. Prin urmare, se
poate ajunge acolo pe jos doar în timpul
refluxului, care nu durează mai mult de
4 ore; în unele zile calde de vară, dacă
nu vor să apeleze la o ambarcațiune, cei
mai îndrăzneți merg prin apa până la

ge nunchi, bineînțeles cu un pic de
  adrenalină din cauza nivelului mării
 care se ridică. Drumul de 3 metri lă țime,
desfășurat pe un promontoriu care duce
la insulă, este pavat în mare parte cu
dale de granit de diferite culori, de la
alb-gri la cărămiziu, roșu închis și
negru-cenușiu, combinate aleatoriu.
Insula este un loc interesant de altfel și
pentru geologi, datorită unor sor ti mente
speciale de rocă, precum gra nitul
porfiric (cel de culoare roșie, foarte
decorativ). 
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Pavajul bordat cu dale din același
material continuă pe toată infra struc -
tura insulei, reflectând prin modul de
prelucrare diferitele epoci de dez vol -
tare a locației.  În prezent insula încă
are 35 de locuitori (față de aproa pe
300, cât avea în secolul al XIX-lea),
care sunt uneori proprietari ai caselor
aflate în imediata apropiere a edi -
ficiilor me die vale. Din 1954, ansamblul
este gestionat de o or ga nizație spe cia -
lizată în con ser varea monu mentelor
istorice și de arhi tec tu ră (cea mai
importantă din in su lele britanice) -
National Trust for Places of Historic
Interest or Natural Beauty. Locuitorii,
unii urmași de pescari, ne gus tori, dar
și crescători de animale, s-au obișnuit
să trăiască în atmosfera creată de
miile de turiști care vin să p tămânal
aici și continuă să dea viață insulei, o

parte din case fiind la rândul lor
clasificate ca monumente istorice. De
fapt, unele case sunt locuite chiar de
către cei ce deservesc complexul,
ajutând la restaurarea con strucțiilor
sau la promovare, lucrând în ma gazine
de su veniruri sau res taurante. Marele
avan taj este un izvor ce a permis ca
viața să se desfășoare aici în condiții
firești. Clădirile impor tante pot fi vizi -
ta te, dar nu toate și totdeauna, ci în
funcție de programul proprietarilor și
de pla nurile lor de restaurare, pe care
le susțin prin intermediul unei fundații.     

M`n`stire, port, re[edin]`�
nobiliar`

Numele insulei în limba locală
(cornish – vechi dialect celtic) se poate
traduce ca “stânca cenușie din pădure”,
ceea ce relevă faptul surprinzător că

aici a fost cânva, cu mii de ani în urmă,
o peninsulă împădurită, inundată la un
moment dat și erodată de mare – ceea
ce este confirmat de resturile copacilor
din zonă găsite în timpul mareelor
joase. Stânca cea mai înaltă a pe nin su -
lei, devenită insulă în urma inundațiilor
mareice, a devenit locul unei mănăstiri
în secolele VIII – XI, care a trecut la
cererea lui Eduard Confesorul sub
tutela abației normande de la Mont
Saint-Michel, apoi, în 1424, către
mănăstirea Sionului de la Isleworth, de
lângă Londra, rupând astfel legătura cu
abația de origine. 

Oricum, insula a devenit loc de
pelerinaj important pentru sudul
Angliei, de-a lungul Evului Mediu; și în
prezent, o parte dintre turiști vin aici
în pelerinaj, după o tradiție ce încă se
menține. 

 Varianta de ast`zi a drumului
dateaz` din 1879, când nivelul
acestuia a fost ridicat cu circa 30 de
centimetri, plus o reabilitare din
2014, necesar` în urma unei furtuni
extreme care i-a produs daune.

 Procurarea pietrei nu a fost o problem`, dat fiind relieful stâncos al ]`rmului [i
insula îns`[i, care este de fapt o stânc`, dar cu siguran]` s-a muncit serios la
cioplirea ei în form` paralelipipedic`, înc` din secolul al XII-lea.

    



PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE REALIZATE
MANUAL, PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE

PRESATE MECANIC, 
ZID~RII APARENTE, FINISAJE CERAMICE...

TERRA RUSTICA®

sisTeme De ZiDĂrii      sisTeme De ÎNVeLiTori ceramice     fiNisaJe Şi DecoraŢiUNi ceramice

Hotel Spa Palace Staniszów - Polonia
www.palacstaniszow.pl

www.siceram.ro  |  office@siceram.ro
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 Pe o suprafa]` de nici un sfert de
kilometru p`trat, g`se[ti un mic rai
turistic: vestigii medievale [i multe
repere istorice, mai recente sau mai
îndep`rtate în timp, loc de pelerinaj,
o gr`din` botanic` cu specii rare, un
port de agrement [i multe materiale
de construc]ii interesante. 

În timp, clădirile au fost afectate de
câteva evenimente: un cutremur în
1275 (refacerea durând aproape un
secol), numeroase asedii ale nobililor
locali în contextul luptelor pentru
coroană (Războiul celor Două Roze)
sau în timpul Războiului Civil Englez
(1642 – 1651), de un alt cutremur din
1755 (renumitul seism de la Lisabona,
al cărui tsunami a ridicat apa cu 2
metri, provocând daune întregii
regiuni Cornwall). Din 1650, fortăreața
și abația intră în proprietatea familiei
de baroneți St Aubyn, ai cărei urmași
(mai mult sau mai puțin legitimi) le
dețin și azi, dar au decis să le ad minis -
treze împreună cu National Trust,
datorită valorii speciale a arhi tec turii.
În se colele XVIII – XIX, au apărut, pe

lân gă chiliile călugărilor și cele câteva
case de pescari, 3 școli, ma ga zine și
ame na jările unui un port înflo ritor,
care însă a decăzut în timp, neavând o
cale ferată care să îl deser vească, așa
cum se întâmpla cu ora șele de pe
țărmul propriu-zis. Portul reabilitat se
mai poate vedea și azi, cu digurile și
cheiu rile sale de piatră extrasă din
malurile insulei, port ridicat pentru
prima oară în secolul al XV-lea. Câteva
inserții de alamă în pavaj arată locurile
unde au pășit prima dată pe insulă
Regina Victoria sau Regele Eduard al
VII-lea.   

Extinderi ale castelului datează din
anii 1873 – 1878, apoi de după 1908,
când a fost amenajate și grădinile,
astăzi transformate într-o adevărată

grădină botanică luxuriantă, având
specii de plante din cele mai înde păr -
tate colțuri ale lumii, cărora le-a priit
clima blândă din Cornwall. Pro prie tarul
din 1940 a făcut niște fortificații su -
plimentare (cazemate), cu ajutor gu ver -
namental, dat fiind peri co lul ger man și
mai ales intențiile minis trului de
externe nazist Joachim von Ribben trop,
care adora locul și visa să își stabilească
reședința aici, în cazul unei vic torii
împotriva Marii Britanii. Întor când-ne
mult în timp și probabil în legendă, se



Pardoseli magazin 29

pare că St Michael’s Mount este vechea
insulă Iclis, colo nizată de greci în
Antichitate și vizitată uneori chiar de
fenicieni pentru negoț cu britanicii, așa
cum menționează geograful Pto lemeu în
secolul al II-lea d. Hr.

