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editorialsumar
Înainte de competiție

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

S untem în pragul unui nou Concurs Național al Montatorilor de
Pardoseli din România, programat pentru 24 și 25 martie, cu
evenimentul mai larg care îl însoțește, Art Floors 2017, în

perioada 23 – 26 martie. Vom avea deci pentru domeniul nostru nu
doar o competiție a tinerilor montatori, ci și o zonă expozițională, cu
cele mai bune produse de pe piață, un concurs al tinerilor arhitecți și
designeri organizat în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și
Urbanism ”Ion Mincu”, demonstrații și alte evenimente conexe. Toate
acestea au suscitat un interes deosebit din partea principalilor actori ai
pieței de pardoseli, cărora le mulțumim pentru sprijin, și suntem siguri
că vor trezi interes, unul la fel de important, din partea vizitatorilor de
la Romexpo, pe care ni-i dorim tot mai dornici de informație și mai
specializați. Recunoștința noastră se îndreaptă și spre domnul Heinz
Brehm, Președintele asociației europene EUFA P+F, organizație
reprezentativă pentru branșa noastră, care va fi alături de noi și acum,
ca de multe alte ori. Nu în ultimul rând, suntem onorați de sprijinul
Centrului de Studii Arhitecturale și Urbane al UAUIM, de implicarea
doamnei Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija. 

Este o ediție de referință a concursului, care vine cu noi provocări.
Cea mai importantă este introducerea unei noi secțiuni, cea de pardo-
seli turnate, expoxidice și poliuretanice, răspunzând unor nevoi reale
ale pieței autohtone din ultimii ani. Este un domeniu care se dezvoltă
pe orizontală, prin extinderea zonelor de utilizare (nu doar pentru seg-
mentele industrial, comercial sau de parking, ci la fel de bine către spații
de birouri, rezidențiale, hospitality etc.), dar și pe verticală, cu exigențe
tot mai crescute și formule, tehnologii tot mai complexe. Introducerea
acestui element nou în concurs ne evidențiază printre asociațiile na-
ționale și ne oferă noi perspective de dezvoltare. Noutatea a fost primită
cu interes de piața de profil, producători de materiale și montatori, și
am fost încurajați de partenerii noștri europeni pe linie profesională. 

Va fi o ediție mai complexă și mai disputată, la care vom avea circa
30 de echipe, la toate secțiunile: pardoseli din lemn, pardoseli elastice
și textile, pardoseli turnate. Sper să se vadă aici cât mai mult solida-
ritatea noastră de breaslă, dorința noastră de a perfoma, de a ne lăsa
antrenați în lucrări dificile, care să ne solicite și să ne educe în același
timp. Asociația Montatorilor de Pardoseli din România, echipa organi-
zatoare, partenerii evenimentului și montatorii înscriși în concurs vă
așteaptă cu nerăbdare la Romexpo, în Pavilionul C3, pentru a fi de față
la acest festival al specialiștilor în pardoseli, una dintre cele mai impor-
tante manifestări profesionale din România. Este locul în care putem
strâge rândurile, trecând peste toate problemele identificate din ultimul
timp, începând cu exodul forței de muncă și încheind cu concurența
neloială, despre care am tot vorbit. Este una dintre rarele ocazii în care
se strâng la un loc atâția profesionști, încât este păcat să nu participați,
fie că sunteți implicat în domeniu sau nu, ca simplu vizitator, potențial
beneficiar al unei lucrări. 
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eveniment

Competi]ie, produse de top, design
inovativ [i cei mai buni speciali[ti
în pardoseli

C ompetiția are loc efectiv în zilele de 24 și 25 martie și va avea
3 secțiuni: pardoseli de lemn (parchet dublu stra tifi cat),
pardoseli  elastice/textile (cauciuc, linoleum, mo che tă) și,

în premieră în România, pardoseli turnate (epoxi, poliu retan). În
cadrul acestui amplu eveniment, va avea loc de ase menea decernarea
premiilor Concursului Național de Design pentru Pardoseli al
Studenților Arhitecți, organizat în par te neriat de AMPR și Uni ver -
sitatea de Arhitectură și Urbanism “Ion Mincu” din București.

Inițiată pentru prima oară în România, competiția de pardoseli
turnate (rășini) include 3 tipuri de acoperiri: pardoseli design re-
zidențial, pardoseli decorative cu reologie controlată și pardoseli
industriale/parking.

Organizatorii asigură pentru participanții la concurs un arbitraj
de specialitate la cel mai înalt nivel, prin prezența personală a Pre-
ședintelui 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. Modelele de concurs propuse
competitorilor au fost concepute de AMPR, după standarde reco-
mandate de EUFA P+F.    

Câștigătorii celor 3 secțiuni, precum și cei ai concursului de
design pentru studenții arhitecți, vor primi premii din partea spon-
sorilor și organizatorilor, iar cel mai bun parchetar va participa la
întrecerea europeană ce va avea loc în 2018 în Suedia. 

Art Floors 2017 cuprinde și o zonă expozițională importantă,
în cadrul căreia vă puteți pune la curent cu cele mai noi tendințe
în domeniul pardoselilor, de la materiale și echipamente pentru
realizarea stratului suport, la straturi finale dintre cele mai diverse:
parchet, linoleum, mochetă, PVC, cauciuc, rășini etc. 

Eveniment periodic de referin]` al bran[ei,
Concursul Na]ional al Montatorilor de
Par  doseli din România are loc anul acesta
în perioada 23 – 26 martie, la Romexpo
- Pavilionul C3, în cadrul unei ma nifest`ri
mai ample, ART FLOORS 2017. Acestea se
def`[oar` sub egida AMPR (Asocia]ia Mon -
ta torilor de Pardoseli din România), cu
sprijinul EUFA P+F (Aso cia ]ia European`
pentru Promovarea Pre g`tirii Profesionale
a Montatorilor de Pa rchet [i Pardoseli), în
paralel cu târ gu rile specializate Construct
Expo, Ambient Expo, Romtherm, Mobila
Expo [i Expo Flowers & Garden, organizate
în aceea[i pe rioad`. 

Vă așteptăm la Romexpo,
între 23 și 26 martie, pentru
a participa la cel mai amplu
concurs de meserii din do-
meniul construcțiilor!

Mai multe informații pe
www.pardoselimagazin.ro/
artfloors/2017 
www.ampr.org.ro
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Pardoseli din PVC omogen Sphera  
Forbo Sphera setează noi standarde în pardoselile din

PVC omogen. Este fabricat în fabrica noastră nouă în care
folosim cele mai recente descoperiri și tehnologii pentru
a crea soluții inteligențe și inovative.  

Rezultatul: o pardoseală din PVC omogen premium 
Pardoselile noastre Sphera aduc stil și caracter în

nenumărate aplicații. Sunt perfecte indiferent că vorbim
de spații medicale dinamice și igienice, de clădiri publice
moderne și multifuncționale sau în zone educaționale și
birouri, unde durabilitatea și culoarea sunt cuvintele de
ordine.  

Forbo Sphera setează noi standarde 
în pardoselile din PVC omogen datorită
designului, tehnologiei și perfor man țelor
sale. Cele 62 de culori ale colecției Sphera
Element prezintă o paletă armonioasă ce se
îmbină perfect cu restul pardoselilor Forbo. 

elasticepardoseli 

De ce să alegeți pardoselile din PVC
omogen Sphera?
 Suprafață embosată unic pentru

performanță optimă 
 Emisii scăzute și 100% fără conținut de

ftalați 
 Produse într-un mediu cu reziduuri zero 
 Rezistență la pete și zgârieturi 
 valori ridicate LRV și nuanțe luminoase,

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

Design & culoare 
 O nouă tehnologie conferă nuanțe

luminoase și saturate pardoselilor, cele
mai multe cu valori ridicate de reflexie a
luminii (LRV)

 Sphera oferă o paletă echilibrată de 62
de culori ce se armonizează perfect cu
celelalte acoperiri de pardoseală Forbo,
precum Marmoleum și acoperirile textile. 

Tehnologie & sustenabilitate
 Presa din oțel de ultimă generație și

tehnologia thermofix asigură o calitate
constantă. 

 Energia verde și tehnologia de zero
reziduuri asigură un proces de fabricație
eficient și sustenabil.

 Sphera poate contribui la un mediu
interior sănătos, dat fiind procesul de
fabricație fără ftalați și emisiile foarte
scăzute. 

Performanță & durabilitate
Un proces unic de embosare survenit după
aplicarea lacului asigură o performanță
durabilă. 

 Acoperirea integrată și procesul de
imprimare în relief subsecvent asigură un
aspect de top.

Stratul superior distribuit uniform oferă
protecție completă.

 Finisajul de suprafață SMART-top asigură
pardoselii omogene Sphera o mare
rezistență la chimicale, zgârieturi și pete. 

 Sphera îndeplinește cel mai înalt nivel de
rezistență la abraziune.

 Întreținere și curățare ușoară datorită
finisajului poliuretanic foarte durabil.
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Fonoizolare

ursa glasswool tsP
izolarea fonica Si termica 
a pardoSelilor de hotel

Pentru ame na ja rea in -

te rioară a ho te lului

Kron  well din Brașov

au fost utili zate fini -

saje deoseBit de elega -

nte, din gama Premium, lucru valaBil inclusiv

în cazul Băilor. acestea din urmă își Pot dePăși

condiŢia de simPle sPaŢii destinate igienei

Personale, devenind Prin con fortul oferit

ade vărate zone de rela xare, Per so nalizate

Pentru turiștii Busi ness și de leisure sosiŢi aici.

de aceea, foarte imPortante sunt temPe ra -

tura oPtimă, uni formă și constantă Pe toate

suPra  fe Ţele, mai ales Pe Pardoseală, gestio -

narea umi dităŢii interioare, Pre cum și

confortul acustic, asPecte ce definesc un

hotel cu standarde ridi cate. Pardoselile cu

un design modern au fost concePute cu

sistem de încăl zire încorPorat care să

asigure atât un climat oPtim și o senzaŢie

Plăcută la Picioare, cât și Păstrarea uscată a

acestor Pardoseli suPuse frecvent umi dităŢii.

Pentru a oBŢine însă aceste rezul tate a fost

nevoie de o soluŢie de izo lare termică și

fonică a finisajului Pardoselii faŢă de stratul

suPort, iar în acest scoP au fost folosite Plăci

de vată minerală URSA GLASSWOOL TSP, fur ni -

za te de rePrezen tantul în românia al gru -

Pului interna Ţio nal de comPanii uralita. 

ˇ ˇ

I 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 încor -

porată, 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 inten -
sitatea obiș nuită (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
ne voie de un strat termoizolant care să evite pierderile de
căldură, miza fiind climatizarea optimă a spațiului de
deasupra – este o metodă frecventă de eficien ti zare a con -
sumului 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

¸

Ursa romÂnia sUsŢine Şi În acest an
branŞa specialiŞtilor În pardoseli. 
VĂ aŞteptĂm la standUl nostrU din 

paVi lio nUl c3, Între 23-26 martie, 
la con cUr sUl naŢional al 

monta tori lor de pardo seli 2017.
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Email: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro

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.

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 re ma -
nentă 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 par do -
seală, 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

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

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

Email: assistance.romania@ursa.com
www.ursa.ro
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bran[eiVia]a 

Pregătirea  viitorilor
ingineri  constructori  În
domeniul  finisajelor

În discuţiile cu agenţii comerciali referitoare la nivelul de pregătire al studenţilor în
domeniul finisajelor, deseori ni se reproşează că nu le sunt îndeplinite aşteptările.
”Îndeplinirea aşteptărilor” este condiţionată de cadrul de pregătire al studentului în
procesul educaţional, iar necunoaşterea limitelor acestuia conduce la dezamăgiri din
partea agenţilor comerciali. În acest articol aș dori să prezint cele mai importante aspecte
legate de procesul de pregătire al studenţilor pentru a identifica modalităţi de creştere a
performanţelor absolvenţilor, în procesul de producţie. 

Dintre factorii importanţi
care impun ca noţiunile despre
finisaje să facă parte din
bagajul de cunoștinţe al
absolventului, se pot aminti
următoarele:

l toate lucrările de clădiri includ şi lucrări de
finisaje; acestea se regăsesc chiar şi la multe
dintre lucrările de construcţii;

l fac parte din categoria celor mai bine
remunerate;

l oferă posibilităţi de dezvoltare a carierei
profesionale;

l volumul mare de lucrări, sub aspectul cantității
şi investiţiei, de pe piaţa naţională şi
internaţională;

l existenţa şi necesitatea acestor lucrări în orice
localitate;

l lucrările interioare se desfăşoară în spaţii
condiţionate climatic;

l oferă un grad sporit de curăţenie la locul de
muncă;

l gradul de calificare al muncitorilor este ridicat,
ceea ce favorizează relaţionarea cu aceştia;

l lucrările de finisaje sunt scumpe, iar penalităţile
prevăzute sunt foarte ridicate;

l posibilitatea efectuării pe toată durata unui an
calendaristic etc.

Conf. Dr. Ing. Mirel Florin DELIA, 
Universitatea Tehnic` de Construc]ii Bucure[ti
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În cadrul pregătirii studenţilor de la Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti (UTCB), există cursuri de finisaje doar în
cadrul Facultăţii de Construcţii Civile, Industriale şi Agricole
(FCCIA), deşi, conform competenţelor absolvenţilor UTCB, mulţi
dintre absolvenţi pot coordona astfel de lucrări. 

În cadrul FCCIA cursurile la această disciplină se
regăsesc în cadrul ciclului I de învăţământ (anii I –
IV) şi al ciclului II (master). În cadrul ciclului I de învă -
ţă mânt sunt prevăzute şi două stagii de practică
teh nologică. Abordarea de prezentări din domeniul
finisajelor, în cadrul acestor stagii, este extrem de
dificilă, având cauze specifice dintre care se pot
aminti:
l numărul redus de stagii – doar două, în anul I şi III;
l specificul acestor practici (care este condiţionat de

materiile predate până la momentul înce perii
stagiilor) – în anul I este prevăzută o practică
topografică, iar în anul III o practică tehnolo gică;

l numărul redus de zile alocate – exceptând coloc -
viul şi alte condiţionări (admitere etc.), rămân
practic 10 – 13 zile lucrătoare;

l data calendaristică la care se desfăşoară –
începutul lunii iulie, conform planului de în vă ţă -
mânt, fapt ce limitează foarte mult numărul de
lucrări care pot fi găsite;

l numărul mare de studenţi implicaţi în această
acţiune limitează posibilităţile efectuării de vizite la
puncte de lucru;

l limitarea alegerii punctelor de lucru la acelea la
care aceesul se poate efectua numai cu ajutorul
mijloacelor de transport în comun.

Tot în cadrul ciclului I de învăţământ există un curs opţional
în anul IV, semestrul 7, ce se desfăşoară pe durata a 10 săptămâni,
două ore de curs şi o oră de lucrări practice / săptămână.

În ciclului II de învăţământ, din cele 7 mastere din cadrul
FCCIA,  finisajele sunt studiate în cadrul Masterului de Ingineria
Clădirilor, semestrul 9, ce se desfăşoară pe durata a 14 săptămâni,
două ore de curs şi o oră de lucrări practice / săptămână şi în
cadrul Masterului de Tehnologia şi Managementul Lucrărilor de
Construcţii, semestrul 11, ce se desfăşoară pe durata a 14 săp tă -
mâni, două ore de curs şi două ore de lucrări practice / săptămână.

Chiar de la începutul masteratului, în cadrul lucrărilor de
disertaţii au fost abordate un număr important de lucrări de
disertaţie, din domeniul finisajelor şi implicit şi al pardoselilor.

În cadrul Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine (FILS), în
cadrul ciclului I de învăţământ există un curs opţional în anul IV,
semestrul 7, ce se desfăşoară pe durata a 14 săptămâni, două ore
de curs şi două ore de lucrări practice / săptămână.

Încă din anul 2008 când a fost reluată predarea finisajelor în
cadrul FCCIA, s-au implicat în mod constant în procesul edu -
caţional o serie de firme din domeniul comercializării pro du selor
sau din domeniul execuţiei. O relaţie permanentă a existat şi cu
Asociaţia Montatorilor de Pardoseli. De fiecare dată, interesul
manifestat de studenţi la aceste acţiuni a fost extrem de ridicat.

În cadrul ciclului III de învăţământ (doctorat), în ultimii 10 ani
nu au fost abordate teme din domeniul finisajelor.

