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Şlefuire Profesională
Etape de șlefuire recomandate pentru o suprafață perfectă
Pentru lac pe bază de apă: extramat, mat sau natural
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Pentru reﬁnisare / Tratament Silver
Curățare profundă

Bona Power Scrubber & Deep Clean Solution
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editorial

Un nou concurs,
o nouă perspectivă

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației
Montatorilor
de Pardoseli din România
e-am mobilizat în această perioadă pentru organizarea unei noi
ediții a Concursului Național al Montatorilor de Pardoseli,
prevăzută a avea loc în 23 – 26 martie 2017, simultan cu
Construct Expo, Ambient Expo și celelalte târguri de primăvară din
domeniul construcțiilor ce se desfășoară tradițional la Romexpo în
aceeași perioadă. Reacția multor membri ai branșei a fost pozitivă și
promptă, de aceea le mulțumim, pentru că împreună putem să ducem
mai departe un eveniment speciﬁc nouă, putem păstra o tradiție
începută acum 8 ani. Merită să renunțăm un pic la modestie și să
spunem că este singura competiție profesională, vocațională, de nivel
național, din domeniul construcțiilor; în plus, este girată de o organizație
europeană, EUFA P+F, recunoscută ca reper pentru montatorii de
pardoseli și aspiranții la această meserie, respectiv pentru producătorii
de materiale speciﬁce, de pe întregul continent, mai ales din zona lui
vestică. Mulțumim domnului Heinz Brehm pentru faptul că se implică
de ﬁecare dată când îl solicităm, ajutându-ne să păstrăm pentru acest
eveniment un nivel de exigență care ne sincronizează cu tehnicile și
tendințele din lumea bună a acestui domeniu.
Avem tot timpul de învățat și cel mai bine este să înveți făcând, chiar
dacă este posibil să nu îți iasă perfect de prima dată. De aceea încercăm
să venim la ﬁecare ediție cu provocări noi, cu punerea în practică a
unor idei pe care le considerăm corecte, cu potențial pentru mai buna
desfășurare a activității noastre. Dacă la ediția din 2012 a Concursului
European al Montatorilor de Pardoseli, organizată la București, am ținut
să avem, pe lângă secțiunea de pardoseli din lemn, și o secțiune de
pardoseli elastice / textile (PVC, linoleum, mochetă), la ediția din 2017
a concursului național venim cu două noi propuneri competiționale de
montaj: pardoseli turnate (epoxi și poliuretan pentru rezidențial,
industrial și parking), respectiv pardoseli reci (ceramică, piatră). Ne
vom strădui să arătăm și acestor discipline respectul cuvenit, să
introducem în concurs materiale de top și tehnici de evaluare de nivel
european, întâlnite la cele mai bune concursuri de proﬁl. Iată de ce îi
invităm pe toți profesioniștii din aceste domenii să vină alături de noi,
să ne împărtășescă din experiența lor, asigurându-i că acest concurs
va contribui la o creștere a standardelor de calitate și execuție, dar și la
o mai bună comunicare în interiorul întregii branșe a montatorilor de
pardoseli, de orice fel ar ﬁ acestea.
Închei cu mențiunea că aveți în față ediția cu numărul 30 a revistei
Pardoseli Magazin, la exact 7 ani de când a fost demarat proiectul. Să îi
urăm “La mulți ani!” cu ocazia acestui număr aniversar, să îi dorim să
rămână și în continuare ceea ce și-a propus la început: o platformă media
specializată, o cale de comunicare în interiorul branșei și spre exteriorul
ei, cu toți cei care au nevoie de noi. “La mulți ani!” și cu ocazia Anului
Nou, în care sperăm să ni se îndeplinească toate dorințele de bine.

N
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linoleum

MARMOLEUM IMAGINE

Știați că puteți realiza cele mai
inovative și mai speciale modele de
pardoseli cu Marmoleum? Pentru
noua noastră colecție Marmoleum
Imagine am solicitat trei designeri
internaționali să creeze o serie de
modele de Marmoleum, lucru posibil
datorită tehnicii noastre de tăiere
Aquajet. Modelele se pot personaliza
la cerere, permițând astfel
nenumărate posibilități de design.
Mai mult, între modelele de design
amintite se numără Dare to Rug,
brand românesc lansat în 2015 de
designerii Andreea Batros și Flavia
Scinteanu.

Dare to Rug
Dare to Rug este un brand românesc lansat în 2015 de
tinerii designeri Andreea Batros și Flavia Scinteanu. Atelierul
lor este situat în București, unde au și un showroom ce
reunește colecțiile lor de covoare. Prima colecție de covoare
intitulată Romanian Moods a fost prezentată pieții internaționale la ediția din acest an a Salone del Mobile din Milano.
Covoarele țesute manual și care împletesc modelele
tradiționale românești cu abordările moderne sunt realizate
cu material și vopseluri alese atent pe criterii de sustenabilitate. Ambii designeri au experiență peste hotare, trăind în
trecut la Shanghai și Milano.

Moștenirea modelelor românești
Modelele abordate de Marmoleum Imagine în cadrul
colecției Dare to Rug implică trei elemente esențiale ale folclorului românesc, percutante și în sine dar care se și îmbină
armonios între ele: albinele, pajiștea și bujorii. Acestea marchează subtil colecția de linoleum și transferă acesteia o
puternică moștenire a modelelor arhetipale românești, făcând
trecerea de la inspirația etnică la niște modelele universale
adecvate pentru majoritatea spațiilor și amenajărilor de
interior.
Cele trei modele Marmoleum Dare to Rug - albinele,
pajiștea și bujorii - sunt disponibile în trei combinații cromatice diferite ce permit nenumărate posibilități de amenajare a pardoselii.

4
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Modelele cu tipar de albine și pajiște au la bază două
culori, oferind posibilitatea creării unui efect de negativ
fotografic. Modelele reprezentând bujori sunt pe trei culori,
dimensiunea modelelor fiind adaptată în așa fel încât să dea
naștere unui joc interesant al proporțiilor.

Sigrid Calon
Sigrid Calon este un designer olandez cu mare aﬁnitate pentru modelele graﬁce și
textile. Creațiile ei sunt clare și
foarte ușor recognoscibile. Prin
transpunerea unei grille tradiționale de broderie într-una digitală a luat naștere un punct de
plecare versatil pentru o serie largă de modele graﬁce. Explorarea tehnologiei Riso-print adaugă un strat suplimentar
acestor modele. Între alții, modelele semnate de Sigrid Calon
sunt folosite de companii precum Swatch și Oxydo.

Kustaa Saksi
Kustaa Saksi este un artist
vizual ﬁnlandez, designer textil
și ilustrator specializat în narațiune graﬁcă prin modele și
artă textilă. În modelele sale el
combină calități organice cu
texturi detaliate în palete bogate de culori și folosind materiale
experimentale. Lucrările de artă semnate de Saksi sunt expuse
la galerii și muzee din toată lumea. Kustaa Saksi și-a pus
talentul în slujba unor branduri precum Nike, Issey Miyake,
Levi’s, Salvatore Ferragamo, Lacoste, LVMH, Moooi și
Marimekko.

Organic & narativ
Modele infinite
Modelele semnate de Sigrid Calon pentru colecția Marmoleum Imagine se bazează pe o grilă. Prin conectatarea
sistematică a punctelor acesteia creatoarea dă naștere unor
posibilități nenumărate de abordare a modelelor. Pentru
colecția noastră Marmoleum Imagine am selectat trei serii
de modele – țesătură, tighel și nod -ﬁecare dintre acestea cu
propriile caracteristici, dar toate reprezentând semnătura
unică a muncii lui Sigrid Calon.

Modelele de Marmoleum create de Kustaa Saksi vorbesc
propria limbă: organice, misterioase, narative. Inspirația din
natură se reﬂectă în două colecții de design: IRIS și OASIS. O
anumită complexitate a modelelor conferă privitorilor dorite
momente de reﬂecție.

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

ursa glasswool tsP
ˇ Si
ˇ
izolarea fonica
¸ termica
a pardoSelilor de hotel
Pentru amenajarea
interioară a hotelului Kronwell din
Brașov au fost utilizate finisaje deoseBit de elegante, din
gama Premium, lucru valaBil inclusiv în
cazul Băilor. acestea din urmă își Pot
dePăși condiŢia de simPle sPaŢii destinate
igienei Personale, devenind Prin confortul oferit adevărate zone de relaxare, Personalizate Pentru turiștii
Business și de leisure sosiŢi aici. de aceea,
foarte imPortante sunt temPeratura
oPtimă, uniformă și constantă Pe toate
suPrafeŢele, mai ales Pe Pardoseală,
gestionarea umidităŢii interioare, Precum și confortul acustic, asPecte ce
definesc un hotel cu standarde ridicate. Pardoselile cu un design modern
au fost concePute cu sistem de încălzire încorPorat care să asigure atât un
climat oPtim și o senzaŢie Plăcută la
Picioare, cât și Păstrarea uscată a
acestor Pardoseli suPuse frecvent umidităŢii. Pentru a oBŢine însă aceste rezultate a fost nevoie de o soluŢie de
izolare termică și fonică a finisajului
Pardoselii faŢă de stratul suPort, iar în
acest scoP au fost folosite Plăci de vată
minerală URSA GLASSWOOL TSP, furnizate de rePrezentantul în românia al gruPului internaŢional de comPanii uralita.
6
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zolarea fonică este una dintre condițiile de bază pentru
asigurarea liniștii, confortului într-un hotel, iar în cazul
băilor, ﬁnisate cu pardoseli rigide și cu încălzire încorporată, exigențele trebuie respectate cu ajutorul unor
materiale suplimentare, specializate. Prin izolarea fonică la
nivelul pardoselii este evitată propagarea sunetelor nedorite
către spațiile de dedesubt, unde zgomotele pot depăși intensitatea obișnuită (mai ales cele de impact, inevitabile pe o
suprafață dură). De asemenea, când pardoselile au un sistem
de încălzire încorporat, sunetele emise de agentul termic pot
deveni deranjante, un argument în plus pentru o soluție de
fonoizolare. Nu în ultimul rând, încălzirea în pardoseală are
nevoie de un strat termoizolant care să evite pierderile de
căldură, miza ﬁind climatizarea optimă a spațiului de
deasupra – este o metodă frecventă de eﬁcientizare a consumului de energie într-o clădire modernă. Plăcile din vată
minerală URSA GLASSWOOL TSP montate la nivelul
pardoselii au reprezentat soluția perfectă pentru respecta
toate aceste cerințe.
Conform tehnicii agreate de punere în operă, montajul
plăcilor URSA TSP, având grosimea recomandată de
producător, s-a făcut direct pe placa de beton, iar separația

I

dintre izolație și șapa ﬂotantă turnată ulterior a fost realizată
printr-o folie de polietilenă continuă, care protejează vata de
sticlă și întregul sistem de pardoseală de umiditatea remanentă din șapă. În continuare, a fost realizată o armătură și a
fost montat sistemul de încălzire în pardoseală, apoi a fost
turnată o șapă specială de încorporare, capabilă să facă față
variațiilor de temperatură fără a se ﬁsura. După aceea, se poate
interveni cu orice tip de ﬁnisaj potrivit sistemului de pardoseală, în cazul de față cu plăci ceramice rectiﬁcate, apte să
faciliteze transferul termic spre exterior. Au fost necesare
multe lucrări de detaliu, o atenție sporită ﬁind acordată zonelor
de margine (vata minerală și folia de polietilenă au fost aplicate
și vertical pe perete, pentru câțiva centimetri), respectiv
străpungerilor inerente destinate instalațiilor sanitare.
URSA GLASSWOOL TSP este un material sub formă de
plăci din vată minerală de sticlă, de mare densitate, având
ca aplicaţii generale izolarea termică şi fonică la nivelul
pardoselilor. Acestea 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 păstrarea unui nivel redus de zgomot între niveluri:
clădiri rezidențiale, 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

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

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
Pardoseli magazin
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KübERIT extinde
gama
PROteCȚiiLOR
de mUCHie
tReaPtĂ CU
COLȚ
ROtUnJit A

www.kueberit.com/ro

duPă succesul rePurtat recent
cu introducerea colŢurilor
rotunjite, KüBerit Profile
systems își extinde gama de
colŢuri la 90°. astfel, liderul
PieŢei Profilelor Profesionale
răsPunde unei cerinŢe reale și
acoPeră cererea Pentru
elemente de calitate menite
montajului mai raPid și mai facil
al acoPeririlor de Pardoseală
Pe scări și trePte.

ctualmente Küberit a introdus colțuri rotunjite din
aluminiu pentru proﬁlele de protecție muchie de
treaptă 859, 860 și 862 destinate montajului
pardoselilor elastice de grosime 2.5-3.0 mm. Colțurile
rotunjite marca Küberit reprezintă soluția perfectă pentru
piscine sau zone de saune cu scări deschise. Ele sunt
disponibile în varianta aluminu anodizat argintiu respectiv
cu aspect inox, la dimensiuni de 30 x 30 cm.
Sigur și economic: Noile
colțuri rotunjite gata de montare din aluminiu, destinate
pardoselilor elastice de grosime 2,5- 3,0 mm. Tăieturile
laborioase la unghi de 90
grade executate pe șantier
sunt deja de domeniul trecutului.
Noile colțuri rotunjite se
pot folosi și în cazul pardoselilor ﬁnite de până la 3 mm
grosime.