Piatr`, lemn [i ceramic`
sm`l]uit`

Încă de la țărmul insulei, pelerinii
se pot închina la mica capelă Rock,
închinată Fecioarei Maria. Scările, și
ele de piatră, conduc călătorul de la
port spre vârf, unde se află vechea
abație. Din loc în loc sunt amplasate
terase pavate care oferă perspective
impresionante către țărmul britanic.
Capela St Michael și castelul care o
încorporează, principalul obiectiv al
sitului, încă funcționând sub Ordinul
St John, reprezintă o clădire de secol
XV cu turn crenelat, de unde pe vre -

muri erau observate și ghidate navele
ce treceau pe lângă insulă. Piatra din
care sunt ridicate zidurile fac să pară
că acestea au crescut din stânca

muntelui de circa 80 de metri înălțime.
În castel sunt păstrate multe antichități,
de la mobilier și tablouri la colecții de
arme și piese de heraldică. Pot fi
vizitate și alte incinte, precum vechile
camere ale administratorilor insulei,
grajdurile, spălătoria, bu că tăria, două
foste hanuri, alte clădiri restau rate și
transformate în restau rante sau birouri. 
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Dezvoltarea în timp a com ple xului
s-a făcut în funcție de spațiul dis ponibil
și de relieful insulei, rezultatul fiind un
plan neregulat, dar sur prin zător și în -
cân tător în același timp. Porticuri, res -
turi de ziduri sau clădiri monahale
vechi, ferestre în ogivă nu foarte mari,
toate arată sau trimit spre o istorie
medievală zbu ciu mată, plasată arhi tec -
tural sub semnul goticului normand cu
influențe engle zești (de pildă bo vin -
dourile), dar sugerează și “completări”
is toriste de secol XIX, întâlnite la
majoritatea clădirilor isto rice cu locuire
per ma nentă. Struc tura cas telului a per -
mis ame na jarea de acoperișuri terasă
largi, pavate cu piatră sau, acolo unde
nu este trafic, aco perite cu tablă de
plumb. Se povestește că pe aceste t e -
rase s-a fă cut chiar skateboarding de
către copiii celui de al cincilea baron
(Lord) St Levan, urmaș al baronetului St
Aubyn din secolul al XVII-lea.

Oricum, este impresionant faptul că
aceste terase din piatră sunt atât de bine
realizate, încât nu pătrunde nicio picătură
de apă în interioarele de de de subt. 

 Este fascinant
cum localnicii au
folosit piatra
pentru orice, de 
la funda]ii [i
ziduri pân` la
balustradele
teraselor,
decora]iuni
interioare, vetrele
[emineelor [i
chiar acoperi[uri
(de[i ardezia este
adus` din alt`
parte).



Murexin
Finisaj 
poliuretanic
PU 400
• Stabil la îngălbenire
• Izolator fonic la zgomotul pașilor
• Elastic
• Capacitate de preluare 

a fisurilor

Murexin. Das hält.

EN 1504-2
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Pardoselile castelului sunt do mi -
nate, așa cum este și firesc, de pavaje
cu granit, de data aceasta foarte atent
șlefuite și rostuite cu mor tar – este
vor ba de coridoare, sala de arme, o
serie de nișe unde chiar au fost rea li -
zate modele geometrice și contras te
cro  ma tice. 

Totuși, întrucât s-a căutat la un
moment dat și confortul, au apărut în
secolul al XIX-lea și pardoseli de
lemn, în general dușumele băițuite (de
rășinoase, dar și cu esențe exo tice –
să nu uităm că aici a fost totuși un port
al Imperiului Britanic), uneori con -
tinuate la nivelul pereților cu lam briuri
din lemn de aceeași nuan ță. Nu în
ultimul rând, pot fi ob ser vate par do -
seli ceramice cu o cro   matică vie, mai
ales în fața șe mi ne elor, unde par -
doseala este pro te jată de scântei. Aici
putem vorbi des  pre adevărate dovezi
de măiestrie în arta ceramicii, și
influența poate veni de la portughezi
care au atins apo geul prin așa-
numitele “azulejos”.  Este cunoscută
prietenia tradițională între portughezi
și englezi, iar zona aceasta a insulei
britanice a fost cea mai potrivită pen -
tru schimburi co mer ciale și culturale.
Se pot observa pe aceste mici plăcuțe
de faianță nu doar motive florale și
geometrice neutre, ci și simboluri și
însemne he ral dice, așa cum se
obișnuia de seori în Evul Mediu să fie
marcată zona șe mineului, centrul
căminului unui feu dal. 

În cîteva locuri vedem pardoseli
de marmură, iar un ochi atent poate
observa o serie de mici grilaje pentru
ventilație la nivelul plintelor par do -
selii, intervenție modernă, a ulti -
melor decenii. Întrucât sunt expuse
tablouri și obiecte de patrimoniu,
clima tizarea este o cerință obliga to -
rie, ceea ce avantajează și pardoselile
din lemn. n

Se vede 
cum pardoselile de

lemn pot fi al`turate
f`r` probleme

decora]iunilor gotice
în basorelief ale

pere]ilor, vitraliilor
sau mobilierului de

inspira]ie
medieval`,
neogotic`.

 Interioarele reflect` stilul de
via]` al unui nobil englez în
perioada victorian`: un com pro -
mis între confortul epocii mo -
derne (cu un pic de aer rustic) [i
reperele istorice ale familiei, din
care fac parte heraldica, panou -
rile de arme [i operele de art`.
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eveniment

AnuALA De ARhiTeCTuRă
Revista noastră a fost prezentă ca partener media și anul acesta la manifestările
Anualei de Arhitectură, ajunsă în 2016 la ediția a XIV-a. Cea mai importantă etapă a
evenimentului s-a desfășurat  în ambianța grădinii Casei Universitarilor din București, unde
au fost expuse lucrările participante la concursul devenit tradițional, a avut loc Gala de
Premiere a celor mai apreciate proiecte, au fost organizate alte diverse evenimente și au
fost distribuite gratuit participanților ultimele ediții ale revistei noastre.

buCureștI

E diția a XIV-a a fost organizată, ca de obicei, de Filiala
Teritorială București a Ordinului Arhitecților din
România, tema fiind „Construind Comunitatea”. Este

vorba de un eveniment complex, desfășut pe o perioadă mai
lungă de timp (iulie 2016 – 4 mai 2017), în diferite spații
publice din Capitală și din țară, după 24 august căpătând un
caracter itinerant.  

Proiectele de arhitectură, urmărite cu cel mai mare
interes de asistență, au fost jurizate de o echipă compusă
arhitecții Jose Mateus (Portugalia) - Președinte, Constantin
Petcou (Franța), Ralf Looke (Estonia), Irina Cristea (Franța)
și Mihai Roșca (România). 