 Participarea studen]ilor la evenimentele de
specialitate, cu componente teoretice [i practice,
constituie o surs` important` de informa]ie [i
preg`tire pentru exercitarea profesiei. 
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Dintre condiţionările cele mai importante din cadrul
procesului de învăţământ care au influenţe majore
asupra nivelului de performanţă al studenţilor în
acest domeniu, se pot aminti următoarele:

l lipsa unei linii bugetare în planul de învăţământ care
să permită achiziţionarea de materiale, scule, echi -
pa mente, aparatură de control, îmbrăcăminte de
protecţie; în prezent dotările cu mostre de ma teriale,
scule, expozoare etc. sunt obţinute din surse proprii
sau pe baza bunăvoinţei diverselor societăţi co -
merciale;

l numărul redus de ore alocate lucrărilor practice,
care nu pot conduce la crearea unui post didactic,
conform Legii Învăţământului;

l condiţionarea existenţei titlului ştiinţific de doctor
pentru persoanele implicate în procesul de predare
face imposibilă angajarea unei persoane cu abilităţi
practice care să poată efectua demonstraţii stu -
denţilor;

l diversitatea foarte mare a tipurilor de finisaje (par -
doseli, tencuieli, tavane, tapete, lambriuri, pla cări la
pereţi, finisaje peliculogene, tâmplării etc.) face
imposibilă efectuarea de aplicaţii practice de către
o singură persoană; 

l lipsa unui spaţiu adecvat aplicaţiilor practice, ştiut
fiind faptul că aplicarea finisajelor  necesită şi
operaţii de pregătire/preparare a materialelor, dar
şi operaţii de dezafectare a lor, efectuarea de lucrări
de curăţire a sculelor utilizate;

l condiţionarea organizării spaţiilor de depozitare a
materialelor didactice raportate la dimensiunile
gaba ritice şi de greutate ale mostrelor sau expo -
 zoarelor;

l orele la care se desfăşoară cursurile sunt inte gra te
în orarul zilnic şi adesea condiţionate de alte
discipline din ziua respectivă; acest fapt limitează
mult posibilitatea deplasării studenţilor la puncte de
lucru, centre de instruire, show-room-uri etc.;

l lipsa unor mijloace de deplasare adecvate gru -
purilor de dimensiuni medii sau mari limitează
ale gerea locurilor de instruire practică, doar la
acelea la care există acces cu transportul în comun;

l datele calendaristice la care se desfăşoară aceste
cursuri, vin adesea în contradicţie cu activităţile fir -
melor: sfârşit de an, perioadă de vîrf de vânzări,
existenţa lucrărilor, politica şi calendarul de
pregătire – instruire - perfecţionare a personalului,
elaborarea bugetului (planificarea colaborării
trebuie făcută cu mult timp în avans) etc.;

l corelarea invitaţiilor cu specificul activităţii di dac -
tice (necesitatea prezentării unor elemente teoretice
fundamentale, anterior efectuării aplicaţiilor practice
din partea invitaţilor, ordonarea prezentării fini -
sajelor într-o logică a execuţiei practice) este adesea
impo sibilă;

l rolul învăţământului care trebuie să ofere infor maţii
generale studenţilor, dându-le astfel posibilitatea de
a răspunde cerinţelor diverse ale multor angajatori;
acesta vine în contradicţie adesea cu politica unui
angajator care doreşte specializarea absolventului
pe produsele şi tehnologia utilizată de către socie -
tatea comercială;

l numărul mic de ore de studiu alocat programei
şcolare, raportat la numărul mare de categorii de
finisaje, diversitatea produselor şi al tehnologiilor de
pe piaţa din România şi din Comunitatea Euro peană.

Referitor la numărul de ore alocat pregătirii studenţilor prin
programa şcolară, există ample discuţii care pornesc de la nivelul
de pregătire pe care trebuie să-l deţină un absolvent cu studii su-
perioare, căruia nu i se cer abilităţi practice de execuţie, ci cu-
noştinţe de proiectare, elaborare, coordonare, recepţie. Pregătirea
studenţilor în domeniul finisajelor impune obligatoriu existenţa
unei componente practice, cel puţin sub aspectul identificării vi-
zuale a unui tip de finisaj.
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Strategia unor firme producătoare sau distribuitoare de produse din
cate goria finisajelor s-a orientat cu precadere către dezvoltarea relaţiei cu
arhitectul, dar acest demers pozitiv, având în vedere că cele mai multe
dintre probleme vin de la execuţia şi recepţia lucrărilor, ar trebui continuat
în direcţia implicării firmelor şi în pregătirea studenţilor de la U.T.C.B.

Dintre condiţionările care afectează percepţia
corectă a studentului asupra rolului finisajelor în
exercitarea profesiei se pot aminti:

l Lipsa disciplinei din cadrul planului de învă ţă mânt
şi/sau lipsa enumerării explicite a domeniului
finisajelor printre cerinţele esenţiale ale Legii 10,
induce în „mintea” studentului ideea că aceste lucrări
sunt de importanţă redusă. După angajare însă, sau
chiar pentru a rezolva nevoi personale, ma joritatea
absol venţilor descoperă că aceste lucrări fac parte
din categoria celor care sunt cel mai riguros verificate
de către beneficiari, în multe situaţii neconformitatea
putând fi identificată imediat  chiar şi de către
persoane fără pregătire în domeniu. Astfel că
absolventul reali zează destul de târziu necesitatea şi
importanţa finisajelor în cadrul lucrărilor pentru
clădiri, lipsa unor cunoştinţe fun da mentale dobândite
în timpul facultăţii.

Învăţarea şi înţelegerea corectă nu se poate face prin
simplă expectaţie, iar pe şantier acumularea acestor
cu noş  tinţe, sub presiunea problemelor generate de o
lucrare de execuţie, este adesea deficitară.

l Numărul limitat de târguri şi expoziţii din do me niu
are impact negativ asupra pregătirii studenţilor în
relaţia cu piaţa forţei de muncă sub aspectul rela -
ţionării, informării în legătură cu materiale şi
tehnologii de ultimă generaţie.

l Lipsa unor concursuri studenţeşti sau a unora pe
tematică profesională în care să fie implicaţi şi stu denţii.

l Implicarea redusă a firmelor din domeniu pentru
amenajarea de spaţii de prezentare, în cadrul fa cul tăţii.

l Pregătirea studenţilor pentru lucrări cu caracter
didactic şi neprezentarea de documetaţii concrete din
domeniul proiectării de execuţie. Astfel studenţii nu
conştientizează importanţa pe care legislaţia o
acordă finisajelor (necesitatea precizării finisajelor pe
planurile de arhitectură, existenţa tablourilor de
finisaje etc.).

l Bagajul de cunoştinţe acumulat în liceu sau o serie de
factori indirecţi cum ar fi consilierea voca ţio nală,
relaţiile cu membrii familiei sau cu prietenii.

Guvernanţii au considerat că problemele pregătirii practice a
studenţilor pot fi lesne rezolvate prin „Legea Parteneriatului public-
privat”. Realitatea a demonstrat că această lege are sincope, ne-
reuşind să coreleze problemele specifice ale învăţământului cu cele
ale pieţei forţei de muncă şi cu interesele studentului. Rămân nere-
zolvate probleme legate de cointeresarea şi stimularea implicării fir-
melor în procesul educaţional, de restructurarea anului universitar
şi al programei şcolare prin care să ofere studenţilor posi bilitatea de
a efectua stagii compacte de aplicaţii practice în cadrul firmelor.

Pregătirea suprafeței pentru suporturi 
absorbante şi neabsorbante;
Montaj parchet laminat;
Montaj parchet dublustratificat;
Montaj parchet triplustratificat flotant;
Montaj parchet triplustratificat pe adeziv;
Montaj parchet lemn masiv orice model şi esenţă;
Raschetări parchet masiv şi stratificat deja existent;
Restaurări şi reparaţii parchet masiv 
(orice problemă);
Montaj trepte lemn masiv;
Montaj lambriuri masive sau laminate;
Montaj uşi;
Montaj podea pentru exterior “decking”.

Clevio House Design 76 | 0755 058.038

ADRESA: Str. Valea Oltului 28 BUCUREŞTI, Sectorul 6; Cod Poştal: 61979; e-mail: contact@clevio-parchet.ro

SERVICII
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Dintre măsurile care pot conduce la creşterea
eficienţei studenţilor pe piaţa forţei de muncă se pot
aminti următoarele:

l realizarea de dialoguri între studenţi – uni ver sitate
– angajatori pentru identificarea cerinţelor pieţei şi
adaptarea planurilor de învăţământ;

l implicarea societăţilor comerciale în procesul de
pre gătire prin efectuarea de prezentări teoretice
şi/sau demonstrative, susţinerea studenţilor pentru
elabo ra rea lucrărilor de tip licenţă sau master,
asigurarea stagiilor de practică tehnologică,
primirea studenţilor în stagii de tip voluntariat;

l atragerea studenţilor (prin organizarea de con -
cur suri) de către societăţi comerciale şi/sau
uni    versitate la seminarii, conferinţe;

l diseminarea şi invitarea studenţilor la eve nimentele
organizate de către angajatori;

l invitarea studenţilor la stagii de pregătire apli cativă
organizate de către firme;

l distribuirea de publicaţii de specialitate în rândul
stu denţilor;

l realizarea de zone cu panouri publicitare, spaţii
expoziţionale etc. în cadrul facultăţilor;

l asigurarea în permanenţă a procesului edu ca ţional
cu mostre de produse;

l organizarea de centre cu dedicaţie în incinta fa cul -
tăţilor.

Necesitatea implicării societăţilor comerciale în
pregătirea profesională a studenţilor este absolut
necesară şi extrem de benefică, deoarece oferă
posibilitatea viitorului angajat de a:

l cunoaşte foarte bine produsele şi tehnologiile cu care
lucrează o firmă, încă din facultate;

l cunoaşte şi înţelege importanţa şi modalitatea de
relaţionare din cadrul diverselor departamente ale
unei societăţi comerciale;

l evita sincopele de coordonare/comunicare atât cu
superiorii, cât şi cu subalternii, şi de a reduce sau
evita perioada de acomodare/integrare socială şi
relaţională a studenţilor în grupuri de lucru (adesea
membrii echipei de lucru au vârste mai mari decât a
studentului şi au relaţii de comunicare funcţionale);

l realiza colaborări viitoare. 

În concluzie, creşterea eficienţei studenţilor pe piaţa forţei de muncă
nu se poate realiza decât în urma colaborării permanente şi susţinute
dintre studenţi – universitate – angajatori, responsabilitatea majoră
în această relaţie având-o universitatea şi angajatorii.

 Cursurile
demonstrative, cu
solu]ii inovative [i
tehnici de lucru 
similare celor de
[antier, vor orienta
absolven]ii facult`]ilor
de construc]ii spre
domeniile ce implic`
realizarea de finisaje.
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Gama de pardoseli MasterTop produsă de BASF sub brandul
Master Builders Solutions este destinată realizării pardoselilor
decorative și industriale în diferite domenii de activitate. Această
gamă este compusă din pardoseli pe bază de rășini epoxidice,
poliuretanice și cimentoase cu diferite tipuri de agregate dure. 

De ce este MasterTop o solu]ie unic`? 
Pardoselile poliuretanice MasterTop sunt caracterizate de

o elasticitate și flexibilitate ridicată. Acestea sunt rezistente la
fisurare, abraziune și atacurile chimice ale diferitelor soluții, fiind
ideale pentru zone publice, precum magazine, școli, spitale, etc.
Sistemele poliuretanice MasterTop au suprafața continuă, fără
îmbinări, sunt estetice, igienice și confortabile la mers. 

Pardoselile epoxidice MasterTop sunt utilizate pe scară largă în
spa țiile de producție și depozitare în mediu industrial, datorită rezis -

tențelor lor mecanice excepționale și rezistențelor chimice ridicate. 
Pardoselile cimentoase MasterTop au la bază agregate dure

naturale, sintetice sau metalice. Acestea pot fi incorporate în
betonul proaspăt turnat și sclivisite mecanic, sau pot fi turnate
peste betonul vechi deteriorat pentru obținerea unor acoperiri
rezistente la trafic intens, abraziune și impacturi. 

Un partener de încredere în domeniul
pardoselilor 

Consultanța tehnică oferită de BASF include analiza ciclului de
viață al produselor pentru identificarea optimă a celei mai durabile,
sustenabile și economice soluții. Produsele și sistemele din gama
MasterTop îndeplinesc cerințele specifice fiecărui client, aplicație
și industrie, în special acolo unde un aspect important îl constituie
timpul redus de indisponibilizare a spațiului. 

Marca Master Builders Solutions reune[te întreaga expertiz` BASF pentru a crea solu]ii

chimice pentru construc]ii noi [i pentru între]inerea, repararea [i renovarea structurilor

existente. Master Builders Solutions este construit pe baza experien]ei dobândite în

decursul a peste un secol în industria construc]iilor. 

Pardoseli MasterTop

www.master-builders-solutions.basf.ro www.master-builders-solutions.com
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profesionaleProfile

P entru montajul profesionist al
par do selilor, profilele sunt indis -
pensa bile. Gama lor e vastă și

une ori nici experții nu știu să dife -
rențieze profilele apa rent similare. La
urma urmei, uneori detaliile neob ser -
vabile ale produselor originale Küberit
aduc avantaje nu doar de ordin tehnic, ci
și calitativ. 

3R – semnul calității,
siguranței și inovației 

Pentru a demonstra calitatea și
avansul tehnologic al produselor sale,
Küberit își va marca produsele cu 3
caneluri fine începând din luna ianuarie
2017. Aceste caneluri nu sunt un element
de design, ci un semn al autenticității,
calității și inovației. “Acest pas a fost
necesar mai ales pentru că apar pe piață
tot mai multe profile de proastă calitate
dar care la o primă vedere seamănă cu
ale noastre. Dar acum gata! Marcajul
nostru cu 3 caneluri va ajuta clienții să
identifice ușor profilele originale Küberit.  

Ne reîn toar cem la siguranța pe care
clien ții noștri se așteaptă să o pri meas că.”
mențio nează Udo Ulbrich, CEO Küberit

Profile Systems GmbH & Co. KG.
“Fabricarea profilelor de calitate înaltă,
marea varietate și grija față de clienți
necesită atât înțelegerea pieței cât și
know-how tehnic și gândire vizionară”,
a mai adăugat Udo Ulbrich. 

Dezvoltate în Germania 
Küberit realizează dezvoltarea pro -

duselor la sediul central din Lüdens -
cheid, aproape de piața prin ci pală a
companiei. De pildă, clienții pot primi
informații despre procesele și proce du -
rile relevante, știind astfel în orice
moment ce materiale sunt folo site la
fabricație și ce directive de calitate sunt
urmate. “Furnizăm peste 14.000 produse
din stoc, pentru orice pardoseală finită. În
cazul fiecărei tehnologii de montaj există
un profil care se potrivește.”, spune Lars
Maier, șeful depar ta mentului de vânzări în
Germania. În acest moment nicio altă
companie nu deține o gamă comparabilă
de produse, nici de condiții de cali tate și
varietate devenite sinonime cu brandul
Küberit care are o experiență de peste 150
de ani. 

Marcarea sis temelor de profile Küberit
cu cele 3 caneluri fine ne ajută să pro tejăm
originalul și să garantăm siguranța
mon ta torilor și clien ților. 

Despre küberit Profile
Systems GmbH & Co. kG 

Ca lider global în domeniul profilelor
pentru pardoseli și protecție muchie
treaptă, brandul Küberit e sinonim cu
calitatea și progresul de 154 ani. Satis -
facția clienților, perfecțiunea, ino vația și
păstrarea tradiției sunt detaliile esențiale
ale filosofiei companiei. 

Investiția continuă în cele mai noi
tehnologii și certificări este o garanție a
calității înalte și eficienței produselor
noastre. Din septembrie 2016 suntem
primul producător de profile la nivel
global care primește certificarea DIN EN
ISO 9001:2015. 

PROdUSELE MARcATE cU 3 cAnELURi FinE PEnTRU 
A diSTingE  cALiTATEA KübERiT dE  iMiTAŢii

NOUTĂŢi  kübeRiT 2017
atât la domotex Hanover cât și la Bau münchen, Küberit și-a
prezentat noul concept – începând din ianuarie producătorul
își va marca toate produsele cu trei caneluri fine. astfel, oricine
va putea recunoaște originalul. marcajul produselor Küberit
va fi protejat ca marcă înregistrată. 
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cOMPETEnŢA dE LA ALUMinU LA OŢEL inOx 
kübeRiT® ÎŞi exTiNDe GAmA De PRODUSe 

www.kueberit.com/ro

C erințele în privința profilelor și
sistemelor de profile sunt tot
mai mari și se schimbă cons tant.

