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editorialsumar
Pardoselile de hotel, 
abordări particulare

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

Î n ediția actuală puteți citi câteva articole legate de segmentul
hotelier, sau, într-o accepțiune mai largă, segmentul hospitality, cu
tot ceea ce poate reprezenta: restaurante, spații pentru agrement,

centre Spa etc. Revista va participa la evenimentele de profil din toamna
aceasta și credem că merită să avem o abordare individualizată pe acest
domeniu, care pentru noi este deosebit de important. De câte ori avem
de realizat o lucrare într-un spațiu de acest gen, ne poziționăm cumva
diferit, cu atenție mărită spre fluxuri, design general, exigențe de igienă,
rezistență la trafic, siguranța tranzitului. Aceasta nu înseamnă că alocăm
o atenție mai mare decât, să zicem, domeniului rezidențial sau de
birouri, ci că este, pur și simplu, altceva. O lucrare de acest gen depinde
de mai mulți factori, are nevoie de implicarea mai multor specialiști,
care să gireze desfășurarea în condiții optime a activității în acele spații.
Ne preocupă în mod special întreținerea de după execuție, per so -
nalizarea, relația cu beneficiarul sau operatorul, care se poate prelungi
pe ani de zile. Iar dacă beneficiarul crede că la recepționarea lucrării
colaborarea s-a încheiat, trebuie să îi atragem atenția asupra pro -
blemelor care pot interveni dacă nu sunt angajate și lucrări periodice
de întreținere. Costul unei pardoseli este, în proporție covârșitoare,
costul întreținerii ei – dacă nu se înțelege acest lucru, investiția va avea
un termen limitat de eficiență, după care va trebui reluată, în altă
pardoseală, în altă manoperă (poate cu mai multă înțelepciune). Dar
ceea ce ne lipsește uneori în mod evident este faptul că nu sunt înțelese
mizele alegerii unui material adecvat. Se merge prea des pe argumentul
prețului cel mai mic, în dauna calității. Aici am avea mare nevoie de un
sprijin din partea consultanților specializați în acest gen de investiții,
care să ne susțină punctul de vedere. Am avea nevoie în primul rând
de niște consultanți pe domeniul hospitality, care sunt destul de rari și
nu totdeauna solicitați să își ofere serviciile. Ei ar putea să justifice mai
bine de ce este necesar un anumit tip de mochetă în cameră, sau o
anumită rășină în zona de bucătărie sau baie, argumentând totdeauna
cu motive economice și practice. Mai avem nevoie de o bună co mu -
nicare cu designerii, care și ei trebuie să facă parte din acest “cvartet”:
arhitect – montator de pardoseli – consultant – beneficiar. Dacă vin să
facă parte din echipă și alți actori (constructor, tehnolog, manageri pe
departamente, chiar bucătari), cu atât mai bine. Vom avea o imagine
mult mai clară asupra a ceea ce se va petrece în spațiul respectiv, unde
vor fi zonele critice, de uzură maximă, de efect estetic real ș.a.m.d.

Într-un resort poate fi aplicat practic orice tip de pardoseală, de la
cea industrială la cel mai inedit material - și aceste lucruri chiar se
întâmplă, în marile locații hoteliere din lume. Ne-ar plăcea să vedem cât
mai des și în România că proprietarii de hoteluri (nu doar cele aflate sub
francize, care au standarde clare, impuse) sunt dispuși să încerce lucruri
noi, provocatoare, care cresc valoarea proprietății, făcând-o mai
funcțională, mai atractivă, mai capabilă să facă față uzurii fizice și morale. 



Modularitatea fiind un trend major în pardoseli,
Forbo a dezvoltat o gamă unică de lamele Flotex de
100x25 cm ce permit crearea unor proiecte
extraordinare de pardoseală. Pornind de la cele 6
modele disponibile aveți infinite posibilități de a
potrivi și a amesteca nuanțe și culori perfect adaptate
pentru orice destinație. 

Flotex nu e nici o pardoseală textilă în adevăratul
sens al cuvântului, nici una elastică. Structura ei densă
cu fibre asigură calitățile ambelor – confort și
rezistență, Flotex fiind soluția ideală pentru zonele în
care siguranța, igiena și confortul sunt într-adevăr
necesare și dorite. 

Utilizare 
Modelele versatile ale colecției Flotex Plank se

pretează perfect în amenajări office contemporane
sau clasice, precum saloane în aeroporturi, centre de
conferințe, restaurante sau hoteluri.  

Gamele Wood și Seagrass, datorită feeling-ului cald
și natural pe care îl induc, se potrivesc perfect și în spa -
ții rezidențiale precum azile de bătrâni sau sana torii.   