Menționăm câteva dintre premiile acordate în cadrul
galei desfășurate pe 6 iulie 2016 la Casa Universitarilor
din Capitală: 

Premiul secțiunii ”Arhitectură rezidențială” –
locuințe individuale: Casa de amintiri -
Alexandria, jud. Teleorman (autor Birou de
Arhitectură Simona Pribeagu Schmid);
Nominalizarea secțiunii ”Arhitectură
rezidențială – locuințe colective”: Imobil de
apartamente în București, pe strada Aaron
Florian (arhitecți Adrian-Ioan Untaru, Andrei
Șerbescu, Bogdan Brădățeanu, Valentina
Țigâră, Carmen Petrea, Pavel Albu);
Premiul secțiunii ”Arhitectură socio-
culturală”: ECO-CHILIA - Tătaru-Chilia Veche,
jud. Tulcea (arhitecți Esenghiul Abdul, Claudia
Trufaș, Christian Andres Beros Contreas);
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Premiul secțiunii ”Arhitectură și spațiu public
– amenajări de spații publice”: Spațiu exterior
VL173 - București (arhitecți Jenică Craiu,
Alexandra Demetriu, arh. Peisagist Alexandru
Gheorghe
Premiul secțiunii ”Arhitectură corporate”:
Sediu Blum România – Otopeni (arhitecți Adela
Antoniu, Șerban Antoniu, Alexandru-Mihai
Popescu, Mihai Bercea)
Premiul secțiunii ”Restaurare, conversie,
reabilitare”: Caimatei 10 – București (arhitecți
Georgeta Gabrea / Capitel Avangarde)
Premiul secțiunii ”Arhitectura spațiului
interior”: VanFruct Mendeleev – București
(arhitecți Călin Radu, Dan Enache) 

Remarcăm câteva aspecte interesante în privința par do -
selilor. Așa cum se poate observa din premieri și nominalizări,
există o tendință de a reevalua o serie de finisaje pentru pereți,
tavane, instalații, decorațiuni, unele considerate “ieftine” (OSB,
melamină, beton aparent, tablă, vopsea cu aspect scorojit, var,
etc.). De cele mai multe ori, însă, pardoselile nu pot fi incluse
în această categorie, tendința fiind de a alege pro duse dintre
cele mai rezistente și mai bine executate, chiar dacă au aspect
clasic sau este vorba despre recondiționări (eventual de cea
mai bună calitate), chiar dacă nu mai există prea multe
prejudecăți în alegerea materialului. Ca de obicei, cele mai

interesante și ori gi nale lucrări
de interior sunt abordate în
restaurante, baruri, spații co -
mer ciale și, din ce în ce mai
des, în imobile de bi rouri.  

Manifestările Anualei au inclus de asemenea con fe rințe
și prezentări ale proiectelor premiate și nominalizate, seri de
film de arhitectură, lansări de carte și alte eve nimente conexe,
iar ele încă nu s-au terminat. Recent, în perioada 4 - 14 sep -
tembrie, lucrările din concurs au fost expuse în Piața Amzei
din București, în cadrul evenimentului cultural Amzei Market
Makers, derulat de către The Institute și Administrația Piețelor
Sector 1, prin care se dorește revitalizarea, rein ven tarea și
promovarea spațiului respectiv, reintroducerea acestuia în
circuitul urban și în atenția publicului larg. Mediatizarea va
continua și în alte cartiere ale Capitalei. Alte proiecte înscrise
în manifestările Anualei de Arhitectură vizează revitalizarea
unor case valoroase (precum Casa Costa-Foru din Dealul
Mitropoliei), noi proiecții de filme, curs pe diferite teme (de
conformare energetică a clădirilor, de marketing), realizarea
unui parc în Prelungirea Ghencea, noi expoziții bucureștene
ale proiectelor unor filiale OAR din țară. Foarte importantă
este și lansarea Raportului pentru București, documentul final
al Anualei de Arhitectură, care va fi trimis autorităților și
comunicat public pentru a atrage atenția asupra necesităţii
unor politici publice orientate către comunități.

Informații actualizate pe:
www.anuala.ro
facebook.com/anuala.arhitectura
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Având în vedere marea varietate de acoperiri de pardoseal`, tipuri de montaj [i destina]ii ale

spa]iilor, cerin]ele pentru accesorii profesionale sunt tot mai crescute. SGH Metall- und

Kunststoff-Technologie GmbH ofer` de ani buni sub marca „Parkettfreund“ substraturi

(underlays) pentru aproape toate tipurile de utiliz`ri. 

Produse de calitate pentru montajul profesional 
al diferitelor acoperiri de pardoseală 

Soluţii pentru parchet, laminat și plută: 
„Acoustic Layer“ permite o reducere major` a zgomotului
produs prin traficare, fiind indicate [i pentru con struc ]iile
din lemn. 
• substrat din poliuretan (PUR) disponibil cu sau f`r`
barier` de vapori 

• rezisten]` la compresiune de pân` la 10 t/m² 
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite 

Soluţii pentru parchet, pardoseli
laminate și din plută, respectiv LVT click: 
„Acoustic Slim+“ e foarte rezistent [i adecvat pentru
înc`lzire în pardoseal` 
• substrat din poliuretan (PUR) cu barier` de vapori
integrat` 

• rezisten]` la compresiune de pân` la 22 t/m² 
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite 

• rezisten]` mare în timp 86 kPa 

Soluţii pentru acoperiri de design: 
În cazul pardoselilor PVT click, una dintre cerin]ele majore
este aspectul, dar conteaz` foarte mult [i rezisten]a îm bi -

n`rilor, în cazul în care pardoselile sunt flotante. „Speci al
Vinyl Grip“ este substratul profesional care asigur` pro -
tec ]ia îmbin`rilor, având în vedere calit`]ile tehnice de
excep]ie. 
• pentru pardoseli LVC click (montaj flotant) 
• substrat din poliuretan (PUR) cu suprafa]a
antiderapant` 

• rezisten]` la compresiune de pân` la 44 t/m² 
• rezisten]` termic` numai de 0,01 m² K/W = se preteaz`
pentru aplicare pe [ape înc`lzite.  

Acoustic Layer Acoustic Slim+ Speci al Vinyl Grip
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Fibre pentru orice tip de beton, 
cu orice destina]ie

Dacă până de curând firmele din România se orientau către țările
cu vechime în producția de fibre de polipropilenă, iată că apariția unui
producător local este binevenită. Cel mai important lucru este că,
având la rândul nostru tradiție și experiență în domeniul armării dis-
perse a betoanelor cu fibre, oferim clienților noștri nu doar fibrele, ci
și consultanța necesară în alegerea tipului de fibre, conform proiec-
tului, precum și în alegerea dozajului optim pentru a diminua even-
tualele costuri inutile.

Compania noastr` a devenit un juc`tor

important pe pia]a fibrelor pentru armare

dis pers`. Acum, când producem toate ti purile

importante de fibre, venim [i cu pre ]uri de

produc`tor în sprijinul cons  tructorilor [i

beneficiarilor din România [i nu numai. 

suportstratul

Fibre metalice cu ciocuri – RFC (domeniu de utilizare:
armare structural` dispers` a betoanelor)
Fibre metalice ondulate – RFO (domeniu de utilizare: ar-
mare structural` dispers` a betoanelor)
Fibre de înalt` rezisten]` din polipropilen` – RoFero
(domeniu de utilizare: armare structural` dispers` a be-
toanelor)
Fibre fibrilate de clasa medie din polipropilen` –
RoNet (domeniu de utilizare: armare structural` a [apelor)
Fibre monofilament din polipropilen` – RoWhite (do-
meniu de utilizare: se adreseaz` tuturor grupelor de be-
toane, pentru combaterea microfisurilor [i cre[terea
rezisten]ei la foc).