Element rotunjit de
colț pentru proﬁle de
protecție muchie de
treaptă

Pardoseli magazin
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eveniment

Bienala Na]ional`
de Arhitectur` –
Bucure[ti 2016
Uniunea Arhitec]ilor din România, în colaborare cu
Universitatea de Arhitectur` [i Urbanism „Ion Mincu” din
Bucure[ti, a organizat în perioada 12-28 octombrie 2016
cea de-a XII-a edi]ie a Bienalei Na]ionale de Arhitectur`, cu
tema „Recuperarea reperelor“. La acest eveniment, devenit
un reper în sine pentru bran[a arhitec]ilor români, dar [i un
eveniment cultural de referin]` pentru Capital`,
a participat [i revista noastr` ca partener media, fiind
distribuit` gratuit c`tre vizitatorii zonei expozi]ionale.

E

venimentul central al acestei
manifestări de amploare a fost
reprezentat de Expoziția Concurs de
Arhitectură Românească BNA 2016, care
a inclus 6 secțiuni: Arhitectura locuinței,
Arhitectura dotărilor comunitare și de
producție, Arhitectura spațiului interior,
Arhitectura patrimoniului cultural,
Arhitectura spațiului public și urbanism
și Publicații de arhitectură.

12
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Lucrările selectate au fost expuse
în zona special amenajată de la parterul UAUIM, iar la finalul celor peste
2 săptămâni de evenimente, a fost
lansat un impresionant catalog de 556
de pagini, în care aceste proiecte au
fost publicate.
Evenimentul a fost însoțit de o
suită de expoziții tematice, conferințe,
mese rotunde și lansări de carte de

arhitectură, precum și de acțiuni culturale aniversare ale unor evenimente
speciale pentru istoria și cultura
României (precum mișcarea DADA), și
a unor personalități care au inspirat și
influențat fenomenul arhitectural din
țara noastră, precum Tristan Tzara și
Constantin Brâncuși.

nu a ținut pasul cu dezvoltarea generală), proiectele văzute la București se
identifică printr-o prezență a relației
arhitectului cu pământul, o aplicare
fermă a unor idei care merg mai departe de decorativ, și nu în ultimul rând
coerența plastică și poezia, care cu greu
poate fi întâlnită în alte locuri din lume,
în arhitectură. Arhitectul canadian de
origine română a remarcat ca interesantă și categoria de publicații, care în
lume sunt din ce în ce mai mult tributare pieții, în timp ce arhitecura este tot
mai mult un produs de vânzare, rolul ei
cultural fiind marginalizat.

Manifestarea de deschidere oficială,
în cadrul căreia au fost acordate și
premiile, a avut loc pe 12 octombrie, în
Sala Frescelor de la UAUIM București,
ca de altfel multe alte evenimente ale
Bienalei. Au participat arhitecți de toate
vârstele, de la studenți la profesori și
celebrități ale branșei. Doamna Arh.
Ileana Tureanu, Președintele Uniunii
Arhitecților din România, a vorbit
asistenței despre modul de organizare,
despre desfășurarea concursului și
despre manifestările conexe. De asemenea, a fost anunțat concursul de
arhitectură cu participare internațională
”The House of Grief” dedicat memorialului victimelor de la ”Colectiv”, în
care au dispărut și arhitecți sau studenți
în domeniu. A fost remarcat numărul
mare de proiecte primite la acest
concurs (circa 90 din toată lumea), din
păcate cu o prezență slabă a proiectelor

românești. Acestea au fost expuse pe
traseul ce duce de la intrarea în universitate până la Sala Frescelor.
Domnul Prof. Dr. Arh. Georgică
Mitrache, Comisarul Bienalei, și-a
exprimat mulțumirea pentru participarea numeroasă și reprezentativă pentru
branșă la gala de premiere, iar gazdelor
de la UAUIM pentru încrederea acordată, pentru colaborarea strânsă,
devenită tradițională.
O altă persoană cheie a evenimentului a fost domnul Arh. Dan Sergiu
Hanganu, Președintele Bienalei, unul
dintre cei mai premiați și recunoscuți
arhitecți români pe plan mondial, care
a apreciat calitatea proiectelor incluse
în Expoziția Concurs de Arhitectură
Românească BNA 2016. Așa cum a
declarat, într-o perioadă în care arhitectura trece prin momente dificile, de
derapaj (în special din cauza faptului că

Bienala Națională de Arhitectură de
anul acesta a urmărit, așa cum arăta
domnul Georgică Mitrace, Comisarul
BNA 2016, să continue reflecția asupra
valorilor fundamentale ale ambientului
urban sau rural, să ofere ocazia reformulării
misiunii
arhitecților
și
urbaniștilor și să accentueze nevoia de
afirmare și protejare a valorilor mediului construit. Evenimentele conexe
organizate au dezbătut atât lucrările
incuse în cele 6 secțiuni de concurs, cât
și elemente care țin de tematica Bienalei, «Recuperarea reperelor».
Evocarea unor restauratori români,
reforma legislativă privind zonele
protejate în cadrul Codului Patrimonial
Cultural, tendințele în domeniul imobiliar, raportul dintre valoarea culturală
și cea economică, expozițiile oma giale, întâlnirile cu invitați din partea
autorităților locale sau guvernamentale,
discuții despre reperele profesiei de
arhitect – iată câteva dintre elementele
de greutate ale conferințelor organizate.
De asemenea, a fost discutată prezența
românească la Bienala de la Veneția,
care urma să se încheie în 27
noiembrie 2016.
Toate aceste teme și dezbateri au
urmărit să marcheze nevoia unor
sisteme de referință absolut necesare,
căutând să identifice răspunsuri concrete, să medieze dialogul între societate
și oraș, între beneficiar și profesionist.
Tematica generală s-a regăsit și în
lucrările intrate în competiție, acestea
fiind evaluate și din perspectiva
prezenței unor repere, simboluri, referințe la spațiul cultural autohton.
Pardoseli magazin
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eveniment

Premile Concursului de Arhitectură Românească bNA
Secțiunea A – Arhitectura locuinţei
Casa Origami, Otopeni - Jud. Ilfov,
(Autori: Dan Enache, Călin Radu)
Clădire de apartamente
„Cortina Residence”, București
(Autori: Vladimir Arsene, Cristiana
Ștefan, Mihaela Vasilescu, Zzing Lee,
Marinela Pașca, Raluca Radu,
Inyoung Jeon)

Secțiunea b –
Arhitectura dotărilor
comunitare şi
de producţie

Secțiunea C –
Arhitectura
patrimoniului
cultural

Mențiune:
Ia a(l)titudine - Lacul Călțun, Făgăraș,
Jud. Sibiu (Autor: Marius Miclăuș)

Consolidare, restaurare și
remodelare funcțională „Casa
cu Blazoane” - Sat Chiojdu,
județ Buzău (Autori: Călin
Hoinărescu, Daniel Hoinărescu)

Secțiunea D –
Arhitectura
spaţiului interior
Reconversie garaj - amenajare
birou arhitectură Arhi Dot
Design – București (Autori: Vlad
Andrei Boștina, Daniela Ileana
Boștina, Simona Iștoc)
Amenajare interioară centru spa
Zenith - Mamaia, Jud. Constanţa
(Autora: Bogdan Neagu)
În cadrul galei au fost acordate încă
două premii: Premiul Opera Omnia Arh. Auner Niels și Medalia
Președintelui Uniunii Arhitecților Editura Universitară „Ion Mincu”.

Secțiunea E –
Arhitectura spaţiului
public şi urbanismul
Planul Urbanistic General Galați
(Autor: Tiberiu Florescu)

Secțiunea D –
Publicaţii de arhitectură
Proiectul feroviar românesc
(1842-1916), Autor: Toader Popescu
Locuirea între proiect și
decizie politică. România 1954-1966,
Autor: Miruna Stroe
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Finisare

Performanță de Diamant
Abrazivele Bona Diamond - Șlefuire fină pentru finisaje perfecte

Atunci când perfecțiunea contează
Dacă sunteți în căutarea rezultatelor optime de șlefuire, abrazivele Bona Diamond vă
dau încredere să șlefuiți la perfecțiune orice suprafață de lemn.
Create din cei mai duri agenți de șlefuire din lume, Abrazivele Bona Diamond sunt
unice și furnizează o neegalată eﬁciență de șlefuire, durabilitate și uniformitate a
suprafeței – indiferent dacă se șlefuiește lemnul crud sau se face pregătirea pentru o
relăcuire suplimentară.

Durabilitate
Netezire Perfectă
Calitate mai bună a suprafeţei
Reﬁnisare sigură pe orice suprafaţă

16
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Abrazivele Bona Diamond au durabilitate de până la 15 ori mai mare comparativ cu plasele sau discurile cu
găuri. Datorită durității extraordinare, discul abraziv își menține performanța de șlefuire pe întreaga lui durată
de viață atunci când se folosește pentru șlefuirea fină.

Netezire Perfectă – fără nici o zgârietură
Granulele de diamant sunt dure dar nu ascuțite, astfel încât după șlefuirea fină suprafața rămâne netedă și
virtual fără zgârieturi. De asemenea, are capacitatea de a îndepărta zgârieturile anterioare existente, rezultând
o suprafață excepțional de netedă și uniformă.

Calitate mai bună a suprafeței
Șlefuirea fină (finală) cu Abrazivele Bona Diamond vă ajută să creați suprafața perfectă, asigurând aderența
și aspectul perfect al oricărui finisaj – indiferent dacă este ulei sau lac, colorat sau neutru.

Refinisare sigură pe orice suprafață deja finisată
Duritatea diamantului permite ca orice suprafață deja finisată să poată fi șlefuită cu ușurință și pregătită
pentru refinisare. Inclusiv podelele finisate cu cele mai dure lacuri UV sunt cu ușurință șlefuite, folosind
Abrazivele Bona Diamond se creează o suprafață perfectă pregătită pentru refinisare.

Abrazivele Bona Diamond –
Șlefuirea fină Pefectă pentru Două Situații
Fie că sunteți la ultima etapă de șlefuire în procesul de recondiționare, sau mătuiți un lac uzat pentru relăcuire, Abrazivele
Bona Diamond reprezintă alegerea ideală pentru ambele situații.