Flotex Planks oferă posibilitatea simulării unor
medii vivace prin motive în zigzag sau tip brăduț.
Flotex Planks nu are modele terne și repetitive, creând
pardoseli interesante și frumoase chiar și atunci când
se folosește o singură nuanță cromatică. 
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elasticepardoseli 

Flotex Planks -
Eleganță și stil prin
modularitate

Flotex Planks: 
durabile & coNfortabile 

Existent deja în rolă și dale, Flotex oferă acum posi -
bilitatea realizării unor amenajări interioare sofis ticate
cu noua serie disponibilă în lamele de 100x25 cm. 

coNfortabile 
& Nezgomotoase 

n fibrele foarte dense (până la 80 milioane pe mp)
conferă o suprafață caldă și confortabilă 

n proprietățile excelente de absorbție fonică fac din
Flotex o soluție pentru pardoseli acustice (clasa A,
cu >20dB reducere a sunetului de impact) 

n Flotex e o pardoseală confortabilă, plăcută la pășire. 
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www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

PerFormanța extraordinară
și un design modern au
convins juriul 

Colecția de lamele Flotex Planks de la Forbo
Flooring Systems a primit premiul “Iconic Award”
din partea German Design Council Frankfurt.
Acest premiu anual celebrează atât proiecte
inovative de construcții și concepte arhitecturale,
cât și produse pentru construcții și finisaje
interioare. Calitatea, estetica și grija pentru detalii
– iată criteriile principale pe baza cărora decide
juriul. Flotex a primit punctajul maxim la toate
categoriile. 

Cu peste 80 milioane de fibre nylon 6.6. pe
metru pătrat, ceea ce rezultă într-o acoperire de
pardoseală igienică practic indestructibilă,
produsul a fost considerat deopotrivă modern și
inovativ. Cele 6 modele ale colecției au fost
apreciate pentru calitatea designului și a
tehnologiei de imprimare high definition.
Ceremonia de premiere va avea loc în
showroom-ul BMW World în Munchen, pe 4
octombrie. 

Pardoseală
antialergenă 

Flotex este aprobată de Allergy UK fiind dovedită ca având
un impact pozitiv asupra persoanelor alergice, grație abilității
de a atrage alergenii și de a-i elibera apoi sigur în cadrul
curățeniei standard. La curățare, Flotex elibereză de două ori
mai mulți alergeni comparativ cu mocheta convențională.
În plus, alergenii periculoși sunt îndepărtați, rezultând astfel
un  mediu mai confortabil pentru astmatici și alergici. 

ÎNtrețiNere
Structura unică a pardoselii Flotex permite eliberarea

completă a murdăriei, fibrele subțiri și drepte nefiind
îmbibate de aceasta și permițând îndepărtarea completă
în timpul operațiunii de curățare. 

sigură și durabilă  
n Realizată din fibre de nylon 6.6, Flotex este o par -

doseală textilă indestructibilă 
n Flotex oferă un mediu sigur pentru toate grupele de

vârstă deoarece previne împiedicarea și alunecarea
atât în stare uscată cât și umedă, în plan sau rampă. 

igieNice & ușor de spălat 
n Fibrele de nylon 6.6. atrag și eliberează la curățare

particule fine de praf 
n Flotex e o pardoseală textilă ce previne murdăria și miro -

surile grație proprietăților sale tehnice și bac terio sta tice 
n Flotex se poate curăța prin aspirare simplă sau cu

aburi, curățarea eventualelor pete lăsând pardoseala
Flotex cu aspectul ei original.

“Iconic Award”
pentru
lamelele 
Flotex Planks
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profesionaleProfile

küberit 
www.kueberit.com/ro

H otelurile sunt construcții în care pardoselile trebuie
să atingă niveluri de performanță superioare, mai
ales în zonele cu trafic sporit: recepție, lobby, holuri,

bucătărie, restaurant, bar, sală de conferințe, centru Spa,
spa țiile tehnice. De asemenea, este de preferat ca aceste
pardoseli să fie elementul de bază al designului interior
personalizat, având un aport definitoriu la ima ginea hote -
lului. Din aceste două perspective, montarea unor profile de
pardoseală Küberit este cea mai bună ale ge re pe care o
puteți face: sunt fabricate la un nivel ridicat de calitate, sunt
concepute să poată fi adaptate tuturor tipurilor de par -
doseală, pot fi furnizate într-o gamă foarte lar gă de modele
(circa 14.000 de produse!), chiar per so na lizate cu ajutorul
printului digital, respectă cele mai exi gente norme și
normative, după standardele germane. Cu ajutorul unor
echi pamente simple, dar de mare acuatețe, pro filele pot că -
păta forma dorită, chiar curbă, dându-i desig nerului
ne numărate posibilități de proiectare a par do selilor.