Romfracht:
FIBRE PENTRU ARMAREA
DISPERS~ A BETOANELOR
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Un alt beneficiu este calitatea. Toate fibrele produse de noi, fie
metalice, fie din polipropilenă, sunt certificate CE și testate în labora-
toare agrementate. Gama noastra de fibre este completă, incluzând
fibre specifice fiecărui tip de aplicație:

Toate etapele sunt importante
Armarea dispersă a betoanelor pentru pardoseli industriale este

uzuală acum în toată România. Optimizarea costurilor și durata de
viață mărită a pardoselilor armate dispers a făcut ca sistemul să fie
cunoscut de toți constructorii și majoritatea proiectanților. Pentru
a aplica corect o pardoseală armată dispers trebuie să ținem cont de
mai multe variabile ce pot să apară, precum și de specificațiile
proiec tului.

Pregătirea solului este una dintre cele mai importante etape în
aplicarea pardoseliilor. Nu este ceva neobișnuit, doar că trebuie bine
determinat gradul de compactare și tipul de agregate folosite la com-
pactare. Toate acestea infuențează determinarea tipului de beton, do-
zajul de fibre și grosimea pardoselii.

Aplicarea foliei de separație după pregătirea stratului suport este
necesară, și are un rol major cel puțin până la intrarea în priză a beto-
nului. Este important să avem o suprapunere de minim 10 %, iar gradul
de acoperire al foliei să fie cât mai mare. Folia produsă de noi are un
grad de acoperire de circa 15 mp/kg, ceea ce duce la economii și la
acest capitol. 

Aplicarea benzii perimetrale se face pe tot perimetrul pardoselii, pre-
cum și în jurul stâlpilor, pentru a ne asigura că pardoseala rămâne flo-
tantă.

Alegerea betonului, tipului de fibre, precum și a dozajului de fibre
se face în funcție de încărcările la care o să fie supusă pardoseala, cum
ar fi: încarcări pe picior de raft, încărcări uniform distribuite, încărcări
dinamice etc.. Toate acestea, coroborate cu pregătirea solului, duc la
calculul de dozaj în care optimizăm grosimea pardoselii, tipul de
beton, cantitatea și tipul de fibre ce urmează a fi folosit. Noi punem
la dispoziția clienților noștri această calculație, precum și întreg sis-
temul de aplicare a pardoselii.
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În prezent producem atât fibre metalice RFC sau RFO, în toată gama,
cât și fibre de polipropilenă RoFero ( fibre structurale), RoNet (fibre pentru
șape și suprabetonări), RoWhite (fibre pentru eliminarea microfisurilor).

Aplicarea durificatorului de suprafață este importantă. Cu cât
clasa betonului este mai mare, cu atât capacitatea lui de a îngloba
nisipul cuarțos este mai mică  - este bine de știut acest lucru. În mod
uzual este nevoie de 4 kg de Romcuartz pe metru pătrat pentru a
avea o acoperire bună. Momentul în care se intervine cu cuarțul este
foarte important, la fel ca și metodele de elicopterizare.

Aplicarea sigilantului: imediat după dispariția apei de pe beton,
este important să aplicăm un sigilant, iar noi comercializăm unul din
cele mai performante produse în domeniu.

RoSealant este un sigilant performant ce se pretează atât la inte-
rior, cât și la exterior, pe betoane crude sau betoane vechi. Acesta îm-
bunătățește performanțele betonului, cât și durata lui de viață, chiar
și în cazul agresiunii saline. Pentru betoanele amprentate este excelent,
deoarece le mărește considerabil durata de viață.

Tăierea rosturilor: în conformitate cu calculația de dozaj și în
funcție de geometria spațiului acoperit cu beton, se stabilește dimen-
siunea dalajului. Este importantă aplicarea imediată a unui șnur PVC
cu formă de brăduț, pentru a proteja muchiile rosturilor. La 30 de zile
după aceasta, se poate aplica mastic RoFlex. 

Pardoseala este cea mai importantă parte a unei construcții. Căl-
cați zilnic pe ea și, ca urmare, trebuie să arate impecabil. De aceea,
Romfracht echilibrează și potențează betoanele turnate prin calitatea
produselor, precum și prin modul de recomandare pentru aplicarea
lor. Noi întotdeauna recomandăm mixarea fibrelor, pe baza unei ex-
pertize consistente; de 17 ani studiem atent comportamentul fibrelor
în betoane și putem afirma că suntem specialiști în domeniu.

Armarea [apelor cu RoNet
RoNet este o fibră din polipropilenă 100% virgină, sub forma unei

rețele de fibre, utilizată în principal pentru ranforsarea șapelor, supra-
betonări sau betoane masive. Este disponibilă în variantele de lungime:
3 mm, 19 mm, 38 mm și 54 mm. Este o fibră de rezistență medie, non-
corozivă, inertă chimic și 100% rezistentă la substanțe alcaline.

suportstratul

Avantaje
l Armarea dispers`, a fiec`rui centimetru cub de beton;
l Înlocuirea complet` a plasei sudate;
l Dispersie mai bun` decât a fibrelor metalice;
l Cantitatea necesar` de armatur` este mult redus` - avan-

taj important mai ales în turn`rile la etajele superioare;
l Economie de timp - armarea se face prin simpla ameste-

care a fibrelor în beton;
l Îmbun`t`]irea caracteristicilor fizice ale betonului: redu-

cerea contrac]iei plastice, reducerea posibilit`]ii apari]iei
fisurilor, cre[terea rezisten]ei la impact, cre[terea re zis -
ten]ei la compresiune [i la uzur`, cre[terea durabilit`]ii
pe termen lung;

l Posibilitatea m`ririi distan]ei dintre rosturi sau, în func]ie
de proiect, posibilitatea turn`rii f`r` rosturi.

Aplicații: proiecte ”Slab-on-Grade”, pardoseli încălzite, alei pieto-
nale, dale prefabricate, borduri, trotuare, rampe, bazine de apă, stații
de tratare a apei, alte tipuri de proiecte

Dozajul recomandat este de 0,9 kg/m³ de beton. Se adaugă fie di-
rect în stația de betoane, fie în cifă, caz în care se malaxeaza la viteză
medie timp de 7 minute. Nu necesită schimbări în rețeta betonului
sau în modul de manipulare. În cazul dozajelor mari, se poate utiliza
un fluidizant pentru beton.

Despre fibrele metalice 

Deși fibrele metalice erau folosite deja în toate proiectele mari din
Europa (porturi, tuneluri, diguri, autostrăzi etc.), acestea au început să
fie utilizate în România abia după revoluție, la început doar în proiec-
tele implementate sau finanțate de investitori străini. Prezentă în
acest domeniu din 2007, compania Romfracht este astăzi cel mai
important producător de pe piața românească, având o capacitate
de producție de circa 2.800 tone/lună. 
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Avantajele fibrelor metalice sunt semnificative și duc la economi-
siri majore ale resurselor, precum și la îmbunătățirea armării betonului.
Vorbim de o armare structurală dispersă net superioară armării clasice
cu oțel beton ori plasă sudată.

Despre fibrele din polipropilen`
Fibrele de polipropilenă înlocuiesc tot ceea ce înseamnă armare

clasică cu oțel beton, plasă sudată, ori fibre metalice. Este o tehnologie
relativ nouă, ce ajută la reducerea timpului și a costurilor necesare con-
strucției, și totodată la obținerea unei ranforsări net superioare celei
clasice. Folosind pentru armare fibre din polipropilenă, obțineți eco-
nomii importante față de orice alt tip de armare (1kg de Forta Ferro
este echivalentul a 10 kg de fibre metalice!). 