Küberit, li derul pieței din acest domeniu
nu doar reacționează la aceste dez -
voltări ci setează stan darde cu noutățile
sale care aduc mereu un plus de
siguranță, confort și ușurință în apli care.  

PPS®- Champion
Generația 4.0 

Cea mai recentă variantă a sis -
temului patentat de profile din 2 corpuri
PPS-Champion System este Gene ra ția
4.0, având cele 3 caneluri pe profilul
superior și 3 nuturi, ghidaje pentru
îndoire facilă, în profilul de bază care
conferă mai multă flexibilitate în ajus -
tarea înălțimii profilului, la mili me tru,
pe șantier. 

Astfel profilul poate fi folosit pentru
pardoseli cu grosimea de la 6,5 la 18
mm. Mai mult, Küberit a mărit lățimea
standard a profilului de bază la 44 mm,
având astfel o supra față de con tact cu
suportul pe care se fixează cu 82 % mai
mare. 

Astfel, profilul de bază poate fi fixat
pe suport prin lipire, sau mecanic
(șuruburi cu dibluri). Fixarea profilului
superior al acestei serii Pre mium
permite com pen sa rea diferenței de
nivel dintre par   doselile între care face
trecerea,  de până la 5 mm. 

Printr-o ajustare mecanică simplă,
posibilă datorită nuturilor din profilul
de bază, se port compensa diferențe de
nivel de până la 10 mm. În plus, noile
profile de trecere 289 au suprafața
superioară netedă. 

Competență demonstrată
prin noile profile din inox
utilizabile și la exterior  

Prin lansarea pe piață a profilelor
de protecție muchie treaptă 545 și 545
U din inox având suprafața periată
mată și antiderapantă (clasă de rezis -
ten ță la alunecare R10) pro ducătorul de
profile își demons trează încă o dată
com petența.  “Laturile acestui profil
simplu, masiv, de 43 x 23 mm,  sunt
speciale şi ajustabile. Noi fabri căm
acest profil pe bază de comandă.
Astfel, putem fixa individual nu doar
cantitățile, ci și lungimea profilului
până la maximum 2.50 m”, spune Lars
Maier, șeful în vânzări din Germania. 

Nou sistem de Profile Clip 
Noul Euro-Clip® PLUS este o nouă

variantă a deja con sa cratului sis tem
Euro-Clip. Este adecvat pen tru par -
doseli de la 8–14 mm aco   perind astfel
plaja pardo selilor de cali tate laminate
sau din lemn aplicate liber. 

Profilul superior va fi ferm fixat pe
pardoseli grație conec tă rii de profilul
de bază, prin sistemul Clip-Tehnic, cu
rigi dizare pe trei direc ții. În plus,
profilul su perior are supra fața netedă
și lă țimea redusă, de numai 34 mm. 

Noi soluții pentru
pardoselile contract   

Piața pardoselilor contract devine
din ce în ce mai diversificată. Înăl țimea
de montaj, tipurile de par doseli și
materiale se schimbă. 

la  domotex și la Bau, Küberit a pre zentat mai multe noutăți.
acestea sunt sistemul PPs-champion revizuit, ajuns la
generația  4.0, sistemele euro-clip systems devin Plus
variant, un profil de mochetă din colecția Küberit-Best pentru
pardoseli cu calități acustice, nasuri de treaptă masive din oțel
inox, creșterea gradului antide ra pant la clasa r 10. mai mult,
pro du cătorul a introdus suprafețele netede la unele profile. 

Profile cu suprafață netedă 
Noile profile 801, 802, 803 și 248

sunt disponibile cu suprafață netedă și
cu marcajul celor 3 dungi. 

Profile 545 V Profile 545 U

Profile 297 eb Profile 297 V

Profile 568

Un nou profil din această gamă  de
produse este profilul 297 pentru mo -
che tă, din colecția premium Küberit,
care înălțimea interioară de 7 mm fiind
utili zabil în cazul mochetelor cu strat
fonoizolant 7 mm. Noua serie 297 cu -
prinde un profil de trecere simplu și
unul curbabil, precum și un profil
pătrat prefabricat de 0,6 x 0,6 m.  



Noutățile Forbo Eurocol
la Bau München 2017 

LIQUIDDESIGN            MULTITERRAZZO FLUIDFLOOR
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Pardoselile turnate bicomponente Eurocol strălucesc prin
calitate și aplicare optimă, în vreme ce sistemul C Floor
prelungește ciclul de viață al pardoselilor – iată noutățile
marca Forbo Eurocol care i-au impresionat pe vizitatorii
standului firmei la târgul Bau München 2017. 

MultiTerrazzo-pardoseli turnate bicomponente, FluidFloor –
pardoseli turnate elastice  și LiquidDesign-pardoseli turnate pe
bază de material natural – iată 3 noutăți implementate de Forbo
Eurocol în 2017 sub titulatura  „eurocol surface finishing“. 

Noile produse au avantaje majore – nu implică suduri, nici
deșeuri și nici nu e necesar un plan de aplicare prealabil. După
montaj, spațiile se pot folosi rapid, și toate acoperirile de par do -
seală au emisii scăzute. 

Datorită componentelor sale naturale, plută și ulei de în,
LiquidDesign este o pardoseală inovativă și rezistentă ce se aplică
optim în școli, spitale, centre sociale, locuințe și hoteluri. 

MultiTerrazzo este o pardoseală turnată bicomponentă deco -
rativă, utilizabilă în spații cu solicitări mari. În plus, este greu
inflamabilă (Bfl-S1) și prietenoasă cu mediul (EC1 Plus). Multi Terrazzo
se potrivește în locuințe, bucătarii, birouri, grădinițe sau școli. Datorită
aplicării fără sudură, MultiTerrazzo este ideală pentru zone cu
solicitări igienice mari, de exemplu cabinet medicale și spitale. 

FluidFloor este o pardoseală bicomponentă turnată elastică,
ideală pentru medii industriale sau spații deschise. Permite reali -
zarea de logouri sau elemente de Corporate Design pe pardoseli,
precum și amenajări individuale prin adaosul de chipsuri colorate. 

Repararea profesională a pardoselilor 
cu sistemul C Floor

Unul din punctele de atracție prezentate de Forbo Eurocol la
Bau 2017 este sistemul C Floor, prin care ciclul de viață al
pardoselilor PVC, cauciuc și linoleum se prelungește evident. C
Floor este un sistem de acoperire care are avantajul de a nu genera
deșeuri de aplicare și face o economie de timp de 50 % comparabil
cu o nouă aplicare de pardoseală. 

Pe lângă lacul sigilant de calitate, sistemul include și diferite
produse de șlefuire și curățare pentru diferite pardoseli. În cazul în
care se dorește o acoperire colorată, sistemul permite acest lucru
și sigilează suprafața în nuanțele dorite cu un lac de calitate. În plus,
sunt disponibile și sigilări mate. 

Pardoseala tratată astfel poate fi utilizată în scurt timp, prin
sigilare fiind protejată de acțiunea chimicalelor și având aparența
uneia noi. 

LIQUIDDESIGN
n rezistență mare 
n ecologică, datorită ingredientelor naturale 
n conferă un climat cald 
n confortabilă și cu aport pozitiv la acustica încăperii 
n aplicare fără rosturi și suduri. 

MULTITERRAZZO
n aplicare fără rosturi, întărire rigidă 
n formă stabilă 
n bicomponentă, rezistentă la apă 
n rezistență mecanică și chimică foarte mare 
n disponibilă în diferite combinații de formă 
n antiderapantă (R9, cf BRG 181 – devine R 10 după

aplicarea protecției Eurocol C Floor Top-Coat, R 11
după adăugare de aditivi) 

n greu inflamabilă Bfl-S1 cf DIN EN 13501-1 
n aplicabilă peste încălzire în pardoseală și pentru

scaune cu role 
n aplicabilă la interior și exterior, în medii uscate 
n emisii foarte scăzute cf EMICODE EC1 Plus. 

FLUIDFLOOR
n foarte stabil, bicomponentă 
n curățare și întreținere facile, rezistentă la zgâriere și

frecare 
n rezistență chimică și mecanică foarte mare 
n antiderapantă (R9, cf BRG 181 – devine R 10 după

aplicarea protecției Eurocol C Floor Top-Coat, R 11
după adăugare de aditivi) 

n aplicabilă peste încălzire în pardoseală și pentru
scaune cu role 

n disponibilă în diferite culori (cf RAL), aplicare la interior 
n datorită îmbinării fără rosturi, ideală în zone cu cerințe

igienice ridicate. 
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eveniment

Centrul de Studii Arhitecturale [i Urbane – CSAU al Universit`]ii de Arhitectur` [i
Urbanism ”Ion Mincu” din Bucure[ti [i Asocia]ia Montatorilor de Pardoseli din România
organizeaz` o nou` edi]ie a Concursului Na]ional Studen]esc ”Design de pardoseli”, cele
mai bune lucr`ri urmând a fi expuse [i premiate în perioada 23 – 26 martie la Romexpo, în
cadrul evenimentului Art Floors 2017.

Concursul Na]ional Studen]esc
”Design de pardoseli” 2017
• Destinat studen]ilor la facult`]ile de arhitectur`, urbanism, arhitectur` de interior [i design 
• Expunerea [i premierea lucr`rilor în cadrul Art Floors 2017
• Premii în abonamente la reviste de arhitectur` interna]ionale
• Perioada înscrierilor: 3 – 23 martie 2017

C oncursul, deschis studenţilor de la facultăţile de arhi tec -
tură, urbanism, arhitectură de interior şi design din toată
ţara, are ca scop selectarea celor mai bune soluţii pentru

crea rea unei pardoseli calde realizate din două materiale diferite
pentru sala de consiliu a unei instituții. Concurenţii trebuie să pre -
zinte pe planşe layout-ul concursului pe care îl vor primi la îns crie -
re, iar cartuşul va fi securizat la predarea planşelor.  

Pentru a fi luate în considerare, proiec tele trebuie să respecte
câteva con diții de bază:

l tema și regulamentul concursului;
l termenul de predare;
l anonimatul.

Lucrările trebuie despuse până pe 23 martie 2017, ora 12.00, pe
adresa de mail art.floors.2017@gmail.com

Tema concursului
Iată pe scurt în ce constă tema: se ia în considerare o sală cu

suprafaţa totală de aprox. 50.00 mp, având planşeul din beton
armat. Se ţine cont de posibilitatea utilizării sălii în variante diferite
de amenajare – sală de consiliu, sală de curs, spaţiu pentru
expunere. Pardoseala va fi compusă din module cu dimensiunea
maximă de 1,25 x 1,25 – 2,00 m, realizată din două tipuri de
material. Cele două materiale utilizate se vor încadra în categoria
materialelor considerate calde (lemn, covoare PVC, linoleum,
mochetă, plută etc). Alcătuirea și grosimea pardoselii vor fi
propuse de concurenţi, în funcţie de informaţiile tehnice specifice
materialelor utilizate, avându-se în vedere prevederile legislative
privind calitatea în construcţii.

Lucr`rile trebuie s` prezinte:
l plan general al sălii la scara 1:20
l planul modulului utilizat la scara 1:5
l o secţiune transversală de detaliu  a unui modul de câmp cu prin   zând

alcătuirea pardoselii la scara 1:5 (secţiunea va cu   prinde o zonă care
să evidenţieze legă tura între cele două materiale utili zate)

l alte piese necesare înţelegerii soluţiei (perspective, imagini, text etc.)

Componen]a juriului: 
Din partea Asociaţiei Montatorilor de Pardoseli din România
l Mircea Budişteanu – Vicepreşedintele Asociaţiei Montatorilor

de Pardoseli din România - preşedintele juriului
l Răzvan Dobre – Președintele Asociației Montatorilor de

Pardoseli din România
l Paul Oprişan – Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din

România

Din partea Universitatii de Arhitectură şi Urbanism 
”Ion Mincu”
l Dorina Onescu - Tărbujaru – Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism  ”Ion Mincu”, Facultatea de Arhitectură de Interior
l Laura Andreea Burlacu – Universitatea de Arhitectură şi

Urbanism  ”Ion Mincu”  
l Anda Sfinteș – Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion

Mincu”  
l Radu Sfinteș - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion

Mincu”.
l Ana-Maria Dabija - Universitatea de Arhitectură şi Urbanism

”Ion Mincu”.

În juriu vor participa și reprezentanți ai producătorilor de materiale
profesionale pentru pardoseli, susținători ai Concursului Național
al Montatorilor de Pardoseli Art Floors 2017. 

Afișarea rezultatelor și festivitatea de premiere vor avea loc în cadrul
Art Floors 2017:
l Premiul I - în valoare de 300 euro
l Premiul II - în valoare de 200 euro
l Premiul III - în valoare de 100 euro.
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ConCUrsUl naŢional
al MonTaTorilor 

DE parDosEli

pavilionUl C3
roMEXpo

în cadrul construct 
expo 2017

Ursa susŢine

23 -26 
martie  
2017

București 

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

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

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

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

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

Victoria and Albert Museum, cunoscut de londonezi

drept ”V&A”, este cel mai mare muzeu din lume dedicat

artelor decorative [i designului, g`zduind o colec]ie

permanent` de peste 4,5 milioane de obiecte. A fost

fondat în 1852 [i poart` numele Reginei  Victoria [i

Prin]ului Albert, de[i Regina [i-a dorit s` se numeasc`

simplu ”Albert Museum”. Contrar aparen]elor, colec]iile

de aici nu au apar]inut cuplului regal – cu notabila

excep]ie a colec]iei de picturi de Rafael, împrumutat`

muzeului de Regina Victoria [i existent` [i azi aici prin

voin]a suveranei britanice actuale.

E
ste un muzeu foarte iubit în Marea
Britanie și titularul a numeroase pre -
miere. De pildă, a fost primul muzeu din

lume deschis vizitatorilor și pe timpul nopții,
datorită iluminării sălilor cu gaz lampant – s-a
dorit acest lucru pentru a populariza artele în
rândul clasei muncitoare, care pe timpul zilei
lucra. Are de asemenea o suprafață impre -
sionantă: mai bine de 50.000 mp desfășurat, cu
145 de galerii.

A fost considerat de la început un muzeu
fără o temă clară, colecțiile de aici aparținând
inițial altor mari muzee londoneze -  National
Gallery, Science Museum (inițial o secție a
V&A), India Museum (și astăzi colecția dedicată
Asiei e poate cea mai bogată din lume). O
istorie interesantă a fost traversată de muzeu și
în cele două conflagrații mondiale ale secolului
trecut. În Primul Război Mondial muzeul a stat
deschis, deși peste jumătate dintre clădiri au

Spectaculoasele
pardoseli ceramice de
la Victoria and Albert
Museum din Londra
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fost folosite de Ministerul Educației. În cel de
al doilea, aici a funcționat o cantină a Royal
Air Force, iar în unele galerii s-au amenajat
clase pentru școlari. Majoritatea colecțiilor au
fost evacuate din cauza bombardamentelor
ce au lovit clădirea, iar picturile lui Rafael nu
au putut fi transportate din cauza mărimii și
au traversat conflagrația pe poziție, acoperite
totuși de elemente de protecție.

Pardoseli din mozaic realizate
de de]inute

Vizitatorul e surprins încă de la intrare de
pardoselile din mozaic în nuanțe de gri; sute
de metri de acoperire sunt aplicate manual în
aceeași manieră, cu modele de o diversitate
de forme și culori impresionantă. Întregul
parter al uriașei clădiri are acest gen de
pardoseli foarte decorative. 

Ele au și o istorie specială, fiind realizate
de deținutele de la închisoarea Woking – de
unde și denumirea inedită acordată acestui
mozaic de angajații muzeului din primele
decenii de existență: ”opus criminale”. 
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Oricum ar fi, rezultatul strădaniei
doam    nelor în cauză e demn de toată lau da.
Dincolo de aspectul special conferit par  do -
selilor, activitatea laborioasă stimula vir -
tuțile epocii victoriene și reprezenta o
modalitate eficientă din perspectiva costu -
rilor. Așa că, până la urmă, toate părțile
implicate au avut de câștigat, inclusiv
vizita torii muzeului și, sperăm, cititorii
articolului nostru.