Recondiționare completă
Șlefuire ﬁnă pentru un ﬁnisaj neted
Renovarea completă implică șlefuire grosieră până la lemnul
crud, șlefuire medie și șlefuirea ﬁnă. Folosind remarcabilele
abrazive Bona Diamond pentru șlefuirea ﬁnă, vă asigurați
obținerea unui rezultat ﬁnal excepțional. Mai mult, descoperiți o
nouă și îmbunătățită cale de șlefuire – Metodele de Șlefuire Bona.

Recondiționarea tradițională:
Metoda tradițională de șlefuire în timpul unei recondiționări complete implică 2 etape de șlefuire medie cu mașina de câmp &
margini apoi șlefuire ﬁnă cu plasă sau discuri abrazive cu găuri. Această metodă asigură un rezultat mai puțin plăcut
comparativ cu noile metode Bona cu Abrazivele Bona Diamond.
• Șlefuire grosieră: granulație 36
• Șlefuire medie: granulație 60
• Șlefuire medie: granulație 100
• Șlefuire fină: plasă sau discuri cu găuri multiple, granulație 120 (buffer)
Pardoseli magazin
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Finisare

Noile metode de șlefuire Bona
1. Pentru lac mat, extra-mat sau natural: Aplicarea unui lac
mat necesită o șlefuire mai simplă cu mai puține etape.
Caracterul „iertător” al lacului mat înseamnă că micile zgârieturi sunt mai puțin vizibile, rezultând o frumoasă podea cu
mai puțin efort depus.
2. Pentru lac lucios, semi-lucios, ulei neutru sau hardwax oil:
Lacul lucios și uleiul evidențiază micile zgârieturi rezultate în
urma șlefuirii. Sunt necesare mai multe etape pentru îndepărtarea zgârieturilor și atingerea nivelului necesar de
netezire și uniformitate pentru obținerea unui finisaj frumos.
3. Pentru ulei colorat și baiț: Uleiul colorat și baițul solicită cel
mai complex proces de șlefuire cu cât mai puține zgârieturi posibil. Folosind Abrazivele Bona Diamond în etapa ﬁnală de șlefuire, se obține o colorare mai profundă și un aspect mai intens.

Refinisare - Pentru orice Suprafață Lăcuită
Cu Abrazivele Bona Diamond, sistemul nostru unic de refinisare permite meșterului parchetar să șlefuiască orice suprafață
lăcuită indiferent de duritatea acesteia. Chiar și cele mai dure suprafețe lăcuite UV se vor șlefui foarte ușor cu Abrazivele
Bona Diamond.

Refinisare Sigură și Eficientă – indiferent de finisaj
Mulți meșteri parchetari au întâmÎndepărtare completă a polișului

Bona Silver Treatment
Parte a inovativului Sistem Bona de Tratare a Parchetului,
programul Bona Silver folosește abrazivele Bona Diamond,
fiind tratamentul ideal pentru relăcuirea suprafețelor lăcuite.
Atunci când stratul superior al parchetului prezintă semne de
uzură sau îmbâcsire, programul Bona Silver și Abrazivele
Bona Diamond vor restaura eficient frumusețea originală dar
fără costul și timpul necesar unei recondiționări complete.
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pinat dificultăți în pre gă tirea
pentru relăcuire a unor supra fețe cu lac vechi sau acoperit
cu poliș. Lacurile UV sunt
deobicei prea dure
pen tru abra zi vele
convenționale. În
plus, abra zivele
se încarcă cu rumeguș care afec tează eficiența șle fuirii.
Abra zivele Bona Diamond se încarcă foarte puțin și își
păstrează capacitatea eficientă de șlefuire și îndepărtare a
lacului și polișului, indiferent de duritatea acestuia.

INFO

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

Secțiuni de concurs
• pardoseli de lemn (parchet)
• pardoseli elastice/textile (PVC, linoleum, mochet`)
• pardoseli turnate (epoxi, poliuretan)
• pardoseli reci (gresie, piatr` natural`)

Noonoumie!de

50 % ec aţă de
timp f
ul nou!
m o nt a j

C FLOOR
ÎNTREȚINEREA ȘI REVITALIZAREA
PARDOSELILOR ELASTICE UZATE
Aflați mai multe despre sistemul C FLOOR la Bau München 2017,
Pavilionul A6, Standul 315

C FLOOR

+

Cu ajutorul sistemului C FLOOR obțineți costuri mai mici
comparativ cu montajul nou i în plus faceți ceva pentru mediu.

ie
Protecţ
R
C FLOO

- ECONOMIE DE TIMP DE 50-60 %
- COSTURI MAI MICI PRIN REVITALIZARE
- EVITAREA DEȘEURILOR
- NU SUNT NECESARE LUCRĂRI DE VOPSIRE
- PRELUNGIREA CICLULUI DE VIAȚĂ AL PARDOSELILOR
- EVITAREA ZGOMOTULUI ȘI MURDĂRIEI DIN TIMPUL MONTAJULUI
PROTECȚIA C FLOOR
- FINISARE CU EUROCOL 322 EUROFINISH C FLOOR DUO,
PRODUS CU EMISII FOARTE SCĂZUTE CF EMICODE EC1R PLUS
- PARDOSEALĂ ANTIDERAPANTĂ ȘI ADECVATĂ SARCINILOR DE
ÎNCĂRCARE RIDICATE
- FACILITAREA CURĂȚENIEI DE ÎNTREȚINERE

DE 11/16

Mai multe informaţii:
forbo-eurocol.de/c-floor

Eurocol is part of the Forbo Group

underlay

parDoseLiLe
din

LVT

De ce sunt diferite
Unde se pot folosi
Cele mai potrivite
accessorii

Ce este LVT-ul?
LVT - Luxury Vinyl Tiles - dale rigide în diferite forme
și dimensiuni. Ele pot imita structura lemnului
arătând exact ca pardoselile laminate.
Dalele pătrate din LVT pot arăta ca piatra naturală.
Structura lor e similară acoperirilor din PVC
eterogen, dar ele sunt complet diferite.
LVT-ul este un material relativ nou pe piață. Poate fi
cu ușurință confundat cu un material natural și este
acoperit cu un strat special ce imită culorile naturale
și structura lemnului.

www.arbiton.com
Cele mai importante calități:
REZISTENT LA APĂ
puteți folosi aceeași pardoseală în bucătăria americană și living, după cum puteți monta LVT în baie
DURABIL
invită-ți prietenii și întreaga familie în casă, fără
grijă încălțărilor murdare. Copiii, la rândul lor, se
pot juca în voie pe pardoseala LVT
CALD
datorită rezistenței termice reduse, LVT este ideal
pentru sistemele de încălzire în pardoseală;
transferul termic e îmbunătățit prin montarea
underlay-ului adecvat
SILENȚIOS
LVT contribuie la reducerea sunetului în încăpere
și / sau la etajul inferior, în special atunci când e
montat cu underlay-ul potrivit

Avantaje vizuale:
• numeroase modele,
structuri și culori
• diferite grosimi și posibilități
de montaj
• gamă largă disponibilă – opțiuni
nelimitate pentru amenajarea
interiorului
• combinație optimă cu alte
elemente de design interior
• fără rosturi
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UȘOR DE ÎNTREȚINUT
deoarece LVT-ul este rezistent la apă și durabil
poate fi spălat fără niciun risc de deteriorare
provocată de umezeală
ANTISTATIC ȘI ANTIDERAPANT
iată două calități foarte importante – veți avea mai
puțin praf pe pardoseală și în plus nu veți aluneca
pe ea
MONTAJ RAPID ȘI FACIL
dalele din LVT se pot monta pe secțiuni și folosi
imediat după montaj

100%

satisfacție cu pardoselile

LVT

Da, e posibil.
Alegeți accesoriile adecvate și bucurațivă de confortul pardoselii dvs.

Echipa Arbiton Floor Expert recomandă
produse dedicate pardoselilor LVT:

01

Underlay pentru LVT

02

Profile perfect adaptate
pardoselilor LVT

03

Plinte cu proprietăți
similare pardoselilor LVT

Pardoseli magazin
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underlay

Underlay pentru LvT
Crește durabilitatea și confortul pardoselilor moderne LVT.
Un underlay adecvat va menține pardoseala dvs LVT ca nouă mulți ani.
 Crește rezistența și stabilitatea sistemului de fixare
 Elimină neuniformitățile și protejează de distrugeri
 Ajută la montarea pardoselii

Dacă sunteți în căutarea unui underlay
ideal pentru pardoselile LvT, alegeți
produse dedicate etichetate “FOR LvT”.
Dacă alegeți pardoseli LvT cu sistem click
căutați produse cu pictograma “CLICK”,
dacă doriți o pardoseală lipită, căutați
pictograma SELF ADHESIvE sau
DRYBACK.

MULTIPROTEC LVT CLICK

Pardoselile LvT puse în operă prin lipire
pot ﬁ autoadezive sau ﬁxate cu adexiv.
Arbiton Floor Expert are soluții perfecte
pentru orice tip de LvT.

Cum alegem corect underlayul
pentru LvT
MMFA* recomandă folosirea unui underlay cu
parametri ridicați de rezistență la compresiune (CS).
Multiprotec LvT Click având CS = până la 400 kPa
este soluția ideală.

ÎNCĂLZire ÎN
parDoseaLĂ

Mai mult, Multiprotec LvT Click are o suprafață
antiderapantă ce protejează sistemul de ﬁxare al
pardoselii și e adecvată și pentru încălzire în
pardoseală grație rezistenței termice scăzute
R = 0,008 m2K/W.

Folosind underlay cu un transfer termic optim
creșteți eﬁciența sistemului de încălzire în
pardoseală și economisiți bani.

GĂSIŢI UNDERLAY-UL
POTRIVIT PENTRU
PARDOSEALA LVT

* MMFA - Multilayer Modular Flooring Association

CONFORT
ACUSTIC
ACUSTIC

CONFORT
ACUSTIC

CONFORT
Emisia reflectată
a sunetului de păşire
(%)

CONFORT
TERMIC

DURABILITATEA
PARDOSELII

FLOOR

HEATING
Reducerea sunetelor
de impact (dB)

ONE LEVEL

Confort termic
(m≈K/W)

Rezistenţa la
compresiune (kPa)

Nivelare (mm)

MULTIPROTEC LVT CLICK

≤ 8%

≤ 16 dB

***** ≤ 0,008

≤ 400

≤ 0,5

MULTIPROTEC LVT

≤ 8%

≤ 16 dB

***** ≤ 0,008

≤ 400

≤ 0,5

MULTIPROTEC LVT FASTLAY

≤ 8%

≤ 17 dB

**** ≤ 0,01

≤ 400

≤ 0,6

SECURA LVT CLICK SMART

-

≤ 17 dB

*** ≤ 0,04

≤ 400

≤ 1,0

SECURA LVT STICK SMART

-

≤ 19 dB

*** ≤ 0,03

≤ 200

≤ 1,0

www.arbiton.com
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Noi

tehnologii

extrem de util pe orice șantier:

Ventilatorul axial
PowerVent 8000
Un ventilator axial profesional este util în nenum`rate cazuri pe un [antier, mai ales dac`
acesta este conceput s` r`spund` unor solicit`ri diverse. Echipamentul prezentat aici poate
deveni indispensabil atât în cazul în care
umiditatea din construc]ie sau din diferite
materiale trebuie eliminat` mai rapid, cât [i
atunci când praful devine o problem` pentru
s`n`tatea constructorilor, pentru vizibilitate
sau calitatea lucr`rii.

PowerVent 8000 este un ventilator de înaltă performanță
menit uscării și ventilării rapide a unor spații ample, precum
clădiri aﬂate în șantier, coridoare, tuneluri, subsoluri. El
permite evacuarea unui ﬂux maxim de aer, în timp redus și
cu un consum electric scăzut, având la dispoziție un simplu
branșament monofazat.
Ventilatorul transportă aerul pe distanțe lungi și la
presiune ridicată; prin conectarea diferiților distribuitori,
PowerVent 8000 poate efectua ventilarea și mai eﬁcient,
grație furtunurilor dedicate. În cazul în care se dorește
extragerea prafului, la ventilator se poate conecta un sac
colector din clasa M.