Aplicarea lor este simplă: se aruncă cu tot cu ambalaj (care este
solubil în apă) în betonieră, iar betonul se toarnă gata armat. 

Avantaje
l Armare dispers` - armeaz` fiecare centimetru cub de

beton
l Logistic` – necesit` o cantitate redus` de fibre, fa]` de

fier beton ori plas` sudat`
l Manipulare - armarea se face direct în sta]ia de betoane

sau în cif`
l Îmbun`t`]e[te caracteristicile betonului – rezisten]a la

compresiune, elasticitatea etc.

Datorită greutății reduse (între 0,6 kg și 7,5 kg/m3), dispare orice cost
legat de confecționarea, montarea și transportul armăturii clasice.

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

P ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate în ultimul timp
de către beneficiari de orice fel, luând în calcul câteva motive,

toate la fel de importante pentru siguranța traficului, aspect,
controlul costurilor de execuție și întreținere. În primul rând, este
vorba despre un tip de pardoseală care, având prevăzută o
substructură, de o înălțime mai mare sau mai mică (în funcție de
relieful terenului, de arhitectura spațiului și de necesitățile specifice
locației), permite foarte bine drenarea umidității solului, fără a afecta
stratul superior al pardoselii. În al doilea, rând, apare necesitatea
asigurării unei aderențe optime, conform normativelor de siguranță
autohtone și locale în domeniu: suprafața să nu fie nici alunecoasă,
nici atât de aderentă încât să provoace împiedicarea. De asemenea,
trebuie luată în calcul temperatura la care ajunge pardoseala în

Un material de excep]ie: 

Zonele de teras` [i c`ile de acces în ame na -

j`rile exterioare, mai cu seam` în spa ]iile pu -

blice, trebuie abordate cu mare aten]ie pentru

fiecare detaliu referitor la siguran]a traficului

[i estetic`. Pe terase, beneficiarii petrec mo -

mente importante de relaxare, socializare sau

chiar de lucru, iar c`ile de acces trebuie s` fie

stabile, continue [i f`r` obstacole. Acela[i

lucru este valabil pentru pontoane [i alte

ame naj`ri exterioare, acele elemente care

indi vidualizeaz` o lo cuin ]`, un complex de

birouri, zona aferent` unui hotel sau res tau -

rant. Produc`torul român de compozit lemn-

polier (WPC) Bencomp, cu o unitate de
pro  duc]ie la Buz`u, propune sisteme complete

pentru toate acestea, oferind un material cu

o rezisten]` excelent`, montaj simplu [i un

pre] accesibil. Datorit` propriet`]ilor sale,

WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit în ma -

joritatea zonelor lumii, de la de[ert sau climat

ecuatorial umed, pân` la Cercul Polar.

compozitul 
lemn-polimer 
de la Bencomp
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timpul expunerii prelungite la soare, destul de mare în cazul
materialelor cu inerție termică redusă (piatră, ceramică, compozite pe
bază de ciment etc.). Lemnul a scris istorie în acest domeniu, dar de-a
lungul tipului au fost înregistrate o serie de neajunsuri ce au făcut ca
tot mai mulți utilizatori să se orienteze către materiale compozite tip
WPC, care beneficiază de avantajele lemnului, dar reușesc să vină cu
câteva plusuri semnificative: planeitatea perfectă și stabilitatea
formei (greu de menținut la lemn, care își modifică dimensiunile în
timp, sub acțiunea factorilor de mediu), rezistența la agresiunea
unor substanțe (detergenți, grăsimi, acizi, săruri – cum este cazul
apelor marine, minerale, termale etc.). Un deck din WPC nu are nevoie
de întreținere periodică și nici de finisare, fiind un material omogen,
colorat în masă. 

Proprietățile compozitului
lemn-polimer oferă de aseme-
nea ceea ce este pretins de la
orice pardoseală exterioară: re-
zistență la cicluri îngheț-dezgheț,
la apă în regim prelungit, agre-
siune de natură biologică
(mușchi, licheni, insecte), un
design modern și familiar în ace-
lași timp. Factorul estetic trebuie
eva luat cu responsabilitate,
com pozitul putând fi extrudat
sub numeroase forme și modele
de texturi. Din WPC, Bencomp
obține profile rectangulare care
pot fi folosite atât la pardoseli,

cât și la alte tipuri de construcții și amenajări exterioare: garduri, pa-
ravane, pergole, pontoane, mobilier de grădină, balustrade, po-
dețe, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru uși și ferestre.
Datorită rezistenței excepționale la radiațiile UV, profilele din WPC au
un aspect uniform, menținut pe toată durata de viață a materialului.
Trebuie adăugat că rezistența mecanică de care acestea beneficiază este
de peste 3 ori mai mare față de cea a lemnului, la aceeași gro sime. 

Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem com-
plet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o
activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

Bencomp  
Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro

WPC-ul are în compozi]ie f`in` de lemn (peste
50%) [i mase plastice (rezultate uneori din
recicl`ri), amestecul fiind stabilizat împotriva
radia]iilor UV, a mucegaiurilor [i insectelor.
Astfel, se poate vorbi de un material prietenos
cu mediul, deoarece nu emite gaze toxice [i nu
elibereaz` substan]e periculoase, ceea ce îl
recomand` pentru folosirea inclusiv la piscine
sau terase destinate copiilor. 
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istoricepardoseli

Blazoanele Corvine[tilor 
din Castelul de la Hunedoara

Aproape 300.000 de turi[ti vin anual s` viziteze acest castel medieval, fascina]i de

maiestuozitatea zidurilor, de superbele s`li în stil gotic [i renascentist, de acoperi[urile

spectaculoase prin silueta lor incisiv`, de legendele locului bazate pe o istorie glorioas` [i

tumultoas`. Nu mai pu]in interesante sunt îns` pardoselile, unele dintre ele poate mai

vechi [i mai semnificative pentru povestea locului decât alte elemente de arhitectur`

ad`ugate în epoci relativ recente, din considerente estetice, practice [i uneori chiar

politice. S` ]inem cont de faptul c` acest edificiu este rezultatul a circa [apte secole de

construc]ii, repara]ii, extinderi, moderniz`ri, începând din secolul al XIV-lea [i pân` la

ultimele renov`ri din anii preceden]i. 
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Cl`diri din diverse epoci
Iancu de Hunedoara a trans format caste-

lul în reședință, centru al unui domeniu feudal
important, dar și punct strategic întărit, într-o
perioadă plină de pericole, atât din partea tur-
cilor, cât și în contextul îndelungilor conflicte
pentru ascensiunea la tronul Ungariei. Fiul său,
Matia Corvin, gloriosul rege al Ungariei, a ex-
tins domeniul și castelul, adăugându-i crene-
luri și turnuri. Din această perioadă datează
cele 7 turnuri de apărare care ofereau o privire
largă asupra tuturor zonelor dim prejur – tur-
nuri circulare (Capistrano, Turnul Pustiu, cel al
Toboșarilor, turnul pictat cu frescă exterioară
denumit “Buzdugan”) sau rectangulare, pre-
văzute cu intrări carosabile și poduri de piatră,
întrerupte de tronsoane mobile din lemn, și
terase de apărare amenajate pentru a se putea
trage cu arcul sau cu arme de foc. De asemenea,
atunci a fost construit turnul pe 5 niveluri Nje
Boisia (“Nu te teme” – în limba sârbă), unde se
afla garnizoana castelului formată în general
din mercenari. Turnul este legat de castel
printr-o galerie de 33 m lungime, suspendată
pe stâlpi masivi din cal car. 