Într-un hotel, uzura își arată efectele asupra profilelor de
pardoseală, fie că sunt profile de trecere dintre două pardoseli
de același fel sau diferite, de margine sau de treaptă, care
maschează rosturile de dilatare sau protejează zona de jos a
unui perete. Ele sunt călcate, lovite, frecate, curățate, udate,
agresate chimic, presate de mișcările pardoselilor, profilele fiind
unul dintre cele mai agresate elemente constructive ale oricărui
tip de clădire. Produsele Küberit sunt recunoscute datorită
rezis tenței lor în timp, a materialelor prime de cea mai bună
calitate, a montajului sigur și rapid, care permite o execuție
simplă pentru montatorii de pardoseli. Designul inițial, ales în
funcție de restul amenajării, își păstrează aspectul în pofida
tuturor solicitărilor, profilele fiind special concepute nu doar
pentru traficul curent de persoane, ci și pentru trecerea
scaunelor cu rotile, a gheri doa nelor, mașinilor de curățenie,
rafturilor mobile etc. 

performAnță șI
personAlIzAre

Printul digital
Küberit poate oferi o mulțime de decoruri pentru

profilele furnizate, dar dispune și de tehnologia necesară
pentru a scana și reproduce pe profile orice decor (al
pardoselii, scării sau altor elemente de design interior),
la o rezoluție ireproșabilă. Se execută un print digital de
mare viteză, cu culori vii și uscare rapidă, folosind
razele UV. Printul digital se poate realiza pe oricare
dintre profilele aflate în portofoliul Küberit, calitatea fiind
aceeași, cu rezistența la abraziune de la AC3 la AC5. 
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noutățI de lA
KüberIt: 

n Profilul de bază are 3 caneluri flexibile și
punctul de îndoire predeterminat la oscilație.

n Profilul complet, cu cele două componente (de
bază și aparent), permite montarea de
pardoseli rigide cu grosimi egale sau având
diferențe de grosime de până la ± 5 mm –
rezultă o gamă de posibilități de montaj cu 67%
mai mare.

n Prin ajustări mecanice simple, profilul poate
prelua diferențe de nivel de până la 8 mm.

n Cu o lățime de 40 mm, noul profil de bază
oferă cu 82% mai multă suprafață pentru
aplicarea adezivului și găurirea pentru fixări
suplimentare.

n Datorită profilului de bază original, cu 3
caneluri flexibile, profilul superior PPS®
Champion poate fi montat la o distanță față de
marginea pardoselii cuprinsă între 6,5 și 18 mm,
ceea ce înseamnă o gamă mai largă de aplicații.

n Profilul PPS® Allrounder se poate monta la
distanțe de 7 - 17 mm.

PPS 4.0
Profil de bază original, cu 3 caneluri 
flexibile și punct de îndoire predeterminat

Pentru PPS®- Champion și PPS®- Allrounder

A patra generație 
de sisteme de profile PPS®

40

PPS®- Champion

PPS®- Allrounder



de toptehnologii
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Sisteme de
pardoseli pentru
cl`diri industriale,
de la BASF
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Master Builders Solutions de la BASF
este un partener de încredere pentru
proiecte din acest domeniu, bazându-se pe
mai mult de o sută de ani de experiență în
do meniul substanțelor chimice pentru in -
dus tria construcțiilor. Sistemele de par-
doseli de la BASF sunt foarte potrivite
pentru a îndeplini cerințele funcționale,
oferind în plus decoratorilor de interioare
o flexibilitate creativă considerabilă, care
convinge proprietarii de fiecare dată.

Pardoseala potrivit` pentru
orice provocare 

Pe lângă exigențele arhitecturale și cele
legate de fluxurile tehnologice, spațiile și în
special pardoselile din unitățile industriale
sunt supuse la niveluri variate de stres-
temperaturi înalte, acțiunea agenților
chimici sau biologici, sarcini mecanice.
Experții Master Builders Solutions oferă
pardoselile potrivite pentru orice provo-
care, de la pardoseli industriale clasice la
pardoseli speciale cu proprietăți antistatice
sau antibacteriene și pardoseli decorative. 

Deoarece pardoselile MasterTop sunt
aplicate în formă lichidă, asigură o serie de
avantaje particulare, dincolo de soliditate
și rezistența la abraziune. Aceste sisteme
ușor de folosit pot fi procesate rapid și
permit o instalare extrem de rapidă, for -
mează o suprafață omogenă, fără rosturi,

cu excepția rosturilor de expansiune, sunt
ușor de curățat, reducând cheltuielile
pentru cleaning și întreținere. Un alt avantaj
este posibilitatea de a obține o formă
rotunjită a colțurilor dintre pardoseală și
perete, asigurând o tranziție fără rosturi.
Împreună cu durata lungă de viață, aceste
carac teristici ale produselor Master Top le
evi dențiază ca pardoseli foarte economice,
dedicate aplicațiilor industriale. De ase-
menea, un aspect important este faptul că,
fiind aplicate în formă lichidă, pot fi abor-
date suprafețe cu forme oricât de com-
plexe, arhitectura interioară nefiind o
problemă. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționat
caracterul ecologic, sustenabil al sistemelor,
datorită emisiilor scăzute de compuși orga -
nici volatili și a compoziției fără solvenți.