Avantaje
• Compresie ridicată a aerului pentru furtunuri lungi
• Carcasă robustă din plastic ABS (acrilonitril-butadien-stiren, un polimer cu mare rezistență la impact)
• Clasa de protecție IP 44 (la praf, apă intervenită accidental, protecția unor părți ale corpului – degete,
picioare etc.)
• Se poate conecta un sac de praf din clasa M.

Caracteristici
Volumul de aer circulat max. (m3/h)
Compresia (Pa)
Puterea consumată max. (kW)
Tensiunea de alimentare
Greutatea
Nivelul de zgomot (dBA)
Lungimea furtunului max. (m)

7.560
600
0,75
230 / 50 V/Hz (A)
17 Kg
85
45

Deși reprezintă o soluție inovatoare, recent apărută pe
piața din România, aceste unități au fost folosite deja pe o
serie de șantiere, ﬁind extrem de utile mai ales în spații
închise, unde se produce mult praf și nu există ventilație.
Sacul colector de 4 m lungime este foarte util din punctul de
vedere al ușurinței cu care sunt eliminate reziduurile.
Ca de obicei, Life Art vine în ajutorul constructorilor și
montatorilor cu echipamente produse în Germania, care
aduc un plus de eﬁciență lucrărilor, dar și profesionalism,
demonstrabil în fața clienților prin utilizarea unor soluții
de ultimă generație.

INFO

Life Art Distribu]ie
Bd. Timi[oara nr.103-111, Bucure[ti
Tel.: 021.314.21.44
E-mail: florin@lifeart.ro; www.lifeart.ro
Pardoseli magazin
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terase

Un material de excep]ie:

compozitul
lemn-polimer
de la Bencomp

Zonele de teras` [i c`ile de acces în amenaj`rile exterioare, mai cu seam` în spa]iile publice, trebuie abordate cu mare aten]ie pentru
fiecare detaliu referitor la siguran]a traficului
[i estetic`. Pe terase, beneficiarii petrec momente 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
amenaj`ri exterioare, acele elemente care
individualizeaz` o locuin]`, un complex de
birouri, zona aferent` unui hotel sau restaurant. Produc`torul român de compozit lemnpolier (WPC) Bencomp, cu o unitate de
produc]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 majoritatea zonelor lumii, de la de[ert sau climat
ecuatorial umed, pân` la Cercul Polar.
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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

cât și la alte tipuri de construcții și amenajări exterioare: garduri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de grădină, balustrade, podețe, 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 grosime.
Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o
activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

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 asemenea ceea ce este pretins de la
orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț,
la apă în regim prelungit, agresiune de natură biologică
(mușchi, licheni, insecte), un
design modern și familiar în același timp. Factorul estetic trebuie
evaluat cu responsabilitate,
compozitul putând fi extrudat
sub numeroase forme și modele
de texturi. Din WPC, Bencomp
obține profile rectangulare care
pot fi folosite atât la pardoseli,

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.

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
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Insula istoriei

Citadela Spandau
Dac` sunte]i pasionat de istoria arhitecturii militare, Germania este cu siguran]` unul dintre
cele mai potrivite locuri ce merit` vizitate, iar cetatea din Spandau, un cartier al Berlinului (în
partea de vest a ora[ului – fostul sector britanic dup` Al Doilea R`zboi Mondial) este un reper
important. Zitadelle Spandau, adus` la forma actual` începând cu secolul al XVI-lea, este considerat` una dintre cele mai reprezentative cet`]i renascentiste ale Europei, prilej pentru o
adev`rat` lec]ie de istorie [i de arhitectur` militar`. Complexul este interesant inclusiv din
perspectiva solu]iilor g`site pentru c`ile de acces – pavimente, sc`ri, pardoseli interioare, unele
adev`rate exponate de muzeu în aer liber. Spiritul locului este poten]at, desigur, [i de oamenii
celebri care au tr`it aici în varii contexte, eroi în bun` m`sur`, dar [i personaje controversate.
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Pentru început, vom men]iona c` imaginile prezentate aici sunt datate relativ
recent, dar în timp ce complexul era supus unor lucr`ri de reabilitare. L`udabil
este faptul c`, de[i lucr`rile se desf`[urau în ritm sus]inut, majoritatea spa]iilor
puteau fi vizitate, cu excep]ia celor aflate în plin [antier, cu m`surile de rigoare
privind siguran]a vizitatorilor.

 Citadela Spandau a fost
ridicat` începând cu secolul
al XII-lea – prima men]iune
indirect` dateaz` din 1197.

R~ZBOAIELE UNUI
LOC MIRIFIC
La conﬂuența râurilor Havel și Spree, localizată în vestul capitalei germane, prima
dintre cele două ape curgătoare își lărgește
albia și devine o salbă de lacuri, cu mici insule
romantice acoperite de verdeață, unele dintre
ele lăsate încă în sălbăticie. Autohtonii și-au
dat seama din cele mai vechi timpuri de avantajele strategice ale amplasamentului și au
încercat să utilizeze cât mai eﬁcient elementele
naturale (apa, pădurile, terenul mlăștinos)
pentru realizarea unui sistem defensiv, care să
îi apere de invadatorii locali sau străini. Astfel,
pe o porțiune de pământ separată de maluri
prin canale largi de circa 40 de metri, au fost
ridicate mai multe rânduri de fortiﬁcații, în
diferite epoci istorice, din ce în ce mai elaborate pe măsură ce monarhia de Brandenburg Prusia devenea mai puternică.
Citadela Spandau a fost ridicată așadar
începând cu secolul al XII-lea – prima mențiune indirectă datează din 1197. Aici, un
marchiz de Brandenburg (deci nobil care
administra o provincie de graniță, având un
puternic rol militar) a construit o fortăreață,
pe locul unei așezări mai vechi a slavilor vestici.
Un rol important în viața urbei l-au avut evreii
stabiliți aici în Evul Mediu, o serie de descoperiri arheologice scoțând la iveală numeroase
pietre funerare ale acestei comunități, folosite
însă pentru a construi fundația... O formă mai
elaborată a ansamblului este dată de nobilii
deveniți prinții electori, între 1559 și 1594, cu
rolul de a proteja zona rezidențială și administrativă din apropiere, adică ceea ce devenise
deja importantul oraș Berlin. În primăvara lui
1813, cetatea a fost grav avariată în contextul
războaielor napoleoniene, iar între 1874 și
1919 a avut un rol extrem de important, în
Turnul Julius ﬁind păstrat tezaurul armatei
imperiale prusace. La un moment dat, au fost
depozitate cele 120 de milioane de mărci aur
plătite de Franța ca daune în urma Războiului
Franco-Prusac (1870-1871). Trebuie spus că
înainte de Primul Război Mondial, în orășelul
Spandau, inclus ulterior în aria urbană a
Berlinului, erau amplasate principalele fabrici

 În prim`vara lui 1813, cetatea a fost
grav avariat` în contextul r`zboaielor
napoleoniene, iar între 1874 [i 1919 a
avut un rol extrem de important, în
Turnul Julius fiind p`strat tezaurul
armatei imperiale prusace.

de armament ale imperiului (în perioada de
război efectiv lucrau peste 70.000 de oameni);
aici se produceau tunuri, muniție, praf de
pușcă, era depozitată o bună parte a arsenalului uneia dintre cele mai bine dotate armate
ale lumii. Nu era exagerată maxima lui Voltaire:
”În timp ce unele state au armată, armata
prusacă are un stat”...
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Un alt aspect important al istoriei locului este c` într-o
închisoare din apropiere (intrat în sectorul de vest al
Berlinului) au fost de]inu]i condamna]ii din Procesul de la
Nürnberg, inclusiv Rudolf Hess, care [i-a isp`[it pedeapsa aici
pân` la moarte, în 1987. În anul urm`tor, închisoarea a fost
demolat`, pentru a nu deveni loc de pelerinaj pentru neonazi[ti.

Ulterior, național-socialiștii lui Hitler au
instalat în citadelă laboratoare în care se producea gaz otrăvitor, iar din 1945 zona a fost
utilizată numai în scopuri civile: un colegiu
pentru constructori stagiari, apoi, după strămutarea acestuia, din 1986, a devenit un
important centru cultural. Astăzi, cetatea este
numită sugestiv ”Insula istoriei”, oferind turiștilor o multitudine de posibilități de a se informa asupra trecutului zonei și al Germaniei
ultimului mileniu. Din fericire, ultimul război
mondial nu a lăsat urme serioase asupra ediﬁciilor, nici în timpul bombardamentelor și nici
când au fost cucerite de forțele aliate (au
intrat prima dată soldații sovietici).
Un alt aspect important al istoriei locului
est că într-o închisoare din apropiere (intrat
în sectorul de vest al Berlinului) au fost deținuți condamnații din Procesul de la Nürnberg, inclusiv Rudolf Hess, care și-a ispășit
pedeapsa aici până la moarte, în 1987. În anul
următor, închisoarea a fost demolată, pentru
a nu deveni loc de pelerinaj pentru neonaziști.

DE LA CASTEL MEDIEVAL LA
CETATE RENASCENTIST~
Proiectele au aparținut unor arhitecți
italieni, cunoscuți în epocă pentru inovațiile
în domeniul arhitecturii militare dezvoltate în
nordul peninsulei lor - Francesco Chiaramella
de Gandino la început, în 1557, apoi peste un
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Citadela Spandau este considerat` o capodoper` a arhitecturii militare
renascentiste, una dintre cele mai bine p`strate din Europa, construit` în
contextul transform`rilor sale din secolul al XVI-lea, prin care castelul ini]ial,
devenit vulnerabil în fa]a armelor de foc, a fost transformat în cetate.

an Rochus Graf de Lynar, care chiar a fost
înmormântat aici. Aceste proiecte urmăreau
să ofere o protecție consistentă, dar și să
asigure loc de refugiu pentru berlinezi în caz
de război. Structura simetrică a complexului,
în stea, complet înconjurată de apă, este marcată de patru bastioane în formă de săgeată,
denumite Königin (regină), König (rege),
Kronprinz (prinț al coroanei) și Brandenburg.
Datorită acestora, dar și construcțiilor din
partea superioară a zidurilor, au fost eliminate
așa-numitele ”pete oarbe”, tragătorii putând
avea deschidere către orice punct din proximitate. Luând în calcul și canalele de apă
perimetrale, cetatea era extrem de greu de cucerit, singurul care a avut acest ”privilegiu” ﬁind
Napoleon Bonaparte în 1806. Pentru ridicarea
nivelului superior al fortiﬁcațiilor, a fost folosit
pământ din plin, astăzi nivelat și frumos
amenajat cu iarbă, spre încântarea vizitatorilor.
Clădirea devine interesantă încă de la
intrare, unde este instalat un pod mobil din
lemn, care întrerupe la nevoie drumul de
acces pietruit. Deasupra intrării monumentale, se poate vedea stema Prusiei, cu simbolurile provinciilor componente.