Când Iancu de Hunedoara a devenit guver-
nator al Ungariei, lucrările pentru castel s-au
orientat către construcții cu caracter prepon-
derent civil, precum o capelă care îmbină ele-
mente romanice și gotice târzii, dar care se
pare că a fost modificată în secolul al XVII-lea,
când a fost montată și o pardoseală de mar-
mură. Din acel secol mai datează palatul pro-
priu-zis, cu Sala Cavalerilor, Sala Dietei și o
scară în spirală, lucrare de mare rafinament cu
piloni octogonali din marmură, nervuri în
cruce, console ornamentate și chei de boltă în
stil gotic. Camera Dietei era folosită de aduna-
rea locală cu rol legislativ și administrativ, iar
Camera Cavalerilor pentru banchete și dinee.
Lui Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei
între 1613 și 1629, un alt proprietar al castelu-
lui, i se datorează o serie de modificări con-
struind peste ziduri mai vechi palatul din
incintă care îi poartă numele; acesta îmbină
trăsături renascentiste mature şi târzii și este
compus din dormitoare la parter şi o sufrage-
rie la etaj. 

Castelul a avut de fapt 22 de proprietari
până în secolul al XVIII-lea, iar apoi a intrat în
administrarea curții imperiale habs burgice,
devenind sediu al administraţiei minelor şi de-
pozit al produselor de fier (1724-1854). 

De atunci datează și palatul administrativ,
un sector construit pe trei nivele unde erau in-
stalaţi funcţionarii administraţiei minelor, in-
teresante fiind plafoanele cu decorațiuni
baroce.

 Istoria castelului este
strâns legat` de faimoasa
familie a Corvinilor, sau
Huniade, cu r`d`cini
valahe, cumane [i ma -
ghiare. Cel care a adus o
veche [i simpl` fortifica]ie
la statura unui castel [i a
devenit un faimos locatar
al lui a fost Ioan (Iancu)
de Hunedoara, ban al
Severinului, apoi voievod
al Transilvaniei [i Regent
al Ungariei. 

 Calcarul [i marmura sunt principalele
materiale pentru ornamenta]ia gotic`,
dar [i pentru pardoselile bine [lefuite
ale zonelor devenite ”civile”. Este un

plus pentru estetic`, dup` ce guvernarea
austriac` a descurajat orice tendin]` de

fortificare a castelelor [i palatelor
private din Transilvania. 
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Pardoseli cu semnifica]ie
Zona Hunedoarei este bogată în roci de

calitate – putem să ne gândim doar la faptul
că Rușchița, faimoasa carieră comparată cu
cea de la Carrara (și apreciată de nobilimea
Transilvaniei și nu numai), este la numai 40 de
km de Hunedoara. Curtea interioară este doar
parțial pavată, și are câteva rigole acoperite de
dată recentă, restul purtând urmele lucrărilor
de îndepărtare a surplusului de piatră, dar și
fundațiile unor construcții dispărute în timp. 

Palatul propriu-zis, în care sunt amenajate
în stil gotic și renascentist Sala Cavalerilor și
Sala Dietei, au cele mai interesante pardoseli.
Pe dalele pătrate de ceramică smălțuită
putem vedea, șterse parțial de timp și de pașii
celor care au trecut pe aici, însemne heraldice
semnificative pentru locație. Vedem, printre
alte simboluri nobiliare, faimosul scut al Casei
de Anjou (dinastie aflată prin una dintre ra-
muri la conducerea Ungariei în secolul al XIV-
lea), cu cei 3 crini de aur, respectiv blazonul
familiei Huniade – corbul cu un inel de aur în
cioc, completat de soare și lună. Aceste în-
semne heraldice sunt încadrate de motive
geometrice și florale marcate de semnul crucii
ca leitmotiv. Spectaculoase sunt și scările de
marmură cu balustrade sculptate în stil gotic.
Restul pardoselilor interioare sunt din piatră
atent șlefuită sau din cărămidă arsă, așa cum
întâlnim în multe dintre catedralele și caste-
lele Evului Mediu din Occident. În zonele ex-
terioare, în tuneluri sau unele zone care au servit
drept depozite, piatra nu a fost finisată riguros.
Cămările și pivnițele numeroase arată existența
unui număr mare de servitori, a depozitării unor
cantități considerabile de provizii. 

Întâlnim și pardoseli de lemn (chiar par-
chet), montate mai ales în spațiile care au
planșee din același material. În general, a fost
evitat lemnul, dat fiind pericolul incendiilor,
evident mai ales în cazul unui asediu, de
exemplu. În incendiul din 1854 a fost distrus
tot ceea ce era din lemn aici, precum și o bună
parte a finisajelor, care au fost refăcute ulterior,
la începutul secolului al XIX-lea, până în ajunul
Primului Război Mondial.  

 Palatul propriu-zis, în care sunt
amenajate în stil gotic [i renascentist
Sala Cavalerilor [i Sala Dietei, au cele
mai interesante pardoseli. Pe dalele
p`trate de ceramic` sm`l]uit` putem

vedea, [terse par]ial de timp [i de pa[ii
celor care au trecut pe aici, însemne

heraldice semnificative pentru loca]ie.

 Pardoselile sunt variate
[i din epoci diferite, pe
m`sura adaosurilor
intervenite în componen]a
ansamblului arhitectonic.
În general, au fost folosite
materiale locale, precum
calcarul dolomitic extras
chiar din stânca pe care a
fost amplasat castelul,
piatra de râu, diverse roci
prelucrate sub form` de
dale: gresie, granit, deseori
marmur`. 
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V izitatorii au beneficiat de sfaturi și
idei pentru amenajarea casei
direct de la specialiști, dar și de la

partenerii media, printre care s-a nu -
mărat și revista noastră, care a fost
distribuită gratuit la acest eveniment. De
asemenea, în Pavilionul A tabloul indus -
triei mobilei a fost întregit cu o ofertă
bogată de echipamente și utilaje pentru
industria lemnului, destinată eficien -
tizării fluxului de producție și im ple -

men tării de noi tehnologii, zonă inte re -
santă pentru producătorii autohtoni de
parchet masiv sau stratificat, de scări
interioare și exterioare, mobilier și
terase de grădină, lambriuri și profile de
lemn etc. Au fost prezenți de asemenea
furnizori de scule, unelte și accesorii
utile celor din industria lemnului, in clu -
siv parchetarilor, de la aparate pentru
măsurarea umidității la șle fui toare,
ferăstraie sau materiale abrazive.   

eveniment

de la mobilier spre amenaj`ri 
interioare des`vâr[ite

Timp de 5 zile, produc`torii [i importatorii de mobilier, dar

[i de alte produse [i materiale pentru amenaj`ri interioare,

printre care [i pardoseli, au avut o platform` de expunere

organizat` pe sectoare tematice, târgul reunind oferta

saloanelor de mobilier clasic, mobilier modern, buc`t`rii,

decora]iuni [i corpuri de iluminat. 