Gradul ridicat de versatilitate al acestor
sisteme de pardoseli provine și dintr-o
structură multistratificată. Aceasta presu-
pune în general:
n Amorsă - stabilește o legătură de tip

monolitic cu substratul;
n Strat de bază – format de o rășină

reactivă aplicată în formă lichidă, care
determină proprietățile mecanice ale
pardoselii;

n Strat final - asigură o suprafață
atractivă, rezistentă la zgârieturi și oferă
o varietate de posibilități decorative.

Domenii de utilizare ale
pardoselilor industriale BASF
n Spații de producție cu solicitări me-

canice mari și depozite
Pardoselile pe bază de rășini poliure-

tanice, cum este MasterTop 1324, absorb
șocurile mecanice mai bine, datorită elas -
ticității și rezistenței lor. Pentru încăr cările
înalte (cum sunt cele din spațiile de depozi-
tare), sistemele pe bază de rășini epoxidice
ca MasterTop 1273 sunt extrem de po -
trivite, având o rezistență mare la șocuri și
abraziune, frecvent întâlnite în aceste zone. 

Succesul într-o activitate industrial` se bazeaz` pe o serie de factori, începând cu un plan de

afaceri conving`tor, o structur` financiar` solid` [i o dotare cu echipamente performante.

Totu[i, o activitate eficient` nu se poate desf`[ura f`r` o selec]ie de sisteme de pardoseal`

potrivite pentru unitatea industrial` respectiv`, care s` asigure un proces de munc` sigur, f`r`

probleme, condi]ii de produc]ie ideale [i, nu în ultimul rând, un mediu de lucru pl`cut.

Pardoselile industriale sunt supuse zilnic unor solicit`ri consistente; trebuie s` suporte sarcinile

[i presiunile opera]iunilor curente [i în acela[i timp s` îndeplineasc` normativele în vigoare,

în special cele din domeniul s`n`t`]ii [i siguran]ei. Aceste aspecte sunt foarte importante

pentru halele de produc]ie, spa]iile de depozitare [i înc`perile pentru angaja]i [i vizitatori.

de topProduse

www.master-builders-solutions.basf.ro www.master-builders-solutions.com
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de topProduse

Sunt dis ponibile diferite suprafețe re -
zis tente la alunecare, asigurând un mediu
de lucru sigur și reducând pericolele la
minim. Pro prie tățile autonivelante ale
sistemului și suprafața omogenă a acestuia
contribuie la planeizarea suprafețelor și la
ușurința de aplicare.

n Spații de producție cu solicitări 
me canice și chimice

Pardoselile Ucrete pe bază de beton
poliu retanic asigură o rezistență extraor di -
nară la factorii de stres mecanici, chimici și
termici. Pardoselile UCRETE sunt rezis tente
la temperaturi cuprinse între – 40 °C și
+130 °C , precum și la substanțe corozive
cum sunt acizii organici și solvenții. În
funcție de cerințele de rezistență la alune -

care, o serie de profile de suprafață sunt dis -
po  ni bile pentru a asigura o activitate sigură
și efi cientă. Sistemul UCRETE este certificat
HACCP.

n Spații de producție cu cerințe
antistatice

În spațiile în care sunt procesate gaze sau
solvenți, sau în care sunt produse pul beri, cea
mai mică scânteie cauzată de o des căr care
electrostatică nedorită poate con duce la o
explozie devastatoare. Par do selile care previn
încărcarea elec tro statică atunci când pășim
pe ele, pot reduce acest risc – vom da ca
exemplu MasterTop 1328 AS. La fel ca în
cazul tuturor sistemelor de pardoseli Master -
Top cu aplicare lichidă, suprafața este fără
îmbinări, omogenă și ușor de curățat.

n Zone de relaxare și socializare
Folosirea sistemul MasterTop 1325 ca

parte a unui design holistic al locului de
mun că, contribuie la îmbunătățirea con cen -
trării și a productivității, asigură echili bru și
motivare. În spațiile umede, de exem  plu,
MasterTop 1325 R cu suprafață anti dera -
pan tă oferă siguranță în mers și evită pe ri -
colele. Ambele sisteme prezintă un confort
ridicat la mers, sunt igienice și ușor de curățat
datorită suprafeței omo ge ne. Acestea previn
alune carea, în special în zonele sen sibile în
care se merge fără încăl țăminte.