Mai trebuie spus că V&A nu a fost
singura instituție victoriană care a bene -
ficiat de avantajele muncii voluntare a
deținuților - și spectaculosul mozaic din
Cripta Catedralei Saint Paul’s a fost realizat
de Constance Kent, condamnată în 1865
pentru uciderea fratelui ei vitreg.

Pardoselile din mozaic au întâmpinat
neașteptate intervenții, de pildă în timpul
ultimului război, când au fost acoperite cu
linoleum, dar au fost restaurate și redate
publicului cu ocazia amplei renovări din
2006. Din loc în loc mai pot fi observate
com ple tările cu mozaic de aceeași nuanță
și formă, dar cu un aspect firesc de nou.

Scara Ceramic` 
Una dintre cele mai interesante (și con -

tro versate) elemente de arhitectură inte -
rioa ră ale clădirii este Scara Ceramică,
proiectată de arhitectul JW Wild și deco -
rată în anii 1860 de Frank Moody, profesor
al Școlii de Design din Londra, alături de
studenții săi. Construită din piatră de
Cadeby și Portland, aceasta este complet
îmbrăcată în mozaic, iar tavanele, arcele și
pereții sunt decorați cu imagini detaliate
în ceramică vitrificată. Printre repre zen -
tările de aici, se pot vedea zeitățile Ceres,
Mercur și Vulcan (simboluri pentru
agricultură, comerț și industrie, dispuse în
jurul globului pământesc), respec tiv
Apollo și Minerva – reprezentări ale poe -
ziei, muzicii și artelor, grupate în jurul
globului celest. Pardoseala scării constă
dintr-un mozaic în stil roman, cu un zeu al
apelor în centru, desenat de Moody.
Piesele com po nente ale acestui mozaic au
fost tăiate și asamblate tot de deținutele
amintitei inchisori Woking.

 Întregul parter al uria[ei cl`diri are acest gen de pardoseli
foarte decorative. Ele au [i o istorie special`, fiind realizate de
de]i nutele de la închisoarea Woking – de unde [i denumirea
inedit` acordat` acestui mozaic de angaja]ii muzeului din
primele decenii de existen]`: ”opus criminale”. 

 Una dintre cele mai interesante ([i
controversate) elemente de arhitectur`
interioar` ale cl`dirii este Scara Ceramic`,
proiectat` de arhitectul JW Wild [i
decorat` în anii 1860 de Frank Moody,
profesor al {colii de Design din Londra,
al`turi de studen]ii s`i. 
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PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE REALIZATE
MANUAL, PARDOSELI {I PLACAJE CERAMICE

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

TERRA RUSTICA®

sisTeme De ZiDĂrii      sisTeme De ÎNVeLiTori ceramice     fiNisaJe Şi DecoraŢiUNi ceramice

Hotel Spa Palace Staniszów - Polonia
www.palacstaniszow.pl

www.siceram.ro  |  office@siceram.ro
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Un muzeu al premierelor
• V & A, numit la un moment dat ”The South Kensington Museum” a fost
primul muzeu din lume cu restaurant propriu – meniul fiind diversificat,
pentru clasa I [i a II-a, existând chiar [i un meniu special pentru angaja]i.

• A fost primul muzeu din lume care ilumina galeriile cu gaz lampant,
pentru a permite vizitarea [i seara.

• Cea mai înalt` reprezentare din muzeu este o replic` a Columnei lui
Traian, având 35,6 metri [i fiind de aceea amplasat` în dou` turnuri
separate.

• O alt` reprezentare celebr` îl înf`]i[eaz` pe David de Michelangelo
(originalul în Floren]a), a c`rui nuditate a [ocat-o într-o asemenea
m`sura pe Regina Victoria încât la vizitarea muzeului de c`tre demnitari
statuia era retu[ata cu o frunz` amplasat` strategic.

• Cea mai mic` sculptur` din muzeu dateaz` din 1575 - 1580, are numai 
5,5 cm în`l]ime [i reprezint` o camee cu portretul Reginei Elisabeta I.

• V&A e primul muzeu în care s-a expus fotografie [i exist` în prezent o
colec]ie de fotografii de art`.

• Când s-au expus aici primele piese de mobilier Art Nouveau în 1901, a
existat o controvers` atât de mare încât exponatele au fost înso]ite de o
noti]` care îi avertiza pe studen]ii [colilor de design s` nu urmeze acest
stil ”radical [i reprobabil”.

• În fine, V&A este primul muzeu din lume cu un departament de PR [i tot
primul în care s-a desf`[urat un concert rock, în iulie 1973 – Gryphon.

Pardoselile muzeului în ansamblu sunt
privite atent din punct de vedere estetic,
pornind de la realizările din secolul al XIX-
lea. Întâlnim insevrții de bronz în pavi -
mente de marmură (un cavaler medieval
cu un leu la picioare), zone de parchet de
stejar montat în ”V”, zone de pardoseli
cera mice smălțuite de influență orientală.
Nu putem să nu remarcăm profilele de
protecție pentru trepte, adevărate piese
decorative în alamă. 

Desenele de pe pardoslei fac trimiteri la
antichitatea greco-romană, la tradiția
medievală a catedralelor și la simbolurile
monarhiei, uneori chiar la inovativul Art
Nouveau de dată mai recentă, cu formele
lui curbe surprinzătoare. Acestea sunt su -
ges tive și pentru tematicile galeriilor, care
reflectă o istorie a artei de peste 5.000 de
ani. Printre exponate sunt și modele
medievale de mozaic, cu reprezentări heral -
dice, aduse din diverse locații ale Europei,
dar și modele orientale, care amin tesc de
multiculturalismul Imperiului Bri ta nic.

 Pardoselile muzeului în ansamblu sunt privite atent din
punct de vedere estetic, pornind de la realiz`rile din secolul al
XIX-lea. Întâlnim inser]ii de bronz în pavimente de marmur`
(un cavaler medieval cu un leu la picioare), zone de parchet de
stejar montat în ”V”, zone de pardoseli ceramice sm`l]uite de
influen]` oriental`.
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nout`]i

Pardoselile uleiate sunt preferate datorită aspectului lor viu și special. Până acum, doar uleiul solid reușea
să confere lemnului efectul fascinant de inflamare a nuanței. LOBA a dezvoltat un grund pe bază de uleiuri
care reușește optim acest lucru: LOBADUR® HS 2K IntensiveA.T potențează profunzimea culorii pardoselii
uleiate și, împreună cu diverse lacuri, conferă avatajele unei sigilări. În plus, pentru potrivirea parchetului
cu nuanța mobilierului și a amenajării, cele 12 nuanțe în care e disponibil grundul LOBADUR® HS 2K
IntensiveColorA.T se pot  combina cu diversele tonuri ale baițurilor pigmentate LOBASOL®PreTone. 

Efectul atât de apreciat de profunzime a aspectului par -
doselii din lemn e atins prin penetrarea intensă a grundului
lichid în porii deschiși ai lemnului, atât cel tânăr de la
suprafață, cât și a celui mai dur de dedesubt. 

Lemnul tânăr, mai deschis la culoare, devine astfel mai
transparent, iar nuanța celui matur mai intensă. Astfel ia
naștere un contrast puternic în structura parchetului. 

Aspectul unei pardoseli uleiate și avantajele
uneia sigilate 

La târgul Domotex 2016, Loba a surprins prima dată prin
prezentarea LOBA DUR® HS 2K Inten siveA.T. Folosind acest
grund solid bicomponent pe bază de uleiuri nu mai era
necesar ulei solid în vederea potențării profunzimii pardo -
selilor din lemn. Grundul nu înăsprește suprafața și se poate
aplica ușor și sigur cu rola, iar varianta transparentă și cu
șpaclul. Efectul de lipire al canturilor tipic lacurilor pe bază
de apă este redus. După circa 12 ore parchetul se poate lăcui
cu lacurile pe bază de apa LOBADUR®.  

Tipic pentru LOBA, LOBADUR® HS 2K IntensiveA.T res pec -
tă cerințele de mediu și sănătate. Grundul se evidențiază prin

conținutul ridicat de corp solid, de 93 % și este
fără conținut de cobalt sau butan, fiind astfel un
produs de substituție ideal pentru sistemele cu
conținut ridicat de solvent. 

Revenire la materiale și suprafețe
naturale  

Revenirea pardoselilor din lemn în pre -
ferințele clienților dovedește dorința acestora
pentru produse naturale și durabile, dar și
tendința spre un trend minimalist, de reducere
la esențial în amenajările interioare. Lemnul
trebuie să arate ca lemnul. 

LOBADUR® HS 2K Intensive/IntensiveColorA.T. – noul grund
pentru potențarea nuanței parchetului  

Loba reunește aspectul 
parchetului uleiat cu 
avantajele sigilării  
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Un stat protector, indiferent cât de subțire, modifică
aspectul și feelingul pardoselii din lemn. Avantajul
LOBADUR®2K InvisibleProtectA.T. privește tocmai păstrarea
nealterată a aspectului acestora implicând de asemenea un
efect special mai ales la esențele deschise precum stejar, arțar
frasin sau fag, folosite adesea în spații comerciale, restau rante
sau locuințe. 

Secretul stă în materia prima folosită, care conferă
pardoselii elasticitate și rezistența la zgârieturi. În plus,
întreținerea e facilă. 

2K InvisibleProtect A.T. este o protecție pentru
pardoseli din lemn de ultima generație, bicomponentă, pe
bază de apă, ușor și rapid de aplicat cu rola. Pentru solicitări
foarte mari se recomandă 2 straturi – pardoseala se șle -
fuiește, apoi se aplică primul strat, se usucă, se șlefuiește
intermediar și apoi se dă al doilea strat. Amorsarea și polishul
nu sunt necesare. 

Iar pentru a potența caracterul diferitelor esențe lem -
noase, cele 12 grunduri colorate LOBADUR® HS 2K
IntensiveColor A.T se combină cu variantele de alb, maro sau
negru ale baițurilor pigmentate LOBASOL®PreTone. Cu
ajutorul acestor baițuri pe bază de apă se pot lărgi și
intensifica culorile, dar se pot și rezolva unele cerințe spe -
cifice ale clienților. Deoarece cele 12 grunduri colorate se pot
amesteca și între ele, capacitatea de amenajare variată este
potențată, fapt pe placul designerilor și arhitecților.  

LOBADUR®2K InvisibleProtectA.T

Protecție invizibilă pentru cele mai
intense solicitări ale parchetului 

Despre LOBA 
LOBA se numără printre producătorii de top de

sigilări și sisteme de întreținere pentru parchet,
pardoseli din lemn și plută. Firmă de familie cu bogată
tradiție din sudul Germaniei, este între liderii teh -
nologici ai domeniului datorită specializării și inovației.
Parchetarii din 60 de țări se bucură de lacurile pe bază
de apă prietenoase cu mediul, uleiurile de pardoseală,
produsele de uz industrial și de curățare și întreținere.
Toate produsele LOBA sunt fabricate exclusiv la sediul
firmei din Ditzingen, Stuttgart.  

Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor - 0727.886.006

ioan.bodor@wakol.de
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exterioareAmenaj`ri

În c`utarea finisajului ideal
Unul dintre cele mai importante aspecte ale amenajării unor

astfel de spații, expuse de multe ori intemperiilor și dife ren țelor
mari de temperatură între ano tim puri, este finisajul suprafețelor
cir culabile. Pentru a putea fi utilizate cât mai mult de-a lungul

anului și a rezista tre cerii timpului, materialele utilizate trebuie să
îndepli nească o seamă de criterii. 

În primul rând, este important ca su prafața lor să aibă o bună
aderență, pen tru a preveni alunecarea accidentală, chiar și în
condiții de umezeală. De asemenea, fini sajul trebuie să fie ușor de
curățat și întreținut și, nu în ultimul rând, să aiba o inerție termică
scăzută. Nu este deloc un lucru plăcut ca, vara, în timpul zilei, su -
prafețele de circulat să se încingă la extrem, ca apoi seara să radieze
căldura acu mulată. 

Astfel de parametri servesc la selectarea situațională a
finisajului, în funcție de expunerea zonei amenajate, de destinația
sa și estetica amenajării, de timpul și bu getul alocat întreținerii.
Chiar dacă fini sajul ideal, ce întrunește perfect toate criteriile, nu
există încă, diversitatea opțiu nilor actuale și combinațiile ce pot fi
obținute compensează din plin.

Un prim mod de a le diferenția este acela de a le împărți în
finisaje ”calde” și finisaje ”reci”, în funcție de com por ta men tul lor
în raport cu diferențele termice. Este o modalitate de clasare ce
ține strict de percepția umană a temperaturii. Astfel, deși două
materiale au exact aceeași tempe ratură, cea ambientală, în funcție
de pro prie tățile lor fizice – inerție termică, porozitate, masivitatea

Pardoselile
”calde” [i

pardoselile
”reci”

Pe m`sur` ce vremea se înc`lze[te,

tindem s` ne mut`m activit`]ile din ce

în ce mai mult c`tre exterior, pe terase,

în balcoane sau gr`dini. Luna martie

marcheaz` de obicei acest moment de

tranzi]ie [i este ideal` pentru

planificarea din timp a unor modific`ri

sau amenaj`ri pentru sezonul cald.

Ioana Mircea, Urbanist Peisagist



termică, căldura specifică, par a avea la atingere tem peraturi
diferite. Expusă la soare, o bucată de metal sau de piatră va părea
mereu mai caldă decât o bucată de lemn, în timp ce iarna, la
temperaturi scăzute, metalul sau piatra vor părea mai reci decât
lemnul. 

Drept urmare, finisajele ce tind mereu către extreme sunt
finisajele reci, în timp ce finisajele calde tind să se păstreze în
parametri mai apropiați de confort termic.

La prima vedere, alegerea pare simplă: optăm pentru finisajele
calde, deoarece tind să estompeze extremele. Următoarea selecție
de finisaje va demonstra însă că acest criteriu nu este unicul
necesar pentru o amenajare reușită.

Finisaje calde
Deck-ul este un tip de finisaj ce a crescut mult în popularitate în

ultimii 10 ani, în special pentru amenajarea teraselor și a zonelor de
lângă piscine. 

Materialul din care este realizat cu pre pon derență este lemnul, de
diferite esențe, având ca alternativă compozitul din lemn cu plastic
(WPC) care îi imită uneori aspectul și textura. 
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Esențele lemnoase variază de la cele exotice, din lemn de teak,
massaranduba, ipe sau garapa, până la cele din rășinoase sau frasin
termotratat, ce necesită între ți neri mai frecvente, dar au și un preț
mai accesibil. Deck-ul din esențe tari rezistă cel mai mult în timp,
datorită durității sale fiind mai puțin sensibil la schimbările cli ma -
tice sezoniere, iar culorile sale rămân vii mai multă vreme. Indiferent
de esență însă, sunt necesare întrețineri periodice sub formă de
curățare, șlefuire și protejare cu ajutorul unui lac sau ulei pentru
protecție UV sau umiditate. 

Deck-ul este o metodă de finisare cu un montaj rapid și ușor,
al cărui nume pro vine de la corespondentul în engleză al cuvantului
„ponton”, ce descrie cel mai bine astfel de amenajări cu structuri
proprii, supraînălțate, din lemn, PVC sau profile metalice.

Elementele cu care poate fi realizat diferă ca formă, textură și
metodă de montaj, de la pătrate de mici dimensiuni la rigle
profilate de până în 2,5 m lungime sau chiar mai mult. Toate
tipurile de deck pot fi realizate din lemn sau din WPC și pot avea
suprafață netedă sau pot prezenta striații și caneluri anti-
derapante, extrem de utile. În cazul elementelor rectangulare,
această textură are și un rol estetic, schimbarea orientării
canelurilor generând un interesant joc vizual.

Diferențe apar și la nivel de prinderi, în funcție de forma în care
se prezintă deck-ul sau materialul.

Dalele pătrate din lemn sau PVC au de obicei inclusă o
substructură din plastic rezistent cu prinderi reciproce, ca și cele
din WPC, care uneori pot avea și caneluri laterale tip nut/feder.
Riglele din lemn au o bună flexibilitate de montaj, putând fi
montate atât pe forme drepte, cât și pe forme organice, cu serii de
curbe accen tua te, folosindu-se conectori special concepuți sau
șuruburi din inox. 