BIFE-SIM, cel mai mare târg românesc specializat în mobil`, echipamente [i accesorii, cu participare interna]ional`, a avut
loc anul acesta între 14 [i 18 septembrie la Romexpo. 
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“Ne bucură participarea interna ţio -
nală numeroasă la ediţia din acest an,
gradul de internaționalizare fiind de
12%, ceea ce demonstrează că piaţa ro -
mâ nească de mobilă este în continuare
atractivă şi atât din punct de vedere al
exporturilor, cât şi al interesului crescut
pentru importuri. Companii expozante
din ţări precum Polonia, Turcia, Bul -
garia, Italia, Ungaria, Grecia, Mace -
donia, Republica Moldova, Germania şi
Serbia contribuie la crearea unei ima -
gini de ansamblu asupra industriei de
mobilă în rândul vizitatorilor specialişti
şi nonspecialişti”, arată domnul Mihai
Costriş, Director Gene ral Romexpo.

BIFE-SIM 2016 a fost și locul de
des făşurare a multor evenimente co -
nexe - demonstraţii de prelucrare a
lem nului, simulări de design interior,
conferinţe şi seminarii precum Con -
ferinţa de Design aflată la a V-a ediţie,
tombole cu premii pentru vizitatorii
specialişti şi publicul larg.

Conferinţa de Design desfășurată
vineri, 16 septembrie, a fost structurată
pe domenii precum Producția (ce
înseamnă producţia în România, prin
designul de produs, concepere, pre zen -
tare, marketing), Designul, Colaborările
de succes, Producţia alternativă, Reu tili -
zarea/reciclarea și Promovarea pro duc -
ţiei şi designului în România. 

Cele două tombole desfăşurate în
cadrul târgului s-au adresat atât vizi -
tatorilor (au fost oferite obiecte de
mobilier şi de amenajare interioară), cât
și specialiștilor (au fost oferite vouchere
pentru reduceri de prețuri la maşini sau
utilaje de prelucrare a lemnului).

Nu în ultimul rând, menționăm des -
fă șurarea în cadrul BIFE-SIM a
Concursului Național de Design pen -
tru Mobilier 2016, organizat de Aso -
ciația Producătorilor de Mobilă din
Ro   mânia (APMR) și sponsorizat de
EGGER România. Premiile au fost adju -
decate de arhitecți, designeri sau spe -
cialiști în industria mobilei, respectiv de

elevi și studenți au unor unități de
învățământ în domeniul designului și
industriei mobilei, tema principală fiind
“Micul mobilier”.

Referitor la domeniul nostru de
activitate, expozanți de parchet au fost
relativ puțini, în schimb am observat o
ofertă importantă pe zona de scări (mai
ales de interior), numeroși producători
venind să expună sisteme de acest gen.
Au fost prezentate atât scări de lemn
masiv, cât și scări din compozite pe
bază de lemn, în general în combinație
cu sticlă și metal. Ceva mai activ a fost
domeniul textilelor, cu mochetă, tapet și
diverse țesături pentru decorarea pere -
ților. De asemenea, am remarcat o creș -
tere a ideilor de design bazat pe sculp tură
și finisarea automatizată a lem nului, idei
aplicabile nu doar la mobilier, ci și în
cadrul amenajărilor interioare de an sam -
blu. Datorită acestor facilități, se constată
un reviriment al mobilierului clasic din
lemn masiv, bogat sculptat, iar în con -
secință se optează pentru pardoseli din
lemn cu o estetică elaborată, de nuanțe
închise, uneori personalizate cu ajutorul
gra vu rilor laser.  n

Repere ale BIFE-SIM 2016:
• peste 300 de firme participante
• 7 pavilioane expozi]ionale ocupate
• 30.000 de metri p`tra]i suprafa]`
expozi]ional` ocupat`



Pardoseli magazin50

normative

Reguli pentru c`ile de
acces ale locuin]elor 

C`ile de acces pentru sau din locuin]e de orice fel,

interioare sau exterioare, trebuie s` îndeplineasc`

anumite cerin]e prev`zute explicit de Normativul

privind proiectarea cl`dirilor de locuin]e, indicativ

NP 057-02. Am selectat aici câteva dintre

prevederile documentului respectiv, cele referitoare

la pardoseli, sc`ri [i c`i de acces, pentru câteva

motive importante: montatorul de pardoseli trebuie

s` [tie care îi sunt limitele pe care s` nu le

dep`[easc` în timpul lucr`rii, materialele folosite 

s` fie cele potrivite, iar în cazul unor lucr`ri de

reamenajare s` nu fie înc`lcate aceste reguli.

Reglement`ri importante sunt [i pentru ansambluri

reziden]iale, chiar pentru locuin]e individuale

împrejmuite, iar ideea principal` este urm`toarea:

pe acest subiect, nimic nu trebuie l`sat la voia

întâmpl`rii, pentru c` este vorba despre siguran]a

oamenilor, chiar de via]a lor în situa]ii extreme.  

ACCESE CAROSABILE
Pentru locuin]e unifamiliale cu acces [i lot propriu 
se vor asigura:

• Accese carosabile pentru locatari;
• Acces carosabil pentru colectarea de[eurilor menajere
[i pentru accesul mijloacelor de stingere a incendiilor,
conform regula men telor locale de urbanism;

• Alei semi(carosabile) în interiorul zonelor parcelate, având
(pen tru alei cu L = max. 25,00 m [i l = min. 3,50 m,

respectiv pentru alei cu L > 25,00 m) l = min. 3,50 m +
supral`rgiri de dep`[ire [i zone pentru manevre de
întoarcere;

• În cazul parcel`rii pe dou` rânduri, accesele la parcelele
din spate se vor realiza prin alei de servire local`
(fund`turi) având:
- Pentru alei cu L = 30,00 m, l = 3,50 m (o band`) [i 
- Pentru alei cu L = 30 - 100,00 m, l = min. 2 benzi
(7,00 m.) cu trotuar pe cel pu]in o latur` [i
supral`rgiri pentru manevre de întoarcere la cap`t.
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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 

 ACCESE
PIETONALE
Accesele pietonale vor fi
conformate astfel încât 
s` permit` circula]ia
persoanelor cu handicap 
 [i care folosesc mijloace
specifice de deplasare
(scaun rulant) conform
prevederilor specifice.
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normative

Siguran]a circula]iei 
pe c`i pietonale exterioare
• Traseul pietonal trebuie s` fie clar,
vizibil [i bine diferen]iat de cel carosa-
bil, prin rezolvare în profil transversal,
prin material, sau prin culoare�
• Între cl`dire [i carosabil trebuie s`
existe trotuar�
• Toate c`ile pietonale vor avea:
- l`]ime liber` de 1,50 m (se admite
min. 1,00 m l`]ime, cu condi]ia asi -
gu r`rii, la intersec]ii [i schimbare de
direc]ie, a unui spa]iu de 1,50 x 1,50
m pentru manevr` scaun rulant)�

- în`l]ime de max. 0,20 m�
• În`l]imea liber` de trecere, pe sub
obstacole izolate, va fi: min. 2,10 m