Actuala poartă în stil neorenascentist datează din 1839, cea veche ﬁind demolată după
pagubele războaielor napoleoniene. În interiorul zidurilor sunt amplasate diverse clădiri,
cu rol militar, administrativ sau rezidențial,
majoritatea cu o arhitectură practică, simplă,
cazonă, cu inﬂuențe ale goticului sau renascentismului originar. Căile de acces sunt în
general realizate din piatră cubică sau piatră
de carieră prelucrată grosier, iar în preajma
clădirilor destinate comandanților din cărămidă bine arsă pentru a rezista traﬁcului.
Cărămida este folosită și în majoritatea spațiilor interioare, ca material de pardoseală, în
combinație cu dușumele solide din stejar,
acestea din urmă realizate în epoca industrială,
cel mai probabil în secolul al XIX-lea.
Piatra și cărămida sunt lăsate aparent
peste tot, în ziduri, parapete, terase, fără a se
încerca niciun ﬁnisaj, ceea ce ne apropie mai
corect de adevărata istorie a locului. Bineînțeles, intervențiile în timp asupra clădirilor
au fost extrem de multe, ca și asediile la care
au fost supuse, astfel încât actualele amenajări
exterioare pot ﬁ derutante, cu ziduri aparent
fără sens sau drumuri care nu duc nicăieri.

www.SiCERAm.RO | OffiCE@SiCERAm.RO

Hotel Spa Palace Staniszów - Polonia
www.palacstaniszow.pl

TERRA RUSTICA

®

PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE REALIZATE
MANUAL, PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE
PRESATE MECANIC,
ZID~RII APARENTE, FINISAJE CERAMICE...

SiSTEmE DE ZiDĂRii

SiSTEmE DE ÎNVELiTORi CERAmiCE

fiNiSAJE Şi DECORAŢiUNi CERAmiCE
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JULIUSTURM {I ALTE CL~DIRI
Clădirea emblematică a complexului este
Turnul Julius (Juliusturm), conceput pentru
supravegherea împrejurimilor, considerat în
prezent cea mai veche clădire din Berlin și
zona adiacentă. Acesta a fost construit la începutul secolului al 13-lea, având desigur rol
militar, defensiv, pentru apărarea castelului în
care locuia marchizul. Ulterior, după ce fortiﬁcațiile au fost extinse, turnul a fost păstrat și
integrat în noua cetate, ﬁind apreciat pentru
soliditatea cu care a fost ridicat (zidurile de 30
de metri înălțime au la bază grosimea de 3,6
metri !). Pe ușa de intrare în turn este menționată destinația de tezaur al armatei prusace
– Reichskriegsschatz. Pe terasa superioară a
turnului se poate ajunge pe un sistem de scări
din piatră și lemn (153 de trepte solide din
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 Cl`direa emblematic` a complexului
este Turnul Julius (Juliusturm), conceput
pentru supravegherea împrejurimilor,
considerat în prezent cea mai veche
cl`dire din Berlin [i zona adiacent`.

stejar afumat), iar cel care ajunge acolo este
recompensat cu o superbă panoramă asupra
împrejurimilor, inclusiv asupra Berlinului.

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

Pardoselile din mochetă şi PVC din vagoanele de tren din ţara noastră sunt
lipite cu adezivul profesional Wakol. Suntem mândri că alături de Astra
Vagoane Arad contribuim la confortul dumneavoastră în călătoriile cu trenul
şi vă dorim drum bun, oriunde va fi să mergeţi.
Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol
sunt distribuite exclusiv în România de
SC Executiv Trading SRL - Satu Mare
Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor - 0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de
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 Exist` un muzeu de istorie
militar` a cet`]ii, în care sunt
expuse machete, h`r]i, fotografii,
arme [i armuri din trecut.

Amenajarea terasei, cu pardoseli din cărămidă și creneluri, a fost proiectată în 1838 de
constructorul brandemburghez Karl Friedrich
Schinkel, ﬁind un bun exemplu de arhitectură
romantică. Accesul pe terasă este permis în
general, dar atunci când este furtună sau
gheață sunt impuse restiricții.
Numeroasele clădiri ale complexului, care
reprezentau apartamentele, sala de mese,
arsenalul, comandamentul, cazematele etc.,
unele construite încă din secolul al XIV-lea, au
devenit spații muzeale, de vizitare sau pentru
organizarea de evenimente culturale, precum
concerte sau festivaluri medievale. În urma
unor săpături au fost descoperite zidurile din
piatră și lemn ale primei variante a castelului,
puse în valoare în prezent cu ajutorul unor
amenajări speciale și luminatoare.
De asemenea, există un muzeu al istoriei
orașului, ce scoate în evidență meșteșugurile,
industria de armament dezvoltată aici, dar și alte
preocupări ale localnicilor, mai mult sau mai
puțin lucrative: tipograﬁi, trăsuri, automobile de
epocă, industria lemnului, explozia cinematograﬁei din anii 1950. Sunt găzduite de asemenea
în spații expoziționale statui din diverse epoci
ale Berlinului, nefolosite în cadrul urbanismului
recent (de aceea pot ﬁ atinse) și galerii de artă
modernă. Locația este un excelent exemplu de
istorie și divertisment practicate interactiv, fără
prea multe formalisme. Un ultim aspect inedit
pe care îl menționăm este faptul că sub bolțile
construcțiilor, în nișele zidurilor, crăpături și
oriunde pot ﬁ întâlnite spații strâmte și
întunecoase, își duc viața nestingheriți cira
10.000 de lilieci care vin să hiberneze aici.
Micile mamifere sunt declarate protejate în
acest spațiu, chiar sunt găzduite în incinte
încălzite câteva specii din America de Sud, ce
pot ﬁ văzute de vizitatori.
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 De asemenea, exist` un
muzeu al istoriei ora[ului [i
spa]ii expozi]ionale cu statui
din diverse epoci ale Berlinului.

Prelucrare sigură chiar și
în grosimi mari de strat!
Șapa autonivelantă Express FME 45 este o masă de nivelare pulverulentă, aditivată cu rășini, cu tensiuni
reduse și rezistențe inițiale ridicate. Consistența este reglabilă, produsul se poate prepara atât ﬂuid, cât
și vârtos pentru pante de până la 3%. Șapa autonivelantă nu prezintă contracții și nici risc de ﬁsurare
și este aplicabilă în spații interioare și exterioare în grosimi de strat între 10 mm până la 45 mm.

• Rezistența la compresiune dupa 24 ore > 45 N/mm2
• Rezistența ﬁnală la compresiune dupa 28 zile > 70 N/mm2
• Nu suferă modiﬁcări de volum la uscare
• Neinﬂamabilă conform EN 13501
• Aplicabilă în sistem cu Impregnările pentru beton NE 24 și TE 18
• Ca strat de uzură pentru pardoselile industriale
Date tehnice
Consum:
Grosime strat max:
Lucrabilitate:
Circulabilă:
Uscare:

cca. 2 kg/m2 per mm grosime strat
cca. 45 mm
cca. 30 Min.
după cca. 6 ore în fc. de grosimea stratului
cca. 72 ore în fc. de grosimea stratului

Clasiﬁcare:

C 70/F 10 conf. EN 13813

Avantaj
Datorită rezistențelor mecanice și la uzură ridicate, a cimentului alb conținut, suprafața rezultată a șapei
autonivelante este deschisă la culoare, estetică și este posibil ca după impregnare
(cu Impregnare pt. beton NE 24 sau TE 18) să ﬁe utilizată ca strat de uzură fără să necesite alte acoperiri.

Aplicare șapa autonivelantă
Express FME 45

Prelucrare beton cu mașina
de șlefuit cu disc diamantat

Aplicare Impregnare
beton TE 18

Pentru informații suplimentare vă rugam să accesați www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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Romfracht:
alegerea fibrelor pentru
armarea dispers` a betoanelor
Ec. Florin Florian,
Director Departament Fibre, Betoane, Romfracht

În perioada 16 – 21 ianuarie 2017
compania Romfracht este prezent` la
târgul BAU München. Ne pute]i vizita în
Pavilionul A1, stand 134.

«Ce s` folosesc, fibre metalice sau fibre
polipropilen`?» - iat` o întrebare auzit`
tot mai des în rândul proiectan]ilor sau al
beneficiarilor. Alegerea fibrei nu este deloc
întâmpl`toare [i se realizeaz` în conformitate cu specifica]iile fiec`rui proiect în
parte. Am constatat c` uzitarea fibrelor se
face haotic, câteodat` la recomandarea
„prietenului”, de aceea consider`m c` sunt
necesare câteva l`muriri. Compania noastr`
a devenit un juc`tor important pe pia]a
fibrelor pentru armare dispers`. Acum, când
producem toate tipurile importante de fibre,
venim [i cu pre]uri de produc`tor în
sprijinul constructorilor [i beneficiarilor
din România [i nu numai.
36
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Dozajul, tipul [i lungimea fibrei
Fibrele se împart în două categorii: structurale și nestructurale.
Fibrele structurale au rolul de armare dispersă a betoanelor şi pot fi
metalice (precum RFC 45/50; RFC 80/60, RFO 1 x 50 și altele) sau polipropilene (Forta Ferro sau RoFero). Dozajul acestor fibre se realizează
de către proiectant sau se pune la dispoziţie de noi ca producători.
Vom menționa că sunt câteva aspecte de care trebuie să ţinem cont.
În primul rând, lungimea fibrelor se coroborează întotdeauna cu diametrul agregatelor, mai ales la fibrele de polipropilenă. Astfel, avem relația următoare: lungimea fibrelor = min. 2 x diametrul agregatului.
Apoi, tot în alegerea tipului de fibre, trebuie să aveţi în vedere dacă
temperatura de lucru a pardoselii este controlată sau nu, sau dacă dimensiunea rosturilor de dirijare a fisurilor este cumva atipică.

APLICAREA CORECT~
Armarea dispers` a betoanelor pentru pardoseli industriale este uzual` acum în toat` România. Optimizarea costurilor [i durata de via]` m`rit` a pardoselilor armate dispers
a f`cut ca sistemul s` fie cunoscut de to]i constructorii [i
majoritatea proiectan]ilor. Pentru a aplica corect o pardoseal` armat` dispers trebuie s` ]inem cont de mai multe variabile ce pot s` apar`, precum [i de specifica]iile
proiectului.
l

Toate acestea duc la modificarea dozajului, a tipului de fibră sau a
grosimii betonului pardoselii.
Fibrele nestructurale sunt fibre care se folosesc colateral cu altă
armare şi sunt complementare cu armarea dispersă. Aici vorbim despre fibre gen RoWhite (fibre pentru eliminarea microfisurilor) sau fibre
pentru suprabetonări, şape sau încălziri în pardoseală - RoNet ori RFO
0.75 x 30 (fibre de medie rezistenţă cu rol de armare dispersă, dar care
preiau foarte bine contracţiile termice ale betonului).
RoNet sunt fibre fibrilate, iar cu un dozaj de 0,9 kg sau 1 kg/m3
de beton se realizează atât armarea, cât şi controlul şapei; în cazul suprabetonărilor, 1 kg de fibre este suficient să înlocuiască complet plasa
sudată.
Fibrele RoWhite nu ar trebui să lipsească din niciun metru cub de
beton. Sunt fibre ieftine, cu efecte durabile în beton (măresc durata
de viaţă a acestuia şi cresc în special rezistenţa la impact). În tencuieli
clasice, mecanizate sau decorative, sunt folosite de toţi producătorii
de materiale tip ”ready mix”.
De asemenea, lungimea fibrelor se alege și în funcție de condiţiile
meteo la momentul turnării în betoane pentru pardoseli şi de granulometria agregatelor la tencuieli. Pentru orice aspect particular legat
de utilizarea produselor Romfracht vă stăm la dispoziții cu informații
specializate și consiliere care vă garantează succesul lucrărilor, dar și
costuri sensibil mai mici. Avem o gamă de produse suficient de largă
pentru a ne adapta soluția fiecărei situații de șatier, fiecărui tip de
beton sau tencuială utilizată.