Esențial pentru orice deck, însă, este substratul pe care va fi
montat, ce trebuie să-i asigure în mod uniform portanța și

planeitatea sau panta necesară scurgerii apelor. Acesta poate fi o
platformă be to nată, sau un substrat din pietriș compactat, pe care
se va instala sistemul de montaj, pentru ca deck-ul să nu fie
niciodată în contact direct cu subtratul și să permită scur gerea
rapidă a apei din intemperii.

Distribuitorii unor asemenea produse pun la dispoziția
montatorilor și elementele de substructură, precum suporturi din
PVC cu înălțime ajustabilă, lamele și rigle pentru susținere, profile
metalice, dar și conectori și elemente de montaj ascunse, precum
cleme din inox, pentru ca suprafața ge ne rală să fie continuă și
neperforată de vreun șurub. Toate acestea fac ca montajul unui
deck să fie ușor și sigur de realizat, cu o marjă scăzută de eroare
pentru montator. Dezavantajul, însă, este că astfel de profile și
conectori ridică prețul produsului cu cel puțin 30 - 40% din
valoarea inițială, fă cându-l mai greu de digerat pentru unii
beneficiari, ce recurg în final la priceperea meșterului pentru a face
economie. Abor dare greșită deseori, întrucât rezultatul final realizat
în acest mod poate să nu se ridice la așteptările inițiale. 

Per total, deck-ul este un material cu un aspect estetic ridicat,
cu mententanță destul de ridicată, ce permite amenajarea rapidă
a teraselor și marginilor de piscină. Unii producători și distribuitori
autohtoni îl asimilează însă categoriei de parchet din lemn pentru
exterior, ce pare o noțiune puțin mai familiară și prietenoasă pentru
clienți. 

Mai mult, întreținerea este una minimă, fiind necesară curățarea
ocazională de frunze și resturi organice sau spălarea cu furtunul, iar
tehnologia a avansat într-atât încât tex turile și culorile puse la
dispoziție sunt extrem de naturale și prietenoase. 

 Pe de-o parte gazonul permite înverzirea rapid` pe
durata întregului an a suprafe]elor pentru terase,
balcoane [i locuri de joac`, poate chiar [i pentru
anumite zone din gr`din`. Pe de alt` parte îns`, gazonul
artificial nu are unul din avantajele majore ale ve ge -
ta]iei: r`corirea [i umi dificarea aerului în sezonul cald,
îmbun` t` ]irea general` a calit`]ii aerului prin renten]ia
de praf [i generarea de oxigen. 

Cuvelli Studio
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Suprafețele cu gazon artificial se încăl zesc pe timpul verii, fiind
din acest motiv nu tocmai plăcute la atingere în acele momente în
care căutăm cu orice preț umbra și răcoarea vegetației. Este totuși
o alternativă de „înverzire” mai ieftină decât cea a unei terase verzi,
cu toate sub sis temele necesare înființării și întreținerii acesteia. În
final, se reduce totul la o pro blemă de gust.

Gazonul artificial este produs în role cu lățimi variabile, iar
montajul se face prin suprapunerea și lipirea marginilor fâșiilor,
după instrucțiunile fiecărui tip, ținându-se cont de direcția fibrelor.
Deși pare ușor la prima vedere, planul de montaj trebuie atent
gândit pentru a evita risipa de ma te rial și aspectul inestetic ce
poate fi generat de alăturarea greșită a fâșiilor, cu direcții diferite
de „creștere” a firelor. Se recomandă montarea pe șapă betonată,
care să asigure planeitatea suprafeței, ori diferențele de nivel dorite,
după caz, sau pentru grădini pe un substrat bine compactat din

pietriș, care să dreneze surplusul de apă.
Pe piața românească există o gamă destul de redusă de astfel

de produse care să fie la o calitate superioară. Majoritatea celor
distribuite de marile lanțuri sunt dintr-o gamă inferioară sau medie,
ceea ce se traduce prin materiale cu o textură plastică, un grad mai
mare de rigiditate a fibrelor, decolorare în decurs de câțiva ani sub
acțiunea razelor UV etc. Există însă și câțiva distribuitori de gazon
special con ceput pe game pentru activități sportive, de relaxare
sau în scop decorativ, cu fibre mult mai moi și mătăsoase, ce imită
chiar comportamentul firelor de iarbă de a se ridica lent după ce
au fost călcate și cu rezistență mare în timp la decolorare - evident,
cu prețuri pe măsura calității oferite. 

Vom continua în episodul următor cu o analiză a pardoselilor
„reci”: pavaje, beton amprentat, pietriș stabilizat.

exterioareAmenaj`ri

 Gazonul artificial este produs în role cu l`]imi
variabile, iar montajul se face prin suprapunerea [i
lipirea marginilor fâ[iilor, dup` instruc]iunile fiec`rui
tip, ]inându-se cont de direc]ia fibrelor.





Pentru lucrări mici şi rapide 
HG 2420 E
l Putere 2200 W, Temperatură 80–650˚C, 

debit de aer 150-400 l/min
l Motor cu perii
l Element de încălzire ceramic
l Reglaj electronic al temperaturii
l Protecţie termică la supraîncălzire
l Filtru pentru particule fine inclus
l Accesorii disponibile pentru orice aplicaţie.

HG 2420 E pentru micii
profesionişti

INFO
Steinel Distribution
Bra[ov, Carpa]ilor nr. 60
0268.530.000
info@steinel.ro

STEINEL, lider în produc]ia de suflante de aer
cald, dezvolt` solu]ii pentru numeroase apli -
ca]ii la care este nevoie de aer cald. 
Ne-am propus s` v` prezent`m dou` dintre
aparatele cel mai des utilizate în montajul
pardoselilor de tip PVC sau Linoleum.
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Funcţii unice
HG 2620 E

l Putere 2300 W, Temperatură 50–700˚C, debit
de aer 150-500 l/min

l Motor fără perii: 10.000h de funcţionare
l Presiunea aerului: 4.000 Pa
l 4 programe individuale
l Reglaj facil prin Joystick
l Filtru pentru particule fine inclus
l Funcţie de răcire controlată
l Accesorii disponibile pentru orice aplicaţie.

Gama completă de acesorii, 
compatibilă atât pentru HG 2420E
cât şi pentru HG 2620 E

Vârful de gam` al STEINEL este HG 2620 E.
Practic, acesta este produsul ideal pentru
montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum,
având caracteristici [i func]ii unice în pia]`.

HG 2620 E profesional
pentru profesionişti
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modernetehnologii

Încredere în relăcuire
Sprijinit de garanția noastră de 5 ani
Dacă lucrezi cu Bona, puteți fi sigur de rezultat perfect şi de
aceea Tratamentul Silver este susținut de o garanție de 5
ani pentru aderență. Pentru linişte deplină, Bona va
înlocui un produs defectuos pe o podea existent, cu
privire la aderență, timp de 5 ani de la data relăcuirii. În
cazul unei reclamații, garanția noastră exclusivă oferă
contrac tantului 65%din costul total, inclusiv TVA, ma te -
ria le şi manoperă, condiționat de o relăcuire efectuată pro fe -
sional şi urmând instrucțiunile Bona. Cu Bona, relăcuirea
sigură este mai uşoară ca niciodată.

Metodă sigură și eficientă
Tratamentul Silver de la Bona vă permite să furnizați rezultate
remarcabile de fiecare dată. Urmăriți eficientul nostru proces
de relăcuire în deplină siguranță, indiferent de proiect. Bona
vă conferă încredere deplină să preluați orice lucrare: de la
protecție de înaltă performanță pentru spații comerciale
şi până la frumusețea naturală a căminului.

De multe ori, o simplă relăcuire este tot
ce trebuie pentru a reda strălucirea și
frumusețea parchetului uzat. Pentru tine și
clienți timpul înseamnă bani. În locul unei
in vestiții costisitoare, fără să men ționăm
și timpul de întrerupere a activității datorită
renovării complete, procesul mai rapid și mai
ușor de relăcuire poate fi o alternativă
valoroasă. Volumul redus de muncă, lucrări
mai rapide și posibilități sporite de afacere
repetată sunt doar câteva dintre
beneficiile relăcuirii. În plus, lucrând cu
eficientul nostru Tratament Silver, ca parte a
Programului Bona de Tratare a Parchetului,
aveți siguranța unui rezultat perfect garantat.

Relăcuirea Bona, câștig pentru meșterul parchetar și beneficiar
În medie, o recondiționare durează 2-4 zile şi poate să fie un
mare efort de timp şi bani pentru clientul dumneavoastră.
Această procedură nu înseamnă doar timp şi muncă
in tensivă, dar conform diagramei de mai jos, şlefuirea
to tală nu este mereu cea mai buna soluție şi poate diminua
cali tatea podelei. 

Eficientul Tratament Silver de la Bona oferă relăcuirea perfectă
într-o chestiune de ore, permițându-vă să furnizați mai multă
valoare orei de muncă şi să faceți mai multe lucrări. 
În plus, nevoia unei relăcuiri mai frecvente vă permite să
creați par teneriate profesionale de durată cu clienții dum -
nea voastră.

Renovarea completă costă mai mult în timp

100

Calitatea suprafeței

Calitatea suprafeței

Ani

Ani

100

0

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

0

Relăcuirea implică costuri mai reduse în timp
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Testele au demonstrat că eficiența relăcuirii  Bona vă permite
să efectuați de aproape 5 ori mai multe relăcuiri față de o
renovare completă şi fără inconveniența aşteptării dintre
stra turile de finisaj aplicat. Randamentul orei de muncă este
mai mare, astfel mai  multe lucrări de relăcuire înseamnă mai
multă profitabilitate pentru tine şi un cost mai redus în timp. 

Ideal pentru toate tipurile de pardoseli
Relăcuirea este potrivită pentru toate tipurile de provocări ale podelelor. Cu Programul Bona de Tratare a Parchetului,
procesul este mai rapid şi uşor ca niciodată, iar cu garanția de 5 ani a Tratamentului Silver sunteți pregătiți să luați orice lucrare
cu încredere deplină.

INFO
Bona România SRL

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

În restaurante şi spații comerciale sunt agresate zilnic.
O simplă relăcuire la fiecare 1-3 ani, în funcție de trafic,
păstrează podelele într-o bună condiție.

Podelele prefinisate montate în spații publice şi co merciale,
adesea necesită protecție suplimentară. Un simplu strat
protector suplimentar poate fi efectuat în câteva ore, iar cu
garanția relăcuirii Bona aveți garanția noastră că nu se
va exfolia.

Protejați marcajele şi loggo-ul echipei cu gama de finisaje
Bona pentru pardoseli de sport. În plus, folosind Tratamentul
Silver de la Bona, suprafața de joc poate să fie protejată rapid
cu soluțiile speciale pentru sport.

Pardoseli vechi şi uzate

Pardoseli prefinisate

Pardoseli Sport

Ora de lucru mai valoroasă
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Parchet triplustratificat 
[i mochet` pentru o locuin]` cald`,
func]ional`, modern`
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roiectul de față a vizat lucrări relativ
ample de renovare, printre care refa -
cerea fațadei, a șarpantei aco perișului,
o hidroizolare perimetrală a soclului și

amenajarea interiorului, pentru arhitectii impli -
cați miza fiind realizarea unui spațiu care să
capete sensul de “acasă”. Astfel, de la o
construc ție afectată de trecerea timpului, fizic
și estetic, cu finisaje exterioare de cărămidă
aparentă deteriorate și un aer de casă părăsită,
s-a ajuns la un ambient călduros și modern, de
influență minimalistă, expresie a luminii și
bucuriei de a trăi. Arhitecții au fost încântați de
faptul că beneficiarii au fost de acord cu
repoziționarea funcțiunilor locuinței (bucătăria
la demisol, camerele celor doi copii la man -
sardă), ceea ce a permis un plus de libertate și
creativitate.

Amenaj`ri interioare
Construcția are la sol o suprafață construită

de aproximativ 85 mp (255 mp suprafață
desfășurată pe 4 niveluri – subsol, parter, etaj și
mansardă). În urma renovărilor interioare,
livingul se remarcă prin lumina naturală
intensă, obținută prin mărirea ferestrelor de la
parter. Senzația de căldură este amplificată de
culorile mobilierului personalizat, de zona de
relaxare cu șemineu și de placarea cu lemn care
se prelungește pe tavan. Parterul a fost recom -
par timentat, obținându-se zone de acces și
spații de depozitare realizate din materiale ce
mențin linia cromatică a pardoselii acoperite cu
parchet de stejar, deschis ca nuanță spre alb,
după influența scandinavă. 

În cartierul Vatra Luminoas` din Bucure[ti exist` înc`
str`zi cu un aer lini[tit, interbelic, unde casele
p`streaz` regimuri de în`l]ime reduse, de maximum 
trei niveluri deasupra solului. Renovarea acestora este
deseori o provocare, dar le poate transforma în 
locuin]e moderne, cu o func]ionalitate optim`, pornind
de la o arhitectur` (cubist` câteodat`) care ofer` înc`
multe oportunit`]i. V` descriem în aceste pagini o
astfel de lucrare care a primit recent Premiul I la
Anuala de Arhitectur` organizat` de Filiala Oltenia a
Ordinului Arhitec]ilor din România, categoria
”Arhitectura locuin]ei”. Vom vorbi, desigur, [i despre
realizarea pardoselilor de aici, un element cheie în
ob]inerea rezul -
tatelor urm`rite de
autorii proiectului,
echipa condus` de
Dr. Arh. Anca
Mihaela Constantin,
asistent în cadrul
Universit`]ii de
Arhitectur` [i 
Urba nism ”Ion
Mincu” din
Bucure[ti.

P
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În general acolo unde a fost posibil,
mobilierul a fost încastrat în zone de nișă și
de retragere, obținute prin noile compar -
timen tări, ceea ce constituie unul dintre
punctele forte ale amenajării. “Pentru
spațiile cu locuri de depozitare insuficiente,
am ales să încastrăm și să utilizăm la maxim
spațiul de nișă și de retragere rezultat,
oarecum și datorită structurii de rezistență,
folosindu-se eficient și spațiul pe înălțime,
fără a încerca să le scoatem în evidență. Din
contră, am dorit ca finisajul vizibil să fie
armonios integrat cu nuanțele pardoselii,
astfel încât senzația urmărită este de a
continua vizual stratul de finisaj al pardoselii
pe pereți, asigurând astfel în egală măsură
partea estetică și cea imperativ funcțională”,
arată arhitecții Anca Mihaela Constantin și
Ionuț Constantin. Tot în zona de parter a
fost amplasată o confortabilă canapea
colțar de la Ever Art, care vine cu o pată de
culoare prin nuanța ei verde crud luminos.

În bucătărie, nivelul scăzut al iluminării
naturale este compensat cu ajutorul sur -
selor de lumină orientate spre tavan, iar
pata de culoare este asigurată de scaunele
în tonuri vibrante, preluate ca accente în
zona de mobilier personalizat, din MDF
vopsit. Astfel, se face o trecere delicată de
la valențele funcționale ale bucătăriei la cele
de dining, amplasate în același spațiu. La
etaj, în holul existent a fost amenajat un
birou, tratat minimalist, fără textură și
culoare, doar cu accente date de accesorii
și decorațiuni. Zona de noapte (dormi toa -
rele) au căpătat nuanțe pastelate, care să
creeze un decor cald și calm, pus în valoare
prin accente mici – măsuțe, elemente de
decor, corpuri de iluminat. La mansardă,
cele două dormitoare ale copiilor se
deschid către un spațiu comun, de joacă,
iluminat natural. Băile sunt amenajate în
tonuri neutre, cu plăci ceramice Venis,
Porcelanosa și Keraben, respectiv obiecte

sanitare și baterii furnizate de Delta Studio
ce mențin linia minimalistă a amenajării. În
baia matrimonială s-au folosit plăci într-o
cromatică naturală, accentul fiind dat de
sticla colorată, iluminată indirect și impri -
mată cu nuanțe vii. Baia celor mici are o
alură veselă, datorită mozaicului colorat,
am plasat în zona căzii și a oglinzii, atât pe
pardoseală, cât și pe pereți.

Pardoseli din lemn [i
mochet`�

Lucrările pentru pardoseli din lemn și
mochetă s-au desfășurat în primăvara
anului 2016, fiind realizate în interval de
circa 2 săptămâni de o echipă Glamour
Floors, compusă din 4 aplicatori. În living,
dormitoare, birou și chiar bucătărie a fost
ales un parchet triplustratificat de la
Tarkett, nuanța Oak Nordic White, având
dimensiuni de 194 x 2283 x 14 mm. 