n Saloane de prezentare
Oferind suficiente oportunități crea -

tivi tății, datorită numărului mare de culori
și modele disponibile, pardoselile Master -
Top 1326 sunt elementele cheie ale ame -
najărilor de interior cu cerințe ridicate de
stil și confort. Cu sistemele BASF sunt ușor
de încorporat culorile, siglele sau texturile
com paniei. Pardoselile poliuretanice Master   -
Top conferă o senzație confortabilă sub
picioare și o atmosferă generală plă cută.
Datorită durabilității pardoselii, aceste pro -
prietăți pozitive sunt păstrate pe întrea  ga
durată de viață a produsului – chiar și în
cazul unui număr mare de utili zatori.

n Bucătării
Cu sistemul de pardoseli MasterTop

1209 pe bază de rășini epoxidice, nisipul
cuarțos colorat încorporat în pardoseală
oferă siguranță la mers, chiar și atunci când
este umed sau murdar. Datorită gamei largi
de culori disponibile, pardoseala face parte
integrantă din decorul încăperii. În sfârșit,
MasterTop 1209 are o suprafață fără îm -
bin ări care este ușor de curățat, eco no -
misind timp și bani. 

n Subsoluri și camere tehnice
MasterTop 1785 este un strat de aco -

perire cu rășini epoxidice pe bază de apă,
cu proprietăți de difuziune a vaporilor. De
asemenea, stratul de acoperire subțire, ușor
de aplicat este economic în cazurile în care
trebuie acoperite zone mari. Master Top
1785 poate fi folosit și pentru pro tejarea
decorativă și eficientă a pe re ților.

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

Spații de producție cu solicitări 
me canice și chimice

Spații de producție 
cu cerințe antistatice

Zone de relaxare și socializare Bucătării
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istoricePardoseli

La Hatfield House pot fi admirate pardoseli din

lemn masiv impresionante, realizate din pl`ci

de stejar montate în [ah, sau urmând modele

complexe, care fac trimitere la monarhia bri -

tanic` sau la heraldica nobilimii care a de]inut

domeniul în ultimele secole. De asemenea, pot

fi observate du[umele din lemn de aceea[i

esen]`, sc`ri monumentale cu balustrade scul -

ptate, conform uzan]elor stilului Iacobin care a luat na[tere aici la începutul secolului al XVII-

lea. Modelul de [ah este preluat [i la nivelul superbelor pardoseli de marmur` (alb` [i neagr`),

montat` în s`lile cu rol ceremonial, unde, confom etichetei acelei perioade, regele sau regina

î[i f`ceau ”intrarea triumfal`”, în vizitele periodice acordate celor mai fideli [i de încredere

supu[i aristocra]i. Bineîn]eles, exist` aici [i pardoseli mai pu]in ”nobile”, din piatr` – în bu -

c`t`ria domeniului, care [i-au demonstrat îns` fidelitatea în numeroasele secole de existen]`. 

Hatfield House 
un reper al renascentismului englez 
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Timp de aproximativ o jum`tate de secol, în perioada 1570 – 1620, cu marjele de rigoare, au ap`rut în Anglia
o serie de re[edin]e rurale ale marilor familii nobiliare, construite în stil Tudor, Elisabetan [i Iacobin, stiluri
considerate autohtone britanice, dar influen]ate de arhitectura european` continental`, în special cea
renascentist`, dar [i de manierismul din nordul Fran]ei, Germaniei sau din }`rile de Jos, dac` vorbim despre
ornamentic`. 

ORIGINILE STILULUI IACOBIN
A fost o bună ocazie pentru aceste familii

să își etaleze bogăția și influența, respectiv
apropierea de monarhie, mai ales că unele
dintre case erau gândite și pentru găzduirea
periodică a familiei regale (plus întregul alai
personal, care însemna de regulă circa 150 de
persoane). Aceste case se numeau “Prodigy
houses” și au reprezentat o oportunitate pen -
tru creativitatea unor arhitecți deveniți
faimoși, precum Inigo Jones (1573 – 1652), pri -
mul arhitect englez (de fapt galez) important,
care a aplicat în insulele britanice principiile
vitruviene ale simetriilor și proporțiilor.  

Caracteristice acestor palate nobiliare sunt
dimensiunile impozante, utilizarea supr a -
fețelor mari vitrate (într-o perioadă în care
sticla nu era la îndemâna oricui), o anumită
simetrie, turnulețele și combinațiile inedite de
gotic și Renascentism. Structura clădirii devine
o îmbinare de piatră și cărămidă (uneori doar
cărămidă, care începe să fie utilizată tot mai
mult) și, spre deosebire de construcțiile
similare ca destinație din Europa, nu sunt
protejate de fortificații.