Preg`tirea solului este una dintre cele mai importante
etape în aplicarea pardoseliilor. Nu este ceva neobi[nuit,
doar c` trebuie bine determinat gradul de compactare [i
tipul de agregate folosite la compactare. Toate acestea infuen]eaz` determinarea tipului de beton, dozajul de fibre
[i grosimea pardoselii.
l Aplicarea foliei de separa]ie dup` preg`tirea stratului
suport este necesar`, [i are un rol major cel pu]in pân` la
intrarea în priz` a betonului. Este important s` avem o suprapunere de minim 10 %, iar gradul de acoperire al foliei
s` fie cât mai mare. Folia produs` de noi are un grad de
acoperire de circa 15 mp/kg, ceea ce duce la economii [i
la acest capitol.
l Aplicarea benzii perimetrale se face pe tot perimetrul
pardoselii, precum [i în jurul stâlpilor, pentru a ne asigura
c` pardoseala r`mâne flotant`.
l Alegerea betonului, tipului de fibre, precum [i a dozajului de fibre se face în func]ie de înc`rc`rile la care o s`
fie supus` pardoseala, cum ar fi: încarc`ri pe picior de raft,
înc`rc`ri uniform distribuite, înc`rc`ri dinamice etc. Toate
acestea, coroborate cu preg`tirea solului, duc la calculul
de dozaj în care optimiz`m grosimea pardoselii, tipul de
beton, cantitatea [i tipul de fibre ce urmeaz` a fi folosit.
Noi punem la dispozi]ia clien]ilor no[tri aceast` calcula]ie, precum [i întreg sistemul de aplicare a pardoselii. În prezent producem atât fibre metalice RFC sau RFO,
în toat` gama, cât [i fibre de polipropilen` RoFero ( fibre
structurale), RoNet ( fibre pentru [ape [i suprabeton`ri),
RoWhite (fibre pentru eliminarea microfisurilor).
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APLICAREA CORECT~
l

Se înţelege că toate recomandările făcute de noi au ca bază
ani de cercetare şi deosebit de multe încercări de laborator. Suntem
mândri de proiectele noastre realizate în întreaga lume - în aproape
toată Europa, dar şi în ţări precum Israel, Madagascar sau alte state
africane. Produsele Romfracht sunt cunoscute pe plan mondial, prezenţa noastră la târgurile de profil cum ar fi Big 5 Dubai sau BAU
Münich - Germania aducându-ne, de fiecare dată, noi provocări și
satisfacții. Suntem mereu în trend, conectaţi la tot ceea ce este nou
în domeniul betoanelor armate cu fibre, aducem în permanenţă
inovaţii şi soluţii moderne pentru constructori şi ne implicăm în realizarea de proiecte oferind know-how-ul aferent.

Aplicarea durificatorului de suprafa]` este important`.
Cu cât clasa betonului este mai mare, cu atât capacitatea
lui de a îngloba nisipul cuar]os este mai mic` - este bine
de [tiut acest lucru. În mod uzual este nevoie de 4 kg de
Romcuartz pe metru p`trat pentru a avea o acoperire bun`.
Momentul în care se intervine cu cuar]ul este foarte important, la fel ca [i metodele de elicopterizare.
l Aplicarea sigilantului: imediat dup` dispari]ia apei de pe
beton, este important s` aplic`m un sigilant, iar noi comercializ`m unul din cele mai performante produse în domeniu. RoSealant este un sigilant performant ce se
preteaz` atât la interior, cât [i la exterior, pe betoane crude
sau betoane vechi. Acesta îmbun`t`]e[te performan]ele betonului, cât [i durata lui de via]`, chiar [i în cazul agresiunii saline. Pentru betoanele amprentate este excelent,
deoarece le m`re[te considerabil durata de via]`.
l T`ierea rosturilor: în conformitate cu calcula]ia de dozaj
[i în func]ie de geometria spa]iului acoperit cu beton, se
stabile[te dimensiunea dalajului. Este important` aplicarea
imediat` a unui [nur PVC cu form` de br`du], pentru a proteja muchiile rosturilor. La 30 de zile dup` aceasta, se
poate aplica mastic RoFlex.

Romfracht SRL
E-mail: florin.florian@romfracht.com
Număr direct: 004031.403.08.92
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Produse de calitate pentru montajul profesional
al diferitelor acoperiri de pardoseală
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.
Soluţii pentru parchet, laminat și plută:
„Acoustic Layer“ permite o reducere major` a zgomotului
produs prin traficare, fiind indicate [i pentru construc]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 îmbi-

Acoustic Layer

n`rilor, în cazul în care pardoselile sunt flotante. „Special
Vinyl Grip“ este substratul profesional care asigur` protec]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 Slim+

Special Vinyl Grip
Pardoseli magazin
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În perioada 23 – 26 martie 2017, la Romexpo - Pavilionul C3, se va
desf`[ura o nou` edi]ie a Concursului Na]ional al Montatorilor de Pardoseli
din România, coroborat cu expozi]ia specializat` ART FLOORS 2017. Evenimentul va fi organizat de AMPR (Asocia]ia Montatorilor de Pardoseli din
România), cu sprijinul EUFA P+F (Asocia]ia European` pentru Promovarea Preg`tirii Profesionale a Montatorilor de Parchet [i Pardoseli), [i va avea loc în paralel cu cea mai important` manifestare expozi]ional` de construc]ii din România, care reune[te târgurile Construct
Expo, Ambient Expo, Romtherm, Mobila Expo [i Expo Flowers & Garden.
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ranșa montatorilor și furnizorilor de
soluții pentru pardoseli este animată
în această perioadă de perspectiva
organizării unui nou “festival” al lor, în cadrul
căruia se vor întâlni, vor participa cu cele mai
noi materiale și soluții de montaj, vor urmări
competiția celor mai buni tineri montatori
din domeniu. Acestea cu atât mai mult cu cât
la ediția din 2017 sunt prevăzute, pe lângă

B

cele două secțiuni devenite tradiționale,
pardoseli de lemn și elastice/textile (PVC,
linoleum, mochetă), încă două noi secțiuni:
pardoseli turnate (epoxi, poliuretan) și
pardoseli reci (gresie, piatră naturală). Competiția devine astfel tot mai cuprinzătoare, iar
zona expozițională aferentă, reunită sub
denumirea “Art Floors”, oferă o imagine tot
mai completă asupra pieței de pardoseli.

Secțiuni de concurs
• pardoseli de lemn (parchet)
• pardoseli elastice/textile (PVC, linoleum, mochet`)
• pardoseli turnate (epoxi, poliuretan)
• pardoseli reci (gresie, piatr` natural`)

Criterii
CRITERIILE CARE STAU LA
BAZA EVALU~RII LUCR~RILOR
{I CANDIDA}ILOR SUNT CELE
STABILITE DE EUFA P+F,
ÎNTÂLNITE ÎN TOATE
COMPETI}IILE DE PROFIL:
• exactitatea montajului fa]` de
planul tematic
• calitatea montajului [i acurate]ea
îmbin`rilor
• încadrarea în termenul de execu]ie
• modul de abordare a etapelor
• cur`]enia la locul de munc`
• modul în care sunt folosite sculele
[i echipamentele
• estetica

Pardoseli magazin
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Pe parcursul a patru zile de evenimente, este așteptat publicul
vizitator specializat (arhitecți,inginericonstructori,antreprenori,
distribuitori de materiale din domeniu, montatori, presă de
specialitate, dezvoltatori etc.), dar și numeroși potențiali
beneficiari, interesați de materiale pentru amenajări și de ultimele
noutăți din domeniul pardoselilor.

Eveni men tul oferă astfel companiilor spe ciali zate
posibilitatea ca, pe lângă prezența cu un stand expozițional
în cadrul căruia să interacționeze cu publicul vizitator, să aibă
și oportunitatea de a face prezentări de produse și /sau să
susțină conferințe pe teme de interes pentru specialiștii din
domeniu.

• Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli:
eveniment care promoveaz` performan]a, profesionalismul [i materialele de
bun` calitate în rândul profesioni[tilor în construc]ii, a publicului larg [i a
tinerilor care vor s` îmbr`]i[eze o specializare în acest domeniu.

• Art Floors:
expozi]ie specializat`, dedicat` produc`torilor, importatorilor [i distribuitorilor
de pardoseli [i accesorii pentru pardoseli din România.

Organizatorii asigură pentru participanții
la concurs un arbitraj de specialitate la cel mai
înalt nivel, prin prezența personală a Președintelui EUFA P+F, domnul Heinz Brehm, și
a altor doi arbitri germani, precum și a unor
arbitri români care au absolvit cursuri de profil la școala din Neustadt an der Aisch (Germania), atestate de organizația europeană
amintită. Aceștia vor concepe de asemenea
modelele propuse competitorilor, cu ajutorul
cărora să poată fi decis clasamentul, ținând
cont de toate exigențele prevăzute în regulamentul de concurs. Este asigurată astfel o competiție cu standarde și exigențe ridicate, punând
în operă cele mai performante materiale de
montaj de pe piața europeană. Menționăm că
prima ediție a avut loc în 2008, iar ultimele două
ediții ediții au fost organizate în septembrie 2015
la Romexpo și mai 2014 la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu”, în martie
2012 organizându-se la București Concursul
European al Montatorilor de Pardoseli.
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Câștigătorii celor 4 secțiuni vor primi premii din partea sponsorilor și organizatorilor, iar
cel mai bun parchetar va participa la întrecerea
europeană ce va avea loc în 2018 în Suedia.
Ediția de anul acesta a beneficiat încă din
start de deschiderea și participarea unui număr mare de promotori ai evenimentului.
Organizatorii mulțumesc pe această cale tuturor celor care au răspuns cu promptitudine
la primele semnale și inițiative: sponsori, firme
de montaj care și-au anunțat participarea cu
competitori, furnizori de echipamente pentru
buna desfășurare a manifestării. De asemenea,
cei implicați sunt deschiși la orice propunere
ce poate duce la creșterea nivelului de
competitivitate și la promovarea mai bună
către întregul domeniu al construcțiilor, către
publicul larg.
Vă așteptăm să fiți alături de noi în
perioada 23 – 26 martie 2017, ca montatori
profesioniști înscriși în concurs, ca expozanți
sau ca vizitatori.

În întâmpinarea
celor interesa]i,
revista noastr` a
pus la dispozi]ie
o nou` pagin`
web pe care sunt
actualizate cele mai noi informa]ii despre
evolu]ia organiz`rii concursului, despre
prezen]a expozi]ional` [i cei mai noi
actori implica]i în buna desf`[urare a
evenimentului, al`turi de istoricul
edi]iilor anterioare:
www.pardoselimagazin.ro/artfloors/2017

Date de contact la care ne puteți
cere informații suplimentare:
AMPR - Președinte, Razvan Dobre:
0741.215.011; razvan.dobre@ampr.org.ro
Revista Pardoseli Magazin – partener
logistic: 0724.12.67.62, 0723.641.488,
redactie@pardoselimagazin.ro

Colorarea parchetului
nu a fost niciodată
mai simplă
n

Loba HS 2K Impact Oil

n

Loba Pro Color

n

Loba Activ Color

Loba HS 2K Impact Oil
Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți.
Substanța solidă 100%. Disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

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

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

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

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

Alb

Wenge

Lucr`ri

de referin]`

Elegan]a mochetei
într-o sal` de evenimente
V` prezent`m în aceste pagini o lucrare ce a constat în realizarea pardoselilor pentru
dou` spa]ii prev`zute a deveni exclusiv saloane pentru evenimente. Acestea ocup` dou`
niveluri ale unei cl`diri noi din Bucure[ti (zona Bd. Ferdinand - {oseaua Pantelimon) [i
s-a optat pentru mochet` în cea mai mare parte, având fiecare câte un ring central
pentru dans, realizat cu r`[in` epoxidic` decorativ`.