În general acolo unde a fost posibil, mobilierul a fost încastrat în
zone de ni[` [i de retragere, ob]inute prin noile compartiment`ri,
ceea ce constituie unul dintre punctele forte ale amenaj`rii. 
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COMPANIE

n Prezenţi pe piața pardoselilor profesionale din
România de peste 15 ani;

n Specializați în comercializarea şi dezvoltarea
sistemelor complete de produse şi servicii;

n Exigenți în orice tip de lucrare, standard sau de
înaltă ținută estetică și calitativă;

n Atrași de inovaţie, design şi culoare;
n Membri fondatori ai Asociaţiei Montatorilor

de Pardoseli din România.

PRODUSE

n Gamă foarte largă de produse: mochetă, PVC,
linoleum, bariere de praf, tapet, pardoseli
supraînălţate, pardoseli din lemn pentru
interior/exterior, pardoseli turnate şi industriale;

n Soluții specializate pentru hoteluri, birouri, spaţii
publice, instituţii medicale, săli de sport;

n Parteneriate cu cei mai prestigioşi producători din
Germania, Marea Britanie, Olanda, Polonia,
Belgia, Franţa.

MONTAJ / SERVICII

n Evaluarea spaţiului de montaj (încadrări,
măsurători);

n Pregătirea stratului suport;
n Montaj profesional, cu echipe pregătite prin

cursuri şi traininguri de specializare în ţară şi
străinătate;

n Soluţii profesionale de curăţenie.

REFERINŢE

Clinica Renamed Farma, CMU, Maternitatea Regina
Maria, Golden Tulip Mamaia, Central Plaza Hotel
Piatra-Neamț, Bamboo Club, IKEA, British Council,
Realitatea TV, Minisat Târgoviște.

Glamour Floors
Tel.: 021.52.80.246, Mobil: 0744.888.000

E-mail: office@mocheta.com
Website: www.mocheta.com

În living, dormitoare, birou [i chiar buc`t`rie a fost ales un
parchet triplustratificat de la Tarkett, nuan]a Oak Nordic
White, având dimensiuni de 194 x 2283 x 14 mm. 

Stratul de uzură este din stejar finisat cu ulei, iar celelalte
două straturi din lemn rășinos. 

S-a optat pentru această variantă din mai multe motive:
stabilitatea dimen sio nală, rapiditatea punerii în operă (este un
model gata finisat), o textură mată care nu pune în evidență
zgârieturile apărute și, nu în ultimul rând, greutatea redusă. În
living, o porțiune de tavan a fost placată chiar cu acest material,
montat pe o structură me talică cu profil rectangular, etapă
destul de laborioasă, dar de mare efect, așa cum ne-au mărturisit
montatorii.
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Perimetral, au fost realizate plinte de
lemn, în aceeași nuanță cu suprafața de
câmp. Stratul suport nu a avut nevoie de
lucrări deo sebite, cu excepția celui de la
subsol (unde este amplasată bucătăria). Aici,
pentru a preveni umiditatea capilară,
montatorii au considerat că este necesară,
înainte de realizarea stratului final, aplicarea
unei rășini epoxidice bicomponente Murexin
EP 70, peste care s-a presărat nisip de cuarț. 

Scările au fost acoperite cu mochetă
poliamidică de la Balta, iar acolo unde a
fost cazul s-au aplicat pe perete plinte din
același material, festonat (tivit). Festonul a
fost realizat de către firma de montaj, după
măsurătorile luate pe șantier. Trebuie
menționat că scările au avut nas de treaptă,
ceea ce a necesitat un plus de efort și grijă
pentru decupaje din partea montatorilor. 

Sc`rile au fost acoperite cu mochet` poliamidic` de la Balta, iar
acolo unde a fost cazul s-au aplicat pe perete plinte din acela[i
material, festonat (tivit). Festonul a fost realizat de c`tre firma
de montaj, dup` m`sur`torile luate pe [antier.

edi]ieilucrarea

La montajul parchetului pe pardoseal`,
peste o [ap` auto nive lant` de 3 mm, a
fost folosit adeziv bicomponent poliu re -
tanic Wakol PU 215,  cu timp de lucru de
circa 90 de minute [i care poate deveni
sigur la c`lcare dup` numai 6 ore. 

INFO
Lucrare:Montaj parchet [i mochetă – locuin]` unifamilial`
Loca]ie: Cartier Vatra Luminoasă, Bucure[ti
{efi de proiect: Anca Mihaela Constantin [i Ionu] Constantin
Aplicatori: Glamour Floors
Materiale:

- parchet triplustratificat Tarkett, mochet` Balta
- adeziv Wakol, r`[in` epoxidic` Murexin

Parchetul a fost gata finisat, deci
lucrările s-au încheiat relativ rapid, cu o
simplă curățenie la locul de muncă. Un
aspect important pentru montatori a fost
faptul că în timpul aplicărilor au fost
amânate toate celelalte intervenții (micile
retușuri de final inerente), ceea ce a
însemnat că nu au intervenit întreruperi
sau schimbări de climat interior care ar fi
creat reacții imprevizibile ale materialelor.
Rezultatul credem că este unul deosebit,
ca privire de ansamblu, dar și dacă am lua
în calcul fiecare detaliu. 
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terase

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

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

Un material de excep]ie: 

Zonele de teras` [i c`ile de acces în ame na j`rile
ex terioare, mai cu seam` în spa ]iile pu blice,
trebuie abordate cu mare aten]ie pentru fiecare
d e taliu referitor la siguran]a traficului [i este -
tic`. Pe terase, beneficiarii petrec mo mente im -
portante de relaxare, socializare sau chiar de
lucru, iar c`ile de acces trebuie s` fie stabile,
continue [i f`r` obstacole. Acela[i lucru este
valabil pentru pontoane [i alte ame  naj`ri ex te -
rioare, acele elemente care indi vidualizeaz` o
lo cuin ]`, un complex de birouri, zona aferent`
unui hotel sau res tau rant. Produ c` torul român
de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de pro   duc]ie la Buz`u, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezisten]` excelent`, montaj sim -
plu [i un pre] accesibil. Datorit` pro prie t`]ilor
sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit în
ma joritatea zonelor lumii, de la de[ert sau
climat ecuatorial umed, pân` la Cercul Polar.

compozitul 
lemn-polimer 
de la Bencomp

V` a[tept`m în Pavilionul Central, între
23-26 martie, la Construct Expo, pentru

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

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

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

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

Bencomp  
Fabrica: buzău, aleea industriilor nr. 5
tel.: 0238.411.187
mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
e-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro

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

Numărul de participanți a fost mare, dacă ținem seama că vorbim
de un seminar derulat în străinătate întins pe durata unei săptămâni
aproape. Am fost deci invitate 16 firme din România, care au delegat
fiecare câțiva reprezentanți. S-a început cu semi na rul de la Pirmasens,
la sediul Wakol, unde accentul a căzut în mod firesc pe sistemele
profesionale de pregătire a suportului în vederea montării
pardoselilor. Între punctele de atracție ale evenimentului de aici se
numără câteva produse și sisteme foarte interesante, ca de exemplu: 
l Agentul de Plastifiere Wakol D 3050, produs care se poate aplica

pe straturi suport precum gresie, mozaic sau parchet vechi, dar
și pe resturi de adeziv sau PVC, în vederea lipirii directe de
pardoseli elastice sau turnarea de șape autonivelante. Vorbim
de un produs unic pe piață, o inovație Wakol. 

l Wakol D 3055, o amorsa acrilică aplicabilă sub adezivii de reacție
Wakol, pentru lipirea parchetului. 

l Rășina de reparații și umplere a golurilor de sub parchet, Wakol
MS 335 

l Șapele pe bază cimentoasă, ca de exemplu Wakol Z 635, Wakol
Z 615 și șapa de reparații , Wakol Z 645. 

A urmat deplasarea la Stuttgart, la sediul Loba, unde s-au
prezentat preponderent sistemele de colorare:
l Pre Tone, un produs care potențează culorile de alb, maro și negru,

în vederea colorării ulterioare cu uleiurile Loba 2 K Impact Oil. 
l Loba 2 K Intensive, un baiț pe bază de ulei, existent în 11 culori,

peste care se aplică, în calitate de strat final, lacurile poliu re -
tanice pe bază de apă de la Loba. 

{i anul acesta, SC Executiv Trading SRL,
reprezentant unic în România al brandurilor
premium Wakol- Loba din Germania a
organizat un seminar tehnic cu aplicatorii
de pardoseli. De data aceasta, s-a mers
chiar la surs`, adic` în Germania, la sediile
centrale ale produc`torilor aminti]i. 

Seminar tehnic
Wakol – Loba 
în Germania 



Strada Dogarilor, Nr. 26-30 Parter 
020553 BUCURESTI, SECTOR 2
Romania
octavianapostol@naturalwoodfloor.ro
www.naturalwoodfloor.ro

Universul pardoselilor din lemn vă
stă la dispoziţie într-o locaţie primitoare
din centrul Bucureştiului, ajutându-vă
să re zolvaţi orice problemă legată de
parchet, fie acesta masiv, stratificat, din
stejar clasic ori exotica Panga Panga din
Mozambic. 

NATURAL
WOOD
FLOOR

T H E

C O M P A N Y
Lemnul are aspectul par chetului uleiat, dar prezintă totodată
avantajele întreținerii unei pardoseli lăcuite. 
l Noul sistem de curățare și întreținere pentru parchet-Loba

Home, care se adresează clienților finali
l Loba Activ Color, produs care colorează parchetul reacționând

cu taninul din lemn, conferindu-i un aspect vintage. 
l Și, nu în ultimul rând, lacul Loba Invisible Protect, un lac

bicomponent pentru trafic foarte intens care, așa cum spune
denumirea lui, protejează lemnul dar nu schimbă în niciun fel
culoarea naturală a acestuia. 

Dincolo de informațiile oferite la sediile Wakol – Loba, seminarul
a avut drept scop și socializarea între aplicatorii pre zenți, care au
discutat îndelung despre proiectele lor și provocările meseriei. 

Și, în ciuda programului dens, nu a fost uitat nici diver tis -
mentul – participanții își vor aminti cu plăcere de serile frumoase
petrecute împreună, la o berărie din Pirmasens, unde s-au
prezentat diferite metode de fabricare a berii, însoțite de o firească
degustare, de vizita într-o zonă viticolă din Franța și mai ales de
vizita la muzeul Mercedes Benz din Stuttgart, care e o experiență
în sine pe care o recomandăm tuturor.
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C
u ocazia evenimentului, Felder Gruppe România și AMPR
demarează o colaborare în cadrul unui parteneriat pe ter -
men lung ce are ca obiectiv susținerea competiției și spri ji -

nirea industriei de pardoseli din România prin promovarea
acti    vi tăților acesteia și oferirea de produse și servicii de instruire atât
pentru concurenții din cadrul competiției, cât și pentru membrii
industriei. În calitate de partener în cadrul competiției, Felder
Gruppe România pune la dispoziție scule de mână Festool pentru
tinerii parchetari participanți - mașini de frezat multi funcțio nală cu
masă staționară de lucru, ferăstraie circulare sta țio nare, aspiratoare
mobile, precum și sculele de prelucrare necesare. Totodată, vom
oferi premiile pentru câștigători, constând în scula de mână utilizată
în cadrul competiției și discounturi la achiziția acesteia.

“Ne dorim ca prin această colaborare să punem bazele unui
parteneriat de lungă durată pentru susținerea și promovarea
Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli din România, dar
nu numai. Dorim să susținem activ toate activitățile și acțiunile
întreprinse de AMPR în acest segment al industriei. Credem cu tărie
că astfel de proiecte au capacitatea să aducă o creștere sănătoasă
industriei, iar Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli din
România contribuie la formarea următoarelor generații de specialiști.
Felder Gruppe România pune la dispoziția acestora scule pentru
prelucrare, dar și o bază de cunoștințe dobândite în ani de experiență
de specialiștii noștri. Eu spun mereu că noi creștem împreună cu
clienții noștri, perfect valabil pentru toate industriile de altfel, doar
că acest lucru este conștientizat mai puțin în industria noastră.
Dezvoltarea industriei pe toate laturile ei, atât comerciale, cât și
educative, presupune efort, timp și răbdare.” - Dragoș Mărăcineanu,
Director Felder Gruppe România.

“Ne bucurăm că alături de noi, montatorii profesioniști de par -
doseli, a venit începând de astăzi Felder România, care ne susține cu
scule de ultimă generație necesare atât la competiții și școlarizări, cât
și în activitatea noastră de zi cu zi. Ne dorim că acest eveniment să fie
doar începutul unei lungi și fructuoase colaborări. - Răzvan Dobre,
Președintele Asociației Montatorilor de Pardoseli din România.

Grupul austriac Felder Gruppe este cel mai mare producător
global de utilaje clasice pentru prelucrarea secundară a lemnului
și a materialelor derivate (PAL, MDF etc.), oferind soluții complete
pentru prelucrarea cu precizie a lemnului indiferent de mărimea
firmei. În România este prezent din 2002 prin toate cele 4 mărci ale
grupului: Hammer – soluții economice destinate micilor ateliere,
Felder – soluții profesionale destinate firmelor mici și mijlocii,
Format-4 – soluții industriale pentru firmele mijlocii și mari și Blitz
Service – asistență tehnică în  garanție și post-garanție, instruire și
piese de schimb, precum și cu Festool - marca nr. 1 în lume de scule
pro fesio nale de mână, Schneider Airsystems - marca germană de
soluții complete pentru aerul comprimat și Novoryt - marca
elvețiană de soluții profesionale de reparare a suprafețelor de în
lemn și a materialelor derivate.

Proiectate și produse în fabrica de lângă Innsbruck - Austria,
gama de utilaje, mașini și echipamente pentru prelucrarea lemnului
cuprinde: ferăstraie circulare cu masă mobilă, mașini de frezat cu ax
inclinabil, mașini de frezat cu ax superior, mașini de îndreptat

felder gruppe românia susţine

Anul acesta urm`rim [i sus]inem împreun`
Concursul Na]ional al Montatorilor de
Par doseli din România [i expozi]ia spe -
cializat` ArtFloors 2017, competi]ia celor
mai buni tineri mon tatori din domeniu. 

„Concursul Naţional
al Montatorilor de

Pardoseli și 
ArtFloors 2017”

Pardoseli magazin52



(abricht), mașini de rindeluit la grosime, ferăstraie panglică, mașini
de șlefuit cu bandă orizontală sau verticală, mașini de calibrat, mașini
de găurit și scobit, mașini de găurit multiplu, mașini pentru aplicare
cant, utilaje cu comanda numerica (CNC), ferăstraie (agre gate)
circulare de tăiat  în pachet, sisteme de alimentare, mani pu lare și
transport, sisteme complete de exhaustoare, dis po zitive de avans
mecanic precum și o gamă largă de accesorii și scule pentru lemn.

Festool produce scule de mână electrice și pneumatice, pre -
cum și scule și accesorii de calitate superioară din 1925. În cei peste
90 de ani de activitate, compania a realizat peste 300 de patente,
iar produsele sale au primit peste 80 de distincții. Astăzi, Festool
face parte din grupul german TTS Tooltechnic Systems AG & Co.
KG  și are reprezentanțe în peste 40 de țări din lumea în treagă.

Servicii Festool oferite 
de Felder Gruppe România
Blitz Service
Asistență tehnică și piese de schimb prin Blitz Service –
partener unic autorizat pentru service Festool în România

Test Center
Clienții și potențialii noștri clienți pot încerca orice mașină
în showroom-ul nostru sau direct  în atelierul lor prin
intermediul echipei noastre de demo. 

Consultanță Profesionistă
Consultanții noștri de vânzări știu cel mai bine care sunt
sculele Festool potrivite pentru nevoile clienților noștri. 

Stoc disponibil în România
Orice ar fi nevoia clientului, livrăm imediat, în 24 h, din stocul
propriu, oricunde în România. 

v
www.premiumfloors.eu

Showroom:
Strada Răspântiilor nr. 12, sector 2, 

Bucureşti; Tel: 021 315 05 15

MANY ESSENCES. 
INFINITE IDEAS.

showroom:
Şos. Iancului nr. 98, sector 2, Bucureşti

Tel.: 0722 858788; fax: 0372874805

e-mail: office@superparchet.ro
www.superparchet.ro
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V
izitatorii au provenit în proporție de 70% din
afara Germaniei, majo ri  tatea (43 %) din țările
UE. S-a cons tatat o creștere serioasă a

vizitatorilor din Orientul Apropiat și Mijlociu (9 %),
ca și din Asia Centrala și de Est (până la 16 %). O
trăsătură importantă a târgului a constat în nivelul
ridicat de specializare al vizitatorilor, 91% dintre
aceștia fiind pro fe sioniști și persoane decizionale din
domeniu. O creștere semnificativă a cu nos  cut-o și
numărul de montatori de pardoseli (15 - 20 %).