 Pe parcursul Primului R`zboi
Mondial, domeniul a fost folosit
pentru testarea primelor tancuri
britanice, fiind amenajate aici
chiar [i tran[ee. De aceea, la
intrarea pe domeniul Hatfield,
vizitatorii pot admira un tanc în
marime natural`.
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La interior, casele păstrau acea sală mare
în stil medieval, care însă acum era folosită
doar pentru evenimente importante, și
abordată mult mai decorativ. Scările devin
mai largi și mai elaborate, fiind realizate din
lemn de stejar sau uneori piatră. Proprietarii
folosesc tot mai mult spațiile de la nivelurile
superioare, de unde pot admira priveliștea,
lăsând servitorilor parterul.

Un stil care a apărut în acest context a fost
cel Iacobin, denumit așa în virtutea faptului că
a apărut în timpul Regelui James I al Angliei
(1603 – 1625) – deși se pare că acesta nu a pe -
tre cut prea multe veri în aceste palate. Apărut
după “consumarea” stilului Elisabetan, stilul
Iacobin (Jacobean architecture) este con si de rat
o etapă secundă a Renașterii engleze, influen -
țate de implicarea numeroșilor meș teșugari și
artiști imigranți veniți în Anglia din nordul
Europei. Liniile generale ale stilului Elisabetan
au rămas, dar a apărut o abundență de coloane,
pilaștri și arcade reinterpretate în manieră
autotonă, nu neapărat de sorginte clasică. 

Amenaj`rile interioare au fost marcate de un design de mobilier
original [i de o art` decorativ` de sine st`t`toare, de influen]`
flamand`; se men]ine o atmosfer` medieval`, cu finis`ri în culori
întunecate [i decora]iuni sculptate în stil italian, cu ornamente
grote[ti, embleme [i însemne heraldice.
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Hatfield House este un exemplu clasic al
acestei arhitecturi, apărut prin extinderea și
modificarea unei clădiri existente, în stil
Elisabetan. Hatfield House este practic un
conac situat într-un parc din zona estică a
orașului Hatfield, Hertfordshire, construit în
1611 de către Robert Cecil, primul conte din
Salisbury și prim-ministrul regelui James I,
rămânând de atunci reședința principală a
familiei Cecil. 

 La interior, casele p`strau acea
sal` mare în stil medieval, care îns`
acum era folosit` doar pentru
evenimente importante, [i
abordat` mult mai decorativ. 
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Proprietatea cuprinde terenuri extinse și,
în afară de conacul propriu-zis, spații
construite anterior, supraviețuitoare ale
lucrărilor de transformare stilistică. Casa, în
prezent aparținând lui Robert Gascoyne -
Cecil, al șaptelea Marchiz de Salisbury, este
deschisă publicului.

UN PALAT INDISOLUBIL LEGAT
DE REGINA ELISABETA I

În Anglia există clădiri impozante, palate
în adevăratul sens al cuvântului, care sur prind
însă turiștii prin titulatura mult mai modestă
de ”House”.

Conform etichetei, – doar do me niile regale,
folosite și azi de Coroana Bri ta nică, poartă
numele de palate – Palace, toate celelalte fiind
numite “House” indiferent de istoria locului sau
de dimensiunile con struc ției. Există, desigur, și
excepția care confirmă regula – Blenheim
Palace, domeniul unde s-a nascut și a trăit în
prima parte a vieții sale Winston Churchill.

Reședința Hatfield House a fost con -
struită în 1611 de Robert Cecil, primul conte
de Salisbury, care a fost unul dintre cei mai im -
portanți sfătuitori ai Elisabetei I. Cecil a folosit
la construcția casei materiale pro venite din
Old Palace – Palatul Vechi, parte din care este
în picioare și astăzi în apropierea casei care
face obiectul articolului nostru. Este vorba de
palatul copilăriei Elisabetei I și re  șe dința fa vo -
rită a acesteia, construit în 1497 de episcopul
de Ely, John Cardinal Morton, și rechiziționat
apoi de Henric al VIII-lea, odată cu multe alte
averi bisericești. 
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Copiii lui Henric, regele Edward VI și
viitoarea regină Elisabeta I, și-au petrecut
copilăria și adolescența la Palatul Hatfield.
Stejarul reginei Elisabeta I de pe proprietate se
spune că este locul în care aceasta a aflat că a
devenit suverana Angliei, în urma morții
surorii ei Mary. Ceea ce este însă sigur e că în
noiembrie 1558, Elizabeta a ținut primul ei
Consiliu de Stat în Marele Hol al Palatului.
Hatfield House este un obiectiv turistic

apreciat tocmai datorită numeroaselor obiec -
te asociate cu regina, între care mănușile ei și
o pereche de ciorapi de mătase – considerați
a fi primii de acest fel din Anglia. 