O schimbare a perspectivei
Când vorbim de săli pentru evenimente
(private sau corporate), ne imaginăm de
obicei o pardoseală rigidă, dură, dispusă să
suporte oricând mopul și apa din abundență.
Este o practică opțională, pentru că la fel de
bine se poate alege o pardoselă textilă lavabilă, care să poată fi curățată prin metode
umede, uzuale în cleaningul profesionist, cu
echipamente și detergenți specializați. Mocheta din poliamidă este folosită din ce în ce
mai des în acest domeniu, fiind un material
cald și deosebit de elegant, suficient de rezis-
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tent la uzură și abraziune, superior majorității
celorlaltor tipuri de pardoseli textile. Greutatea redusă, confortul la călcare (un metru
pătrat poate avea peste 120.000 de fire, cu
înălțime de circa 9 mm, fără stratul de bază)
facilitează în același timp un mers sigur, fără
obstacole, cu aderența optimă. Mocheta
poate avea aspect de velur (”tunsă”, cum se
spune uneori), fibrele de poliamidă revenind
totdeauna la forma inițială după tasare și
după orice proces de întreținere. Iată de ce
mulți beneficiari, arhitecți și montatori aleg să
se orienteze către acest material, inclusiv când

 Mocheta din poliamid` este folosit`
din ce în ce mai des în acest domeniu,
fiind un material cald [i deosebit de
elegant, suficient de rezistent la
uzur` [i abraziune, superior majorit`]ii celorlaltor tipuri de pardoseli
textile.

abordează pardoseli de show-room-uri,
birouri, hoteluri și chiar spații din zona de
alimentație publică – săli de evenimente,
restaurante, baruri.
O problemă ar fi existat dacă nu s-ar fi
interzis fumatul în spațiile respective; în mod
inevitabil, ar fi apărut deteriorări din loc în loc,
chiar dacă mocheta este ignifugată (ceea ce
înseamnă doar că nu ia foc și nu propagă
focul). Din fericire, fumatul este interzis în
aceste spații publice, iar petele de vin, cafea
sau alte lichide ce pot deveni problematice au
câte un corespondent în zona detergenților
profesionali.

Materiale adecvate
Clădirea Ballroom Ferdinand este prevăzută cu mai multe facilități: o bucătărie, o
zonă Spa, un loc de joacă pentru copii la ultimul etaj. Lucrările pentru sălile de evenimente
prezentate aici au fost executate la începutul
verii anului 2016 de către firma Cuvelli Studio.
S-a optat, la fiecare dintre cele două spații cu
aria de circa 300 mp fiecare, pentru sortimente de mochetă de trafic extrem, din clasa
33 (Zen de la Lano și Heritage de la Balta).
Pardoseli magazin
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 Realizarea ringului de dans a
presupus o serie de dificult`]i,
dar rezultatul estetic merit` de
fiecare dat`.

 Designul a fost asigurat de un
arhitect specializat, care a ales culorile
pentru toate finisajele: mov violet [i
mov lavand` pentru mochet`, respectiv
alb sidefat cu inser]ii aurii, respectiv
argintii, pentru r`[ina epoxidic` a
ringului de dans.

Trebuie spus că investitorul este un operator cu experiență în domeniul Horeca, știind
foarte clar care sunt exigențele ce trebuie îndeplinite și avantajele unui anumit material.
Bineînțeles, un asemenea spațiu trebuie să
îndeplinească condiții specifice unităților de
alimentație publică în privința comportamentului la uzură, poansonare, umiditate, agenți
chimici, incendiu etc., rezultate inclusiv din materialele folosite pentru execuția pardoselilor.
Designul a fost asigurat de un arhitect
specializat, care a ales culorile pentru toate
finisajele: mov violet și mov lavandă pentru
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mochetă, respectiv alb sidefat cu inserții aurii,
respectiv argintii, pentru rășina epoxidică a
ringului de dans. Stratul suport inițial a fost
de bună calitate, pentru mochetă fiind nevoie
doar de câteva reparații la rosturile de dilatare
cu un mortar de umplere și nivelare, rezistent
la rotile. Ulterior, mocheta sub formă de role
a fost lipită pe toată suprafața cu un adeziv pe
bază de apă de la Wakol. O lucrare cu ceva
mai multe dificultăți a fost însă realizarea ringului de dans. Aceasta a constat inițial în turnarea unei șape autonivelante de 3 mm
grosime, care după întărire să ofere nu doar
rezistență la compresiune, ci și o foarte bună
rezistență la smulgere. Este foarte important
stratul suport pentru rășina epoxidică, care
intră în reacție și poate deteriora întregul

sistem. A fost aleasă așadar o șapă autonivelantă Thomsit DD+ (30 N/mmp rezistență la
compresiune). Pentru a evita scurgerea șapei
pe suprafața destinată mochetei, aria rectangulară a ringului a fost delimitată cu un profil
de cauciuc. A fost folosit apoi sistemul de
rășini epoxidice de la Nanochem: o amorsă,
vopsea de culoare, lacul de sidef și lacul de
sigilare, toate acestea reprezentând încă un
strat de 5 - 6 mm grosime. A lucrat la realizarea
celor două ringuri o echipă de 3 oameni,
alăturându-se celeilalte echipe de 4 oameni,
responsabilă de aplicarea mochetei.

rativă, de la uscarea șapei autonivelante la
ultimul strat finit, orice altă activitate pe
șantier a trebui sistată în mod obligatoriu,
pentru ca praful să nu afecteze lucrarea. Așa
cum ne-a arătat domnul Ionuț Velcu, reprezentantul Cuvelli Studio, orice incident în acest
sens ar fi însemnat compromiterea unui finisaj
care, în definitiv, devine centrul atenției la orice
eveniment, iar aspectul trebuie să fie impecabil.
Fiecare strat înseamnă un anumit timp de
uscare, proces ce trebuie să se petreacă natural,
în condiții optime de mediu.
Așa cum a remarcat reprezentantul firmei
de pardoseli, foarte importantă a fost buna
relație cu beneficiarul, consolidată în numeroasele proiecte comune – 9 în total, în diferite locații din București.

Calea spre stratul final
Așa cum se întâmplă de cele mai multe ori,
un șantier are și aspecte neprevăzute. Termenul de predare a fost strâns, dar rezonabil. Nu
ar fi o problemă majoră nici faptul că în același
timp trebuie să lucreze atât montatorii de
pardoseli, cât și alți meseriași, pentru finisaje
sau instalații electrice (deși, dacă ar trebui să
fim riguroși, montatorii de pardoseli ar trebui
să intre la final și să fie doar ei). Oamenii se pot
înțelege, dacă există organizare și respect
reciproc, fiecare pentru munca celuilalt. Totuși,
atunci când s-a turnat rășina epoxidică deco-

”Ceea ce apreciază un beneficiar din
acest domeniu este faptul că se poate
bazapeserviciidecalitateșiperespectareatermenelor,caresuntimportante
pentruelînceeaceurmeazăsăîntreprindă.Viidimineațamaidevremepe
șantier,plecimaitârziuseara,darlucrarea trebuie predată la termen”, arată
Ionuț Velcu.

În încheiere, am vrea să spunem câteva
cuvinte depre designul elegant al acestor
spații. Numitorul comun este combinația de
mov, alb/crem și argintiu, respectiv auriu, și
tonul se pare că îl dau pardoselile.

 Turnarea r`[inii epoxidice decorative
se face evitând complet praful, ceea ce
poate însemna amânarea altor activit`]i
pe [antier.
Predominanța nuanțelor purpurii, crinul
desenat repetitiv pe mochetă și luciul argintiu
sau auriu al unor elemente de mobilier ne
trimit către o simbolistică regală, dar simplă
în același timp, potrivită evenimentelor
private semnificative. Vitrajele largi pe 3 laturi
ale încăperilor permit o iluminare naturală
bogată, dar și etalarea unor draperii fastuoase,
de asemenea în nuanțe de mov. Iluminarea
colorată inovativă, care poate fi generată din
plafoane sau mobilier, aduce o tentă modernă
unui design de inspirație barocă. Sălile sunt
gata oricând să își primească oaspeții, destul
de numeroși, așa cum am auzit.

INFO

Lucrare: aplicare mochet`
Ballroom Ferdinand
Execu]ie: Cuvelli Studio
Adeziv mochet`: Wakol
Autonivelant` pentru ring:
Thomsit
R`[in` epoxidic` decorativ`:
Nanochem
Mochet`: Balta, Lano
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Palatul Bánffy din Bon]ida
La Bon]ida, o localitate aflat` la 10 km de Cluj-Napoca, se afl` în proces de restaurare (de
durat`, dar l`udabil, date fiind condi]iile – vom vorbi un pic [i despre acest lucru) unul dintre
cele mai semnificative ansambluri arhitectonice din interiorul Arcului Carpatic, denumit cândva
”Versilles-ul Transilvaniei”. Dup` pagubele irecuperabile din timpul ultimului r`zboi [i neglijen]a
cu care au fost tratate de c`tre autorit`]i, ce [i le-au însu[it la instaurarea regimului comunist,
superbele cl`diri în stil renascentist, baroc [i neogotic ale complexului au fost redescoperite
spre sfâr[itul secolului trecut într-un grad avansat de degradare, iar pardoselile s-au pierdut de
mult` vreme, cu foarte mici excep]ii. Poate tocmai de aceea este important s` vorbim despre
acest castel cu un fabulos poten]ial; este interesant de v`zut ce solu]ii au fost [i vor fi alese în
cadrul restaur`rii, cum vor reu[i actorii acestui proiect s` reînvie atmosfera nobiliar` transilv`nean` din secolele trecute.

ÎN C~UTAREA LUXULUI PIERDUT
În perioada lor de glorie, aceste clădiri au fost martorele unor
momente fastuoase, raﬁnate, demne de proprietarii și oaspeții săi,
membri ai elitei Imperiului Habsburgic, respectiv Austro-Ungar. Multe
decizii importante pentru istoria Transilvaniei au fost luate între aceste
ziduri. Este greu să bănuiești, văzând ruinele actuale (parțial recuperate
de noii inițiatori ai restaurărilor), frumusețea clădirilor, tumultul și
farmecul vieții, eticheta respectată cu strictețe de niște gazde capabile
oricând să primească în vizită un membru al familiei imperiale, ori să
organizeze un bal sau concert la care să participe nobilimea din
provincie. Doar în fotograﬁile de epocă și în gravurile de secol XIX mai
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putem admira saloanele somptuoase cu parchet Versailles, fațadele
bogat ornamentate în stil romantic sau baroc, perspectivele oferite de
clasicismul riguros al parcului adiacent în mijlocul peisajului rustic
transilvănean, cu dealuri molcome, păduri și lunci fertile pe lângă
Someșul Mic. S-au păstrat, din fericire, zidurile, rezultatul multor secole
de construcții și consolidări, respectiv liniile importante ale fațadelor,
date de structura solidă. În privința pardoselilor, se mai păstrează doar
unele pavaje și scări din piatră, lăsând noilor proprietari sarcina de a
readuce măcar o parte din luxul de odinioară. În spațiile recuperate
pot ﬁ văzute o serie de pardoseli noi din cărămidă, inspirate de cele
vechi degradate, dar acestea sunt relevante doar parțial, pentru zonele
mai puțin selecte ale complexului.

De asemenea, pot ﬁ observate noile planșee din lemn, care vor
servi drept suport viitoarelor ﬁnisaje. Trebuie spus că în prezent
proprietatea aparține urmașilor familiei nobiliare Bánﬀy, respectiv
contesei Katalin, care trăiește în Maroc, dar de administrare se ocupă
efectiv fundația Transylvania Trust, care și-a asumat sarcina de a-l
reabilita. De numele familiei Bánﬀy se leagă istoria multor ediﬁcii
din Ardeal, cele mai faimoase ﬁind palatele cu același nume din ClujNapoca, Răscruci și, desigur, acesta de la Bonțida.
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O contribuție importantă a avut Dénes (Dionisie) Bánﬀy al
IV-lea, care era Mare Comis al împărătesei Maria Tereza. Această
parte a complexului, adusă în formă de ”U”, a beneﬁciat de planurile faimosului (și extrem de bogatului) arhitect vienez Joseph
Emanuel Fischer von Erlach. În aceeași epocă a apărut un parc cu
statui și fântâni arteziene în stil baroc francez, cu forme stricte,
geometrice (sculptor Johannes Nachtigall din Cluj) – amenajare
exterioară care din păcate, nu s-a păstrat. Au fost construite o
moară în 1820, cu materialele obținute prin demolarea turnului
de la poartă, și o nouă aripă în stil romantic englezesc pe la 1850,
existentă și azi, deși deteriorată în bună măsură.