• Ie[irile din garaje sau parcaje trebuie
bine marcate [i semnalizate, astfel
încât s` fie vizibile în orice condi]ii at-
mosferice�
• În dreptul ie[irilor din garaje sau par-
caje, trotuarul va fi întrerupt [i rotunjit
la col]uri�
• C`ile pietonale, adiacente c`ilor caro-
sabile cu trafic intens, trebuie s` fie
asigurate cu balustrade de protec]ie 
(h = 0,90 m), sau spa]iu verde de sigu-
ran]`�
• Stratul de uzur`, al c`ilor pietonale,
va fi astfel rezolvat, încât s` împiedice
alunecarea, chiar [i în condi]ii de umi-
ditate�
• Panta c`ii pietonale va fi:
- în profil longitudinal max. 5 %�

- în profil transversal max. 2 %�
• Denivel`rile admise pe traseul pieto-
nal (dac` nu pot fi evitate), sunt de
max. 2,5 cm�
• Rosturile între dalele pavajului, sau
orificiile de la gr`tarele pentru ape plu-
viale, vor fi de max. 1,5 cm�
• Pe parcursul c`ilor pietonale, în spa]ii
deschise, aflate pe terenuri accidentate,
sau în zone cu vânturi puternice, se vor
prevedea grilaje joase, sau balustrade
având în`l]ime h = min. 0,60 m (reco-
mandat 0,90 m - 1,00 m, având mân`
curent` inclusiv la 0,60 m)�
• La acoperi[urile cu pant` mai mare
de 30° se vor prevedea opritoare de
z`pad`, pentru a se evita accidentarea
pietonilor.

Siguran]a cu privire la
accesul în cl`dire
• Accesul în cl`dire trebuie retras din
circula]ia stradal` (cazul cl`dirilor adia-
cente c`ilor de circula]ie);
• Platforma de acces în cl`dire va avea
h = min. 0,15 m, fiind conformat` [i
dimensionat` corespunz`tor, inclusiv
pentru accesul persoanelor blocate în
scaun rulant (unde este cazul);
• Pentru persoanele blocate în scaun
rulant, accesul pe platform` se va face
prin intermediul unei rampe, având
panta de max. 8 %;
• Treptele sc`rii de acces vor respecta
rela]ia 2 h + l = 62 - 64 cm, dar, pentru
persoane cu dificult`]i de mers, treptele

vor avea h = max. 16 cm [i l = min. 30 cm
(recomandat 15 x 32 cm sau 16 x 30 cm);
• L`]imea sc`rii de acces va fi stabilit`
corespunz`tor tipului de scar` [i res-
pectiv a tipului de cl`dire, conform
normelor de siguranț` a circulației in-
terioare;
• Rampele, sc`rile [i platforma de acces
vor avea balustrade/parapete de pro -
tec]ie, conformate [i dimensionate co-
respunz`tor reglement`rilor specifice;
• Stratul de uzur` al sc`rilor, rampelor,
platformelor de acces, vor fi astfel rea-
lizate, încât s` se evite alunecarea (in-
clusiv în condi]ii de umiditate);
• L`]imea liber` a golului de u[` va fi de:
- min. 1,40 m (0,80 + 0,60) la intrarea

principal` în  locuin]e colective cu mai
mult de 100 de persoane;
- min. 1,00 m la intrarea principal` în
locuin]e colective cu mai pu]in de
100 persoane;

- min. 0,90 m la intrarea principal` în
locuin]e unifamiliale [i semicolective;

- min. 0,80 m intrarea secundar`;
• Pragul u[ii va fi de max. 2,5 cm;
• Gr`tarul pentru cur`]at înc`l]`mintea
va avea orificii de max. 1,5 cm.
• Se recomand` ca deasupra platformei
de acces în cl`dire s` se prevad` o co-
pertin` de protec]ie, corespunz`tor
conformat` [i dimensionat` – aceasta
va avea atât rol de siguran]` a traficu-
lui, cât [i pentru protec]ia pardoselilor.
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Siguran]a cu privire 
la deplasarea pe sc`ri
interioare
• Rela]ia între trepte [i contratrepte
trebuie s` fie 2 h + l = 62 - 64 cm, dar,
pentru persoane cu dificult`]i de mers,
treptele vor avea h = max. 16 cm [i 
l = min. 30 cm (recomandat 15 x 32 cm
sau 16 x 30 cm);
• Num`rul de trepte, al unei rampe de
scar`, va fi de:
- max. 18 trepte - caz general;
- max. 16 trepte (recomandat 10
trepte) – pentru persoane cu difi-
cult`]i de mers;

- min. 3 trepte;
• Treptele ce apar]in aceleia[i rampe de
scar`, trebuie s` aib` acelea[i dimen-
siuni (l`]ime [i în`l]ime), m`surat pe
linia pasului (pentru sc`ri ce asigur`
[i/sau evacuarea este indicat ca trep-
tele s` aib` acelea[i dimensiuni pe
toat` desf`[urarea sc`rii respective);
• Sc`rile vor fi prev`zute, cu parapete
(balustrade) de protec]ie conformate
corespunz`tor normelor specifice NP
063, având în`l]imea de siguran]` h
curent = 0,90 m;

• Când scara este distan]at` de perete
mai mult de 6 cm, se vor lua m`suri de
siguran]` corespunz`toare, astfel încât
s` fie evitat` alunecarea în gol a picio-
rului, sau a bastonului;
• Balustrada (parapetul) va fi prev`zut`
cu mân` curent` astfel conformat`,
încât s` poat` fi cuprins` cu mâna (4 –
5 cm diametru);
• Balustrada va fi astfel alc`tuit` încât
s` nu permit` c`]`ratul sau trecerea
copiilor dintr-o parte într-alta;
• Finisajul sc`rilor va fi astfel realizat
încât s` se evite c`derea prin alunecare;
• Ferestrele din dreptul palierelor tre-
buie s` aib` parapet (balustrad`) de
protec]ie corespunz`tor conformat, ast-
fel încât s` se evite accidentarea prin
spargerea geamului, în caz de contact
prin alunecare;
• În`l]imea liber` între rampe,
m`surat` pe perpendiculara de la nasul
treptei pe linia de flux, precum [i
în`l]imea liber` de circula]ie sub scar`,
va fi h = min. 2,00 m la sc`ri principale
[i h = min. 1,90 m la sc`ri scundare [i
de acces la pod, mansard` sau subsol
(care nu constituie c`i de evacuare);

• L`]imea liber` a sc`rilor, rampelor [i
podestelor va fi:
- la sc`ri principale: l= min. 0,95 m la
cl`diri cu max. 2 niveluri; l = min.
1,05 m la cl`diri cu 3-5 niveluri; l =
min. 1,20 m la cl`diri cu 6-8 niveluri;
l = min. 1,25 m la cl`diri cu min. 9
niveluri;

- la sc`ri secundare: l = min. 0,90 m în
general; l = min. 0,85 m cazul aparta-
mentelor grupate la scar`;

- pentru persoane cu dificult`]i de mers
l = min. 1,00 m.

• Sc`rile [i podestele vor fi dimensio-
nate corespunz`tor transportului t`rgi-
lor, sicrielor [i mobilelor voluminoase,
atunci când nu exist` alt sistem de ri-
dicare/coborâre a acestora;
• Sc`rile trebuie s` fie corespunz`tor [i
uniform luminate, f`r` risc de produ-
cere a fenomenului de str`lucire orbi-
toare.
• La cl`dirile de locuin]e în care nu
exist` ascensor, dimensionarea trepte-
lor se va face corespunz`tor
necesit`]ilor persoanelor cu dificult`]i
de mers.







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