Marea biblio tecă conține un șir iluminat
de 7 metri lungime cu toți strămoșii reginei,
începând de la Adam și Eva. O altă atracție
importantă se găsește în Holul de Marmură –
așa-numitul "Rainbow Portrait" – portretul
curcubeu al reginei.

 Liniile generale ale stilului
Elisabetan au r`mas, dar a ap`rut o
abunden]` de coloane, pila[tri [i arcade
reinterpretate în manier` autoton`, nu
neap`rat de sorginte clasic`.
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ACTUALA HATFIELD HOUSE
Succesorul Elizabetei, regele James I, nu a

apreciat în mod deosebit palatul și l-a dăruit
astfel prim-ministrului Robert Cecil, primul
conte de Salisbury, în schimbul domeniului
acestuia,eobalds din Cedars Park, Brox -
bourne. Cecil era un împătimit al cons truc țiilor,
așa că a demolat trei aripi ale palatului (partea
din spate și cele 2 laterale) în 1608 și a folosit
cărămizile rezultate pentru a clădi con strucția
existentă în prezent. Între elementele ori ginale
existente și astăzi se numără Marea Scară din
lemn sculptat și vitraliul din capela privată.

Descendentul lui Cecil, Robert Arthur
Talbot Gascoyne-Cecil, al treilea Marchiz de
Salisbury, a fost în 3 randuri prim-ministru în
ultimii ani ai reginei Victoria. Orașul Salisbury
(azi Harare) din colonia Rhodesia (azi
Zimbabwe) a fost fondat în mandatul său și 
i-a purtat numele.

Grădinile, acoperind 170.000 m², datează
de la începutul secolului XVII, fiind proiectate
de John Tradescant, care a vizitat Europa și
adus aici cu sine copaci și plante necunoscute
până atunci în Anglia. Grădinile includ livezi,
fântâni, plante parfumate, cascade, terase,
labi rinturi. Neglijate în secolul XVIII, au înce -
put să fie restaurate în perioada victoriană și
acest proces continuă și astăzi. 

UN DOMENIU ANCORAT 
{I ÎN ISTORIA
CONTEMPORAN~

Pe parcursul Primului Război Mondial,
domeniul a fost folosit pentru testarea pri -
melor tancuri britanice, fiind amenajate aici
chiar și tranșee. Pentru a aminti de acest
fapt, singurul tanc Mark I ce a supraviețuit
confla grației a fost păstrat la Hatfield între
1919 și 1970, înainte să fie mutat la muzeul
tancurilor de la Bovington.

În timpul celui de-Al Doilea Război
Mondial,  Hatfield House a găzduit primele
unități ale Gărzii Civile dedicate reintegrării
prizonierilor de război britanici în viața
civilă, ambientul luxos al casei fiind
considerat benefic în acest scop. Pe 12 iulie
1945, rezi denții de aici au fost vizitați de
rege și regină.

Deck pentru terase şi mobilier 
de grădină, pontoane şi 
amenajări exterioare.

Compozit lemn - polimer,  
rezistent și ecologic 

Bencomp - WPC produs în România  

Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5 

Tel.: 0238.411.187 | Mobil: 0744.304.012,

0720 852045, 0770.573.848

E-mail: office@wpcromania.ro

www.wpcromania.ro
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Eurocol 
MultiterAzzo
i

MAteriAle Moderne PerfeCte 
Pentru loCAțiile HoreCA de toP

Multiterazzo 
Pardoseală lichidă turnată cu mare
durabilitate, ușor de întreținut și rezistentă la
apă, cu formă stabilă și adecvată pentru cele
mai ridicate cerințe de rezistență mecanică și
chimică, antiderapantă. 

Liquidesign 
Pardoseală lichidă rezistentă, din materiale
naturale (ulei de in – făină de lemn și
pigmenți colorați) bicomponentă, elastică,
cu emisii foarte scăzute, rezistentă la lumină
și colorare, ce combină confortul excelent la
pășire cu calitățile de mediu. 
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Î nainte vreme, multe hoteluri și restaurante recurgeau la par do -
seli ceramice mai ales acolo unde apa, sarea și mai ales nisipul
reprezentau o problemă pentru întreținere și durata de viață.