Ultimele trenduri relevate de târg pentru 2017
arată o aplecare spre suste na bilitate și aspect natural.
Există o cerere se  rioasă de produse eco-friendly, de va -
riante de laminat sau alte produse si milare, dar cu un
aspect cât mai apropiat de cel al lemnului brut. În
cazul par doselilor din lemn natural, termenii cheie
sunt ”uzat” și ”unic”. Sunt din nou la modă amenajările
cu parchet montat în stil ”brăduț”. Se caută de
asemenea dușumelele rustice, cu lungimi ale
lamelelor uneori im pre sio nan te.

Covoarele dorite sunt cele în nuanțe estompate
de gri sau nisip, dar și modele în culori foarte vii, cu
desene complicate. Sistemele inovative de montaj
creează oportunitatea pentru tehnici de aplicare
simple, flexibile și prietenoase cu mediul. Con cursul
de covoare tradiționale, un eveniment important al

eveniment

La începutul acestui an au avut loc dou` evenimente majore pentru domeniul construc]iilor,

[i pardoselilor în particular: DOMOTEX Hanovra (14 – 17 ianuarie) [i BAU München (16 – 21

ianuarie). Prezen]i la cele dou` expozi]ii, v` prezent`m în continuare o selec]ie de informa]ii

despre modul de desf`[urare a manifest`rilor, precum [i câteva repere privind produsele [i

produc`torii importan]i, prezen]i [i pe pia]a româneasc`.     

BAU München [i DOMOTEX Hannover
trendurile [i nout`]ile anului 2017  

târgului, a ajuns la a XII-a ediție. Ceremonia de
premiere a avut loc pe 15 ianuarie, câștigătorii fiind
selectați pe 8 categorii dintr-o listă de 24 de finaliști,
aleși la rândul lor din peste 386 de aspiranți din 21 de
țări. Covoarele premiate au im pre sionat prin design,
calitate și meșteșug tra dițional.

DOMOTEX HANNOVER

În cele 4 zile de târg, 1.409 expozan]i din peste 60 de ]`ri
[i-au prezentat nout`]ile [i inova]iile la Hannover Exhibition
Center, târgul consolidându-[i statutul de loc de întâlnire al
juc`torilor importan]i din industria pardoselilor.

1.409 de expozan]i
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BAU MÜNCHEN 
Cu mai bine de 65.000 de vizitatori din do me -

niul arhitecturii și proiectării, BAU și-a întărit
re pu tația de târg al arhitecților. Între țările cu cel mai
mare număr de vizi tatori se numără Austria (11.520),
Elveția (5.243) și Italia (5.013), dar și cele din afara UE
- Turcia (3.055 vizitatori), Russia (2.868) și China
(2.235). În fine, un număr de luat în seama e și cel al
ex po zanților – 2.120 proveniți din 45 de țări.

Târgul a fost deschis oficial de doam na Dr.
Barbara Hendricks, Ministrul Federal al Mediului,
Conservării  Naturii, Cons truc țiilor și Siguranței
Nucleare, care a ac cen tuat faptul că sectorul cons -
truc țiilor este o ”industrie esențială” pentru so cie tate,
observând că în Germania tren dul a re venit pe plus
după câțiva ani de stagnare. 

Și de această dată evenimentul de arhi tectură e
Long Night of Archi tec ture a fost una dintre atracțiile
targului. Vineri seara, mai mult de 35.000 vizitatori au
experimentat 70 dintre cele mai in te re sante atracții
arhitecturale din Mün chen, care au fost illuminate
feeric. În Pa vilionul C3 a avut loc expoziția se cto rului
IT ce a demonstrat cât de puternic influen țează
digitalizarea viitorul cons trucțiilor. Ac cen tul a căzut pe
sistemele și ele mentele in te ligente ale clă di rilor, ca pa -
bile să reac țio neze la influențe exte rioare  - de la
mâ nere pentru uși cu scan ner de amprentă, la fațade
ce generează energie și soluții complete de inter co -
nectare inteli gentă a locuinței.

Următorul targ BAU va include încă două noi
pavilioane, însumând o supra față expozițională de
200.000 mp și va avea loc în perioada 14 – 19
ianuarie 2019. 

 80.000 dintre cei peste
250.000 vizitatori ai târgului BAU
2017 au venit din afara Germaniei,

ceea ce constituie un record.

 Revista noastr` a fost
pus` la dispozi]ia celor
interesa]i, în centrele

de pres` ale târgului. Ne-am
bucurat s` vedem c` toate

exemplarele puse la standurile
presei s-au epuizat.
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Standul Forbo Eurocol de la BAU München a
fost vizitat intens de specialiști din România, primiți
cu căldură de echipa producătorului german. Au
fost prezentate cu precădere sistemele cu un grad
ridicat de inovație – Multiterazzo, BetonDesign,
LiquidDesign, FluidFloor, produse turnate care, cu
ajutorul rășinilor, conferă pardoselii aspecte dintre
cele mai inedite, de la simplu beton la nisip sau
plută. De asemenea, cu ajutorul sistemului C Floor,
vechile pardoseli își recapătă aspectul, prelungindu-li-se
cu mult durata de viață.

Forbo Flooring a folosit pentru prezentarea
produselor sale la BAU 2017 o simulare virtuală 3D,
prin care vizitatorii să se transpună în lumea unui
design fascinant, personalizat. La acest târg, dar și în
standul de la Domotex, au fost promovate pro du sele
din linoleum, LVT, vinil omogen sau eterogen,
mochetă, Flotex etc., cu accent pe cele mai noi
lansări: Coral Classic, în dale de 50 x 50 cm, cu pro -
prietăți ridicate de absorbție a umidității și instalare
rapidă. Accentul s-a pus pe componenta întreținerii
simple, a păstrării curățeniei prin inter me diul cali tății
pardoselii, dar și prin design/culoare  – Mar moleum
Cocoa, Flotex Planks (format de dușumea). 

Wakol a prezentat la Domotex o serie de
produse noi ce au atras specialiștii din branșă,
consolidându-și statutul între liderii domeniului.
Vizitatorii specializați au putut încerca adezivul pe

bază de silan pentru PVC și cauciuc Wakol MS 550,
o adevarată inovație pe acest segment, fiind
aplicabil atât la interior, cât și la exterior. Totodată,
a fost prezentat specialiștilor în parchet și pardoseli
din lemn adezivul Wakol MS 262, de asemenea pe
bază de silan; acesta se aplică folosind un pistol
electric, conceput să mărească eficiența la lucrările
de montaj: Wakol Aplikator.  

Sub brandul Loba au fost prezentate la Domo -
tex grundul solid bicomponent pe bază de ulei,
pentru o culoare de profunzime a pardoselilor din
lemn, Lobadur HS 2K IntensiveA.T., și Lobadur 2K
Invisible ProtectA.T, un strat de protecție pentru
lemn, cu o formulă bicomponentă, care păstrează
nemodificat aspectul pardoselii și îi conferă o
rezistență sporită la uzură și zgârieturi. Acesta din
urmă a fost lansat chiar în luna ianuarie, confirmat
tendința spre aspectul natural al lemnului.

Prezența Sika la BAU 2017 a fost marcată de
sloganul “Your Sika – Your Solution”. Pe lângă stu -
dierea diverselor exponate, vizitatorii au putut asista
și la demonstrații live. Ca tematici, au avut prioritate
soluțiile de sistem pentru parcări auto, protecții de
suprafață pentru etanșarea aco pe rișurilor plate și
teraselor (PVC și plastic lichid), precum și alte soluții
de etanșare, impermeabilizare, reparații de betoane,
protecție împotriva incendiilor sau obținerea
betonului arhitectural. Practic, au fost prezentate

 Reprezentan]ii
Forbo Eurocol,

Lumini]a Cozma [i
Gerhard Lipp, în

dialog cu parteneri
[i prieteni din

România.

 Demonstra]ii la
standul Wakol de
la Domotex 2017

cu adezivul
inovativ MS 550,

pentru PVC [i
cauciuc, aplicabil

inclusiv la
exterior.
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soluții de optimizare a calităților construcției pen -
tru toate componentele clădirii, de la fundație la
acoperiș, oricare ar fi destinația acesteia. Nu în
ultimul rând, au fost anunțate noile proiecte ale
Academiei Sika, unde anual sunt instruiți peste 2000
de aplicatori și 1.000 de arhitecți sau ingineri.

La standul Ursa am putut vedea noile sisteme
termoizolante propuse pentru piața europeană,
inclusiv cele pentru pardoseli, pe bază de vată
minerală sau XPS. Reprezentanții în România ai
brandului ne-au anunțat că, până la sfârșitul lunii
martie 2017, vor lansa o serie de filme noi, atât cu
prezentarea companiei, a producției, avantajelor
izolării cu vată minerală sau XPS, cât și cu aplicațiile
moderne ale acestor materiale, de la acoperișuri
înclinate și pereți de compartimentare la pardoseli
izolate împotriva zgomotului de impact, atât în
soluția cu șapa armată cu plasă, cât și cea cu armare
dispersă. Până la sfârșitul lunii aprilie va fi lansat de

asemenea și noul site Ursa, mult mai prietenos și
plin de informații.

Egger a construit la BAU, ca de fiecare dată, un
stand personalizat în cadrul căruia au expus, printre
altele, noile decoruri gândite pentru amenajări inte -
rioa re integrate, complete. Pardoselile laminate
evi dențiate au fost cele din gama Egger design+,
considerate ca foarte moderne, robuste și versatile.
Ultimele modele se remarcă prin rezistența la
umiditate, simplitatea și flexibilitatea punerii în operă,
aspectul compact, ușurința întreținerii și rezistența la
micro-zgârieturi, în completarea unui design parti ular,
natural, cu aspect de lemn și fără PVC. 

Decora, companie specializată în produse tip
underlay, plinte și profile pentru pardoseli,  și-a
prezentat la BAU München și Domotex produsele de
top sub brandul Ewifoam. “Împărțite în 2 cate gorii,
după tipul de pardoseală - pentru pardoseli laminate
și pentru cele vinilice/LVT, gamele sunt mult mai ușor
comprehensibile și prietenoase cu bene fi ciarii”, arată
doamna Monica Obeadă, General Business Manager
pentru Europa de Sud. Pe lângă documentația pentru
pardoselile  LVT, Ewifoam a promovat de asemenea
plintele foarte durabile și rezistente la apă Dora (albe
și cu un design modern), respectiv Fado (cu modele
și structură apropiată de a lemnului, în culori
adaptate celor folosite de principalii producători de
pardoseli). De asemenea, a fost prezentată soluția
revoluționară pentru montajul LVT Dryback floor, un
underlay profe sio nal care se montează rapid și fără
adeziv. La Domotex 2017, standul Decora a fost
vizitat de peste 500 persoane, întâmpinate de un
barista premiat care le-a oferit o cafea excelentă.
Mulți vizitatori au dorit să încerce sistemul inteligent
de montaj al underlay-ului, dar au fost interesați și de
noile plinte Lars și Latika pentru ceramică, adăugate
recent în oferta de bază a brandului Arbiton.  

 Doamna Monica
Obead`, General
Business Manager
pentru Europa de
Sud, la standul
Decora de la 
BAU 2017. 

 Pardoselile laminate
Egger se supun, ca de
fiecare dat`, unor
concepte estetice bine
definite, care vizeaz`
amenaj`rile interioare
în ansamblu.

 Sika România este unul dintre sponsorii
principali ai Concursului Na]ional al Montatorilor
de Pardoseli din România, sec]iunea de pardoseli
turnate.   

 Sistemele Ursa sunt destinate izol`rii termice
[i fonice a întregii construc]ii, inclusiv la nivelul
pardoselilor. 
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Atât la Domotex, cât și la BAU, Küberit și-a
prezentat noul concept – începând din ianuarie, își
va marca toate produsele cu trei caneluri fine ce se
vor regăsi pe toate profilele și plintele de pardoseli.
Astfel, oricine va putea recunoaște originalul,
marcajul Küberit fiind protejat ca marcă înregis trată.
Cea mai recentă dezvoltare a sistemului patentat de
profile din două piese PPS-Champion System vizează
Generația 4.0: cele 3 caneluri și punctul prede ter -
minat de îndoire în profilul de bază oferă mai multă
flexibilitate când profilele sunt ajustate pe șantier.
Grosimile pardoselilor delimitate sunt mai mari (6,5
- 18 mm), iar lățimea standard a profilului de bază
devine de 44 mm, având astfel o suprafață suport cu
82 % mai mare. Noul Euro-Clip® PLUS este o dez vol -
tare suplimentară a consacratului sistem Euro-Clip,
fiind adecvat pentru pardoseli cu grosime de 8 – 14
mm, adică plaja pardoselilor la mi nate de calitate sau
din lemn aplicate flotant. Pro filul superior cu
suprafață netedă are o lățime redusă, de numai 34
mm. Un profil din această gamă a fost complet
ajustat: profilul 297 pentru mo chetă premium e
adaptat caracteristicilor teh nice ale pardoselilor cu
fonoizolație cu grosime de până la 7 mm.

Producătorul de scule electrice Festool a
promovat la BAU 2017 noul ferăstrău circular cu
sanie de glisare Kapex KS 60, inovator prin mobili -
tate (braț mobil și masă extensibilă), ghidare sigură,
raportor pentru tăierea în unghi, iluminare cu LED
și realizarea de tăieri perfecte, putând fi folosit
inclusiv pentru execuția mobilierului. Extrem de
versatil, acest echipament permite înclinarea pe
ambele părți la 47˚/46˚, reglajul rapid al unghiurilor

și alte facilități. De asemenea, Festool a lansat noii
acumulatori de 3.1 Ah, cu o capacitate mai mare,
greutate și dimensiuni reduse, respectiv tehnologia
Airstream pentru încărcătoare rapide și acumu la -
toare ce asigură timp de răcire și încărcare cu 65%
mai scurt decât la acumulatoarele obișnuite. 

Tema sub care s-a prezentat Bauwerk la BAU
2017 a fost un climat interior sănătos, încă din 2010

această companie făcând pași importanți pentru
verificarea constantă a produselor și materialelor
folosite la institute din deverse țări, respectiv
reducerea, în procesul de producție a parchetului, a
substanțelor care pot fi dăunătoare sănătății (din
lacuri, adezivi sau uleiuri). S-a subliniat de asemenea
importanța întreținerii corespunzătoare a par che -
tului și menținerea unui climat interior co re s  punzător
(20 – 22°C și o umiditate a aerului de  40 -60%), atât
pentru a beneficia de o durată mai mare de utilizare,
cât și pentru sănătatea utilizatorilor. Ca produse noi,
regăsim în catalogul pentru 2017 îndragitele nuanțe
de Mandorla (mig dale), atât uleiate, cât și cu su -
prafața B-Protect, care este aproape invizibilă. Paleta
de produse s-a îmbogățit de asemenea cu esențe de
arțar canadian, doussie și fag.

La standul producătorului german Haro de la
BAU am putut vedea atât noile variante de texturi
și culori, cât și noile tipuri de finisare aplicate
lamelelor de parchet (gradul de periere, de acoperire
cu lac sau ulei etc.). Aici am putut sta de vorbă și cu
domnul Constantin Cioncă, reprezentantul bran -
dului în România. 

 Domnul Patrick
Welscheit, 

Export Manager la
Küberit, al`turi de

cele mai noi [i
inovative profile
ale momentului.

 Speciali[tii
în]eleg foarte

bine c` un
echipament

profesional, de
ultim` genera]ie,
înseamn`economi
e de bani [i timp,

iar rezultatul
final este exact

cel dorit.
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Producătorul german Steinel, a participat la
BAU Messe Munchen alături de cei mai cunoscuți
producători de scule electrice, făcându-se remarcat
printr-o prezentare com pletă a produselor pro fe -
sionale, suflante de aer cald folosite pentru
mon  tajul pardoselilor din PVC sau linoleum sau
pentru executarea hidroizolațiilor.  Vârful de gamă
prezentat cu această ocazie este HG 2620, aparat
care atinge performanțe foarte ridicate: 10.000 ore
de func ționare și 700 grade Celsius.  Vizitatorii au
avut prilejul de a testa aceste aparate în cadrul
standului și interesul arătat de aceștia a depășit
toate așteptările. Prezența pro du că t orului la acest
târg confirmă poziția pu   ternică de pe piață pe care
Steinel a câș ti gat-o prin calitate și profe sionalism. 