PRINCIPALELE EDIFICII
Ansamblul de clădiri în diverse stiluri arhitecturale a apărut aici
treptat, în ultimele patru secole sau mai mult. Nu este foarte
clar ce soartă au avut primele fortiﬁcații, primul castel sau
prima reședință nobiliară, eventual cât din ele a fost integrat în
ceea ce s-a păstrat până azi. Din Evul Mediu se știe că domeniul
Bonțida a fost donat familiei Bánﬀy de către regele Sigismund
de Luxemburg, în 1387, și că s-a construit aici o fortăreață
începând cu 1437, pentru a face față răscoalelor țărănești.
Nobilii deveniți baroni au putut să construiască o cetate mai
mare în 1543, care a fost semnalată în documente de la
începutul veacului al XVII-lea. În a doua jumătate a aceluiași
secol, ansamblul pe care îl vedem azi a început să prindă contur,
datorită comitelui Dionisie Bánﬀy al II-lea. Acesta, ajuns
personaj important în guvernarea Transilvaniei (consilier al
principelul Mihai Apaﬁ I), a apelat la indicațiile unui arhitect
italian, care a supravegheat ridicarea unor clădiri fortiﬁcate,
probabil de factură renascentistă. Clădirea principală, în formă
de ”L”, a fost înconjurat de ziduri, bastioane și un turn înalt la
intrare. Lucrările vor ﬁ continuate de urmași, unii deveniți ei
înșiși guvernatori, care vor construi în stil baroc austriac un
manej, grajdul și diferite anexe pentru deservirea domeniului.
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în promovarea proiectelor de restaurare, asigurate de Fundația
Transilvania Trust, care a înﬁințat aici un centru internațional de
specializare în reabilitarea patrimoniului construit. Din fericire, în acești
ultimi 15 ani lucrurile s-au schimbat, cu ajutorul celor menționați,
stimulându-se voluntariatul și strângându-se fonduri inclusiv prin
organizarea de evenimente private sau festivaluri de muzică, care au
ajuns destul de cunoscute. Tinerii pasionați, mai mult sau mai puțin
specializați, vin și se instruiesc în metode tradiționale de restaurare cu
materiale locale, pe principiul intervenției minime, desigur sub
coordonarea unor profesioniști. Numărul celor pregătiți aici a trecut
de mult de 1.000, avantajul lor ﬁind că, muncind, primesc și o
acreditare a noilor competențe. Astfel, în 2003 a fost reabilitată
clădirea Miklós, inclusiv acoperișul care a fost învelit cu țiglă, în 20062007 o parte din grajduri și capela, în 2011-2012 clădirea de la intrarea
pe proprietate și așa mai departe; deși mai sunt multe de făcut, se
poate spune că în prezent cam tot ansamblul este protejat de
acoperișuri, ceea ce oferă o oarecare garanție că degradarea clădirilor
a încetat și se poate face o amenajare interioară în mod decent. Cum
este ﬁresc, nu putem părăsi subiectul fără a face un apel către cei care
pot da o mână de ajutor acestui proiect, prin oricare dintre metodele
menționate mai sus, de la donații la voluntariat în centrul de excelență
înﬁințat la Bonțida, sau pur și simplu plătind un bilet la festivalurile și
spectacolele organizate aici.

VOLUNTARIAT {I STRÂNGERE DE FONDURI
La sfârșitul secolului al XIX-lea și mai târziu, până la cel de Al
Doilea Război Mondial, domeniul de la Bonțida era considerat unul
dintre cele mai frumoase ansambluri arhitecturale din Transilvania.
Lucrurile au început să meargă prost în 1944, când a devenit spital
militar, iar spre sfârșitul războiului trupele germane aﬂate în retragere
au devastat locul (probabil ca răzbunare contra proprietarului Miklós
Bánﬀy care facilitase negocierile dintre România și Ungaria pentru
ieșirea din alianța cu Germania). O nouă lovitură dată acestui
monument de istorie și arhitectură a fost transformarea de către
comuniști, după 1950, în CAP, fără a beneﬁcia de renovări sau
întreținere serioasă, ca să nu mai vorbim de o restaurare efectivă. A
existat, ce-i drept, o tentativă în deceniul anilor 1960, dar aceasta s-a
limitat doar la consolidarea clădirii principale. Părăsit după 1989, locul
a devenit o ruină, pentru ca abia în 1999 să ﬁe date primele semne de
interes din partea autorităților române. Este drept, inițiativele au
aparținut Institutului Britanic de Conservare a Clădirilor Istorice și
Oﬁciului pentru Protecția Patrimoniului Cultural din Ungaria, în
contextul în care monumentul se aﬂa pe lista ”celor mai periclitate 100
de situri din lume”. Prințul Charles al Marii Britanii, Principesa
Margareta a României și alte personalități s-au implicat de asemenea

În 2003 a fost reabilitat` cl`direa Miklós, inclusiv acoperi[ul care a fost învelit cu ]igl`, în 2006-2007 o parte
din grajduri [i capela iar în 2011-2012 cl`direa de la
intrarea pe proprietate.

Pardoseli magazin

51

eveniment

PRezenți lA ceA De-A XXiV-A eDiție
A eXPoziției Romhotel
Participanții la târgul specializat în industria ospitalității Romhotel 2016, vizitatori și
expozanți, au putut citi ultimele ediții ale revistei noastre, distribuite gratuit cu ocazia
acestui eveniment. De asemenea, cei interesați au putut primi informații specifice acestui
domeniu, inclusiv despre furnizori de materiale și servicii specifice, utile atât în faza de
dezvoltare a unei investiții, cât și în cadrul renovărilor, necesare periodic unei unități
hoteliere sau de alimentație publică.
ntre 17 și 20 noiembrie, în Centrul Expoziţional Romexpo, a avut loc cel mai important eveniment din
industria ospitalităţii, Expoziţia Internaţională de echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante
– Romhotel 2016. Peste 60 de companii și-au prezentat
ofertele de produse şi servicii specifice pieţei Horeca,
precum şi noutăţile apărute într-un domeniu în care
calitatea este pe primul loc pentru clientul final. Vizitatorul
tipic al târgului a fost investitorul și operatorul în unități
hoteliere sau de alimentație publică, interesați de cele mai
noi soluții pentru dotare, dar preocupați în același timp și
de optimizarea funcționalității și designului proprietății
respective. Manifestarea a avut loc în pavilioanele C4 și
C5, iar concomitent, în pavilioanele C1, C2 și C3, s-a desfășurat Târgul de Turism al României – ediţia de toamnă,
ceea ce a însemnat un flux consistent de vizitatori,
potențiali investitori în domeniul construcțiilor și ame najărilor interioare sau exterioare.

Î

La cea de-a XXIV-a ediţie a târgului Romhotel au expus
firme care oferă atât soluţii dedicate amenajării şi dotării
hotelurilor, restaurantelor, cafenelelor şi barurilor (mo bilier, finisaje, decoraţiuni şi accesorii pentru structurile
de primire, unităţile de alimentaţie publică, catering, fastfood etc.), dar şi echipamente nou apărute, care se pot
folosi în cadrul acestora: de pregătire a preparatelor culinare, de asigurare a igienei şi curăţeniei, de întreţinere a
reţelelor electrice şi de încălzire a acestor incinte etc.
Evenimentul a reprezentat o ocazie importantă pentru
companiile româneşti de a-şi promova soluţiile prin stabilirea unor relaţii comerciale atât cu vizitatorii specializați,
cât și cu producători şi distribuitori naţionali sau internaţionali.
Pe parcursul desfășurării Romhotel au avut loc de
asemenea seminarii și demonstrații culinare care ilus trează tendințele în gastronomia din România și de pe plan
internațional.

Vizitatorii unui târg
Horeca sunt
totdeauna interesați
de domeniul
pardoselilor: noi
materiale pentru
camere de hotel,
bucătării
profesionale, terase
etc., soluții eficiente
de cleaning, cu
respectarea
normelor HaCCP.
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Astfel, s-au desfășurat master class-uri la care au
participat specialiști în arta culinară pe diverse segmente,
unii dintre ei sosiți din străinătate, în special din Franța.
Din perspectiva domeniului nostru, al pardoselilor, târgul
a fost interesant prin prezența câtorva jucători specializați,
furnizori de soluții pentru acoperirea pardoselilor de hotel,
restaurant sau bar (mochetă, PVC, linoleum etc.), unii dintre
ei stabilind parteneriate cu cei dedicați zonei de design și
dotări textile. Astfel, au putut oferi soluții integrate, care să
asigure un concept coerent pentru întreaga locație, din
perspectivă cromatică, a texturilor, a compatibilității materialelor, a unei utilizări cu costuri reduse de întreținere.
De asemenea, au fost prezente numeroase firme
specializate în cleaning, cu soluții profesionale, de la detergenți, dezinfectanți, ustensile și echipamente, la programe complete de curățenie care să facă față celor mai
exigente reglementări din domeniu – inclusiv pentru respectarea normelor HACCP în unitățile de alimentație
publică. În cadrul întâlnirilor cu aceștia, am putut identifica

principalele zone de interes comune pentru furnizori și
utilizatori, precum și problemele lor. Una dintre provocările momentului este identificarea acelor produse contrafăcute, comercializate sub etichete aparținând unor
producători renumiți pentru calitatea asigurată. Cumpărate
da torită unor prețuri mult mai mici, aceste produse
falsificate pun în pericol sănătatea consumatorului final
(inclusiv când este vorba despre igienizarea pardoselilor),
nu își ating scopul de a curăța eficient și, în plus, duc la
deteriorarea rapidă a suprafețele abordate, pe care nu le
protejează și le solicită prin curățarea mult mai frecventă.
Este un semnal de alarmă tras de furnizorii din acest
domeniu, prin care sunt avertizați toți operatorii Horeca să
fie foarte atenți la achiziționarea produselor pentru
cleaning. În opinia acestora, soluțiile sunt: evitarea produselor suspecte (iar prețul scăzut este un bun indiciu) și
o mai apropiată colaborare cu furnizorii specializați, cunoscuți în piață ca parteneri serioși, cu toate acreditările
actualizate din partea instituțiilor de profil.
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Finisarea suprafețelor
MULTITERRAZZO
FLUIDFLOOR
LIQUIDDESIGN

Vizitați-ne la

Târgul
16 - 21 Ianuarie
München
Pavilionul A6,
Standul 315

NOUA GENERAȚIE
A PARDOSELILOR
TURNATE

MULTITERRAZZO
FLUIDFLOOR
LIQUIDDESIGN

Unic & decorativ
- ușor de prelucrat
- întărire fără rosturi
- durabilitate ridicată
- pardoseală elastică, stabilă ca formă
- pentru cerințe ridicate de exemplu în industrie,
birouri, zone rezidențiale sau spitale
- antiderapantă, rezistentă la apă și chimicale
- greu inflamabilă
- disponibilă în multe culori
- ușor de întreținut

Nu ratați la târg:

DE 12/16

C FLOOR - ÎNTREȚINEREA ȘI REVITALIZAREA
PARDOSELILOR ELASTICE UZATE

Eurocol is part of the Forbo Group

PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI!
Wakol PU 280
(amorsă barieră de umiditate)
Wakol D 3045
(amorsă filler)
Wakol Z 615
(şapă autonivelantă)
Wakol MS 260
(adeziv silanic rigid-elastic)

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

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