Standul Uzin Utz AG a găzduit bran durile
Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex și RZ. Au fost
evidențiate noile concepte de design ale rășinilor
Arturo (sistemele Color Collection și Parlare), dar
și altele șape, pardoseli decorative, auto ni velan te. 

Pallmann a promovat lacul bi com ponent
pentru lemn Pall-X 98 Gold, care păstrează as -
pectul lemnului natur, Pall-X Pure și lacul complet
fără solvent Pall-X Zero. Am surprins aici multe
demonstrații practice apreciate de specialiștii
prezenți.

La standul Uzin ne-am întâlnit și cu dl Uwe
Miess din managementul companiei alături de
reprezentanții pe România.

De peste 70 de ani și în peste 70
de țări, GERFLOR este recunoscut ca
expert și lider mondial în domeniul
pardoselilor datorită soluțiilor teh -
nice, decorative și ecologice, specifice
fiecărei piețe: Sănătate, Retail, Că mi -
ne, Rezidențial, Industrie, Sport,
Edu  ca ție, Horeca, Birouri și Transport. 

Gerflor este cunoscut ca fiind ofi -
cialul furnizor pentru clienți faimoși și
exigenți precum: Boeing, Carrefour și
Jocurile Olim pice. Pe lângă pardoseli,
Gerflor oferă și alte soluții pentru ca

acestea să fie complete și speficice
pentru fiecare tip de spațiu: scule,
mâini curente, protecții pentru pereți,
acoperiri pereți, ștergătoare, profile și
ac cesorii scări, produse de iluminat,
plinte, accesorii pentru accesibilitate. 

Dedicându-se în permanență teh -
no lo giilor și soluțiilor inovatoare, anul
acesta Gerflor a participat la BAU
2017 cu noutăți și soluții care au atras
atenția specialiștilor în pardoseli
prezenți la eveniment. 

La BAU 2017 am
avut pl`cerea s`
întâlnim în
rândurile
expozan]ilor
firma româneasc`
Romfracht, deja o
prezen]`
obi[nuit` la acest
eveniment major.
Am discutat la
standul firmei cu
dl. Florin Florian,
directorul
comercial al
companiei despre
oportunit`]ile
prezen]ei la
eveniment [i
implicit pe pia]a
german`, fiind
[tiut c` firma
export` o bun`
parte din
produc]ie.
Interesul
vizitatorilor
specializa]i
germani [i nu
numai a fost
crescut, fapt
datorat calit`]ii
fibrelor disperse
produse în
România. 

Mapei Germania a venit la cele două târguri
ale începutului de an cu noutăți care au fost
remarcate de specialiștii în domeniu, inclusiv de
juriul pentru inovații de la Domo tex: Mapesonic 4
LVT, un underlay subțire special dezvoltat pentru
pardoseli elastice design, care au rol fonoizolant și
pot acoperi fisurile stratului suport de până la 8
mm, respectiv Ultrabond Eco MS 4 LVT, un adeziv
polimeric pentru toate tipurile de strat final, care
poate înlocui adezivul bicom ponent și este eco lo -
gic (premiul Blue Angel). Mapei a venit promovat
de ase menea noi produse pentru stratul suport de
sub par doseli ceramice, pentru încălzire în par -
doseală și acoperiri epoxidice.
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Întemeierea de l`ca[uri de cult în pe[teri [i grote este frecvent` în cre[tinism, oarecum o

tradi]ie, începând cu catacombele romane din zorii acestei credin]e. Istoria monahismului

este, de asemenea, legat` de aceste refugii în s`lb`ticie, sau departe de prigonitori, fie c`

ace[tia au fost autorit`]ile romane, mai târziu musulmane sau chiar cre[tine, când a fost

vorba de schisme. Exist` m`n`stiri [i biserici rupestre în toat` aceast` zon` a lumii, din

Spania pân` în Georgia [i Armenia, din Ucraina pân` în Capadocia, Egipt [i, mai la sud, în

Etiopia. [i în România putem da multe exemple, dintre care v` supunem aten]iei dou`:

Pe[tera Sfântului Andrei din Dobrogea  [i Biserica rupestr` de la Corbi, din Arge[. Poate fi

de interes acest subiect, pentru a vedea cum au fost amenajate interioarele, în special

pardoselile, având la dispozi]ie un material aflat din abunden]` chiar la fa]a locului: piatra.

Piatra vechilor 
grote cre[tine
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Pe[tera Sfântului Andrei –
primul loc sacru al cre[tinilor
din România

Într-o baladă populară, Sfântul Andrei
era primit cu căldură de preoții unui cult
local păgân din Dobrogea, numiți chiar
“sfinți”. Primul ucenic al lui Iisus ajunsese,
în anii 50 ai erei creștine, pe aceste melea-
guri propovăduind cuvântul Evangheliei
Mântuitorului și a fost găzduit în această
grotă, considerată “punctul zero” al creș-
tinismului românesc.

Zona se afla sub autoritatea impe-
rială romană și se numea Moesia Inferior
(sau Scytia Minor), fiind locuită de traci,
geți, sciți, greci și alte popoare, nu toate
stabile. Într-o nișă care se află în pronao-
sul actualei biserici, se află un fel de pat,
scobit în piatră, unde conform tradiției
se odihnea apostolul Andrei. O vreme
aici au fost arse lumânări și tămâie, dar
azi cei aflați în suferință vin pentru a-și
redobândi sănătatea, petrecând câteva
zile și nopți pe patul apostolului. 

Deși loc esențial al creștinismului ro-
mânesc, Peștera Sfântului Andrei nu a avut
un destin foarte senin de-a lungul istoriei. 

Astfel,  în timpul stăpânirii otomane a
fost părăsită și uitată, fiind redescoperită
abia în 1943, iar în 1944 resfințită și redată
cultului. Atunci a fost construită o turlă și
un zid de protecție din calcar; dar uitarea a
venit repede în vremea comunismului, când
peștera a devenit staul de oi temporar. Abia
după 1989 locul a revenit în atenția credin-
cioșilor, fiind refăcut și amenajat continuu,
în ritm cu pelerinajele ce devin tot mai im-
portante. 

Peștera propriu-zisă, săpată în stâncă la
poalele unui mic munte împădurit, a fost
transformată în biserică. Turla iese prin
stâncă, pornind chiar din tavanul bisericii.
Pe pereți sunt multe icoane ce pot fi admi-
rate la lumina candelelor și a lumânărilor, iar
în locul altarului se află acum o icoană mare
a Sfântului Apostol Andrei. În biserica mică
se păstrează o raclă cu moaștele apostolului,
care a fost crucificat la Patras, în Ahaia (Gre-
cia), iar în fața Sfântului Altar, în partea
stângă, este amplasată o cruce în formă de
X, amintind modul de crucificare a acestuia.
În centrul crucii se află o părticică din dege-
tul Sfântului Apostol Andrei, iar în cele
patru laturi ale crucii sunt părticele de

moaște ale sfinților dobrogeni Zoticos, At-
talos, Kamasis și Filippos, de la Niculițel, res-
pectiv Epictet preotul și Astion monahul.

 Pe[tera propriu-zis`, s`pat` în
stânc` la poalele unui mic munte
împ`durit, a fost transformat` în
biseric`. Turla iese prin stânc`,
pornind chiar din tavanul bisericii. 

Kingspan Insulation (termoizolaţii
avansate) şi Kingspan Access floors
(pardoseli supraînălţate) în România
prin Etrusc Engineering

www.etrusc.ro
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Pereții sunt spectaculoși datorită stra-
turilor sedimentare vizibile, iar finisarea lor
nu a fost dusă prea departe. Pardoselile
sunt realizate din dale de piatră lipite cu
mortar, folosindu-se calcarul aflat din
abundență în munții erodați ai Dobrogei.
Calcarul este un material deschis la culoare

și foarte apreciat pentru construcții, deși nu
foarte rezistent. Prelucrarea lui nu este atât
de riguroasă, fiind o rocă relativ friabilă (un
avantaj la crearea spațiilor interioare), dar
greu de stăpânit la cioplire. Totuși, planei-
tatea este perfectă, ceea ce este de dorit,
din cauza iluminării reduse, care crează o
atmosferă aparte. Umiditatea este redusă,
în această zonă cunoscută ca cea mai aridă
a țării. 

M`n`stirea rupestr` 
Corbii de Piatr`

În satul Jgheaburi din Județul Argeș se
află acest ansamblu religios rupestru din se-
colul al XIV-lea, reînființat în perioada dom-
nitorului Neagoe Basarab. La 23 iunie 1512,
Mușa, fiică și soție de boier, proprietară ere-
ditară a moșiei de la Corbi, repune bazele
Mânăstirii de la Corbii de Piatră, cu hramul
”Adormirea Maicii Domnului”, închinată
domnitorului Neagoe Basarab care era
chiar nepotul proprietarei. A fost ales acest
loc spectaculos, un perete masiv de stâncă
(gresie), înalt de circa 30 m și lat de aproape
15 m, în care au fost săpate biserica pro-
priu-zisă, iar alături trapeza (sala de mese
de 11 x 2,5 m). Conformația locului și cele
câteva compartimentări ne sugerează că
aici existau deja adâncituri în rocă. Se mai
spune că Neagoe Basarab folosea acest loc
drept tribunal în aer liber, pentru a face ju-
decăți publice. 

Sub influența bisericilor rupestre din
Capadocia, la un nivel, desigur, mult mai
mic și fără a avea la dispoziție o rocă prea
ușor de prelucrat, biserica rupestră de la
Corbi are formă de sală, cu două altare de-
dicate unui hram dublu, caracteristice lumii
bizantine din secolul al X-lea. Valoarea ei
este importantă și din perspectiva picturii
pereților în cea mai pură tradiție bizantină,
datând din secolul al XIV-lea.   

 Pere]ii sunt spectaculo[i datorit`
straturilor sedimentare vizibile, iar
finisarea lor nu a fost dus` prea
departe.

 Pardoselile sunt realizate din dale
de piatr` lipite cu mortar, folosindu-se
calcarul aflat din abunden]` în mun]ii
eroda]i ai Dobrogei. Calcarul este un
material deschis la culoare [i foarte
apreciat pentru construc]ii, de[i nu
foarte rezistent. 

 continuare în pag. 64
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istoricepardoseli

Reprezentările pot fi identificate: Naș-
terea Domnului, Întâmpinarea Domnului,
Bunavestire, Botezul Domnului, Înălțarea,
Jertfa lui Avraam, Învierea lui Lazăr. Cata-
peteasma datează din 1804, când aceasta a
fost construită din cărămidă. O intervenție
notabilă apare în 1897, când, în urma sur-
pării unui perete (chiar în timpul slujbei de
Înviere, dar fără să provoace nicio victimă),
au fost angajați niște meșteri italieni pie-
trari, destul de prezenți în zona Argeș, care
au refăcut această zonă de vest a naosului.
De asemenea, la 1761 a fost așezată deasu-
pra stâncii în care a fost scobită mănăstirea
o cruce de tip latin cu capitel piramidal de-
tașabil. Din 2003, aici se fac slujbe zilnice
după rânduiala monahală. 

În cu totul alt registru, aceste locuri
stâncoase au fost folosite ca ascunzătoare
de banditul (haiducul, spun unii) Zdrelea,
la sfârșitul secolului al XIX-lea, care îm-
preună cu Mărunțelu terorizau Bucureștiul
prin tâlhării și chiar crime.

Pardoselile sunt realizate din dale ma-
sive de piatră, ca și treptele de la intrare sau
schimbările de nivel spre altar. 

 Aceste locuri stâncoase au fost
folosite ca ascunz`toare de banditul
(haiducul, spun unii) Zdrelea, la
sfâr[itul secolului al XIX-lea, care
împreun` cu M`run]elu terorizau
Bucure[tiul prin tâlh`rii [i chiar crime.

 A fost ales un loc spectaculos, un
perete masiv de stânc` (gresie), înalt
de circa 30 m [i lat de aproape 15 m, 
în care au fost s`pate biserica propriu-
zis`, iar al`turi trapeza (sala de mese
de 11 x 2,5 m). 

Dalele au fost cioplite în forme rectan-
gulare, destul de atent, și așezate pe pat de
mortar. Dată fiind trecerea timpului, nu
toate s-au păstrat intacte, iar duritatea rocii
reflectă acest lucru, piatra erodându-se di-
ferențiat. Planeitatea pardoselilor este lău-
dabilă, iar acest lucru se poate datora
meșterilor pietrari italieni, care au ridicat
multe dintre edificiile spectaculoase din
Vechiul Regat.

 urmare din pag. 62
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exterioareamenaj`ri

I
nspirat din arhitectura imperiului ro man, Decora este un model
de pavaj retro, impunător dar ospitalier, reco man dat pentru
spațiile mari, cărora le conferă personalitate. Ame najările

realizate cu pavaj Decora impun un aer aristocratic, totodată
original, datorită finisării în de gra de-uri rafinate. Cele 4 dimensiuni
dife  rite de pavele se montează întrețesut, evocând cele brele drumuri
romane,  fiind po sibile două modele de dispu nere a pavelelor. 

“Am aflat despre acest nou model de la un reprezentant Elis Pavaje,
care mi l-a recomandat inspirat de arhitectura casei. L-am ales din
prima, fără să stau pe gânduri. Cred că este cel mai potrivit pavaj
pentru a conferi curții mele un aer retro, dar masculin și bine
structurat.” afirmă încântat de alegerea făcută Mihai Alexandru, din
Cluj. “Aștept cu încantare finalizarea montajului pentru a-mi invita
familia și prietenii la un grătar în curte. Fiind un produs nou sunt
interesat să văd cum se va integra cu arhi tectura casei”. 

Produsul este disponibil în 4 mixuri de culori: Tempo, Granit,
Dolomit, Café. Având grosimea de 80 mm, este re co mandat
inclusiv pentru spații cu trafic încărcat, precum parcări și drumuri
se cundare. 

Pentru mai multe informații despre acest produs și posibilități
de montaj, contactați un reprezentant Elis Pavaje. 

Al doilea produs lansat în 2017 de Elis Pavaje este Cortina D7,
un model viguros și îndrăzneț. Datorită dimensiunilor generoase
de 600x300mm, acesta transformă spațiile pavate într-un ambient
elegant, aerisit și atemporal. Pentru a se integra în amenajări cât
mai diverse, pavelele Cortina D7 sunt disponibile în 4 mixuri de
culoare: Domolit și Café, recomandate celor care preferă  nuanțele
mai blânde, inspirate din natură, iar Granit și Tempo sunt culori
puternice, care imprimă personalitate spațiului. Pavelele Cortina
sunt o alegere ideală pentru terase, parcuri și piețe. 

Un aspect important de menționat este că suprafața acestor
două noi modele este de tip beton colormix, fiecare pavelă având
un colorit unic și irepetabil, iar mixul nuanțelor recreează natura
cu imperfecțiunile sale.  

Curtea [i gr`dina ne întâmpin` primele de “bun-venit” [i ne întroduc în atmosfera familiar`

de la interior. Pentru a respecta tendin]ele în amenaj`ri exterioare la nivel mondial [i a le

oferi clien]ilor solu]ii îmbun`t`]ite pentru amenaj`ri, cu produse nu doar func]ionale, ci [i

estetice, care s` reflecte personalitatea [i stilul de via]` al proprietarilor casei, Elis Pavaje 

a lansat dou` noi Produse în gama Premium: Decora [i Cortina D7. 

Tendin]e în amenaj`ri exterioare – lansare pavele premium Elis Pavaje

G`si]i pe http://www.elis.ro/noutati/lansari-produse-noi-elis-
pavaje mai multe informa]ii despre aceste dou` noi modele
de pavaj din gama premium Elis Pavaje.

Tu ce stil preferi:
retro sau modern?

Decora Cortina D7







Vânzări și consultanță tehnică:
Ioan Bodor - 0727.886.006

ioan.bodor@wakol.de

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

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.  

Wakol MS 550

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.