Mocheta și lemnul erau și ele evitate din rațiunile amintite, dar
soluția nu s-a dovedit eficientă, ceramica rămânând casantă – iar
înlocuirea unei plăci este o adevărată provocare, mai ales când nu
mai ai în stoc modelul respectiv. Mai trebuie spus că pardoselile reci,
dure, nu sunt recomandate pentru zonele fitness, nefiind potrivite
pentru protecția articulațiilor corpului uman iar în restul spațiilor
HoreCa  se aplică în general reguli similare zonelor medicale: nu
sunt permise rosturile în care se poate adună murdărie, iar ridicarea
la perete să fie curbă, fără unghiuri drepte. Alternativa a devenit
pardoseala din PVC, lVt sau alt material elastic, în unele spații și
variante epoxi, dar variantele design precum cele care fac obiectul
articolului de față câștigă tot mai mult teren. 

o greșeală întâlnită deseori în HoreCa este să se decidă tipul
de pardoseală abia la final, după ce restul finisajelor au fost aplicate.
Într-adevăr, pardoseala se montează la final, dar stratul de uzură,
materialele de montaj, modelul și celelalte aspecte legate de acest
subiect trebuie stabilite cât mai devreme, impreună cu proiectantul
clădirii și designerul. Astfel sunt evitate multe lucrări de interior
inutile, sunt decise lucrările necesare stratului suport, sunt alese
produsele cele mai eficiente și mai potrivite destinației respec -
tive. Pentru pardoseli, bugetul este extrem de important în tot
ceea ce va reprezenta locația ca funcționalitate, sigurantă, aspect.
nu se decide acest lucru când bugetul este pe terminate... pentru
că o pardoseală se montează greu și se îndepărtează și mai greu.
investiția într-o unitate de cazare sau centru wellness trebuie
privită ca o investiție pe termen lung, deci totul trebuie calculat
și din perspectiva garanției, a întreținerii, raportului calitate/preț. 
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Eurocol Multiterazzo și Liquid Design pot fi utilizate în foarte
multe spații dintr-o locație HoreCa, deoarece îndeplinesc marea parte
a exigențelor specifice fiecărui domeniu, de la rezistentă mecanică
(inclusiv la poansonare, scaune cu rotile) și la agenți chimici, la
simplitatea procesului de întreținere și, deloc în ultimul rând, design. 

doar producătorii din gama profesională sunt capabili să pună
la dispoziție materiale dedicate, specifice fiecărui domeniu: spații
umede, zone de tranzit, restaurant, bar, camere etc. 

Îndeplinirea normativelor cu ajutorul acestor materiale este pe
deplin asigurată, în ceea ce privește igiena, siguranța la alunecare
și întreținerea curentă, chiar operațiunile periodice de întreținere.
din perspectiva sănătății, sunt tot mai căutate materialele din game
ecologice, fără solvenți și alte substanțe organice volatile dăună -
toare, obținute cu materii prime naturale, iar când se renunță la
acest finisaj, să fie reciclabil. 

noile produse marca eurocol au avantaje majore – nu implică
suduri, nici deșeuri și nici nu e necesar un plan de aplicare prealabil.
Vorbim de materiale care pot fi aplicate atât la interior, cât și la exterior,
atuurile lor importante sunt rezistența mecanică și rezis tența chimică
la substanțele agresive, permițând o întreținere frec ventă și simplă.
un alt aspect este aderența, mai ales în prezența apei, domeniu în care
doar anumite tipuri de rocă pot fi considerate relativ sigure.  

după montaj, spațiile se pot folosi rapid, și toate acoperirile de
pardoseală au emisii scăzute. datorită componentelor sale naturale,
plută și ulei de în, liquiddesign este o pardoseală inovativă și rezis ten -
tă ce se aplică optim în școli, spitale, centre sociale, locuințe și hoteluri. 

Multiterrazzo este o pardoseală turnată bicomponentă
decorativă, 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 cabinete medicale și
spitale. 

FluidFloor este o pardoseală bicomponentă turnată elastică,
idea lă pentru medii industriale sau spații deschise. Permite realizarea
de logouri sau elemente de Corporate design pe par do seli,  precum
și amenajări individuale prin adaosul de chipsuri co lo rate. 

Liquidesign
l rezistenţă mare 
l ecologică, datorită ingredientelor naturale 
l conferă un climat cald 
l confortabilă și cu aport pozitiv la acustica încăperii 
l aplicare fără rosturi și suduri. 

Multiterazzo
l aplicare fără rosturi, întărire rigidă 
l formă stabilă 
l bicomponentă, rezistentă la apă 
l rezistență mecanică și chimică foarte mare 
l disponibilă în diferite combinații de formă 
l antiderapantă (r9, cf BrG 181 – devine r 10 după

aplicarea protecției eurocol C floor top-Coat, r 11
după adăugare de aditivi) 

l greu inflamabilă Bfl-S1 cf din en 13501-1 
l aplicabilă peste încălzire în pardoseală și 

pentru scaune cu role 
l aplicabilă la interior și exterior, în medii uscate 
l emisii foarte scăzute cf eMiCode eC1 Plus. 
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VIItorII ArhItecțI Au descoperIt nouA 

cOlecție de PrOduSe
decOrative egger 2017 - 2019 

O imagine cOmPletă
Punctul principal de atracție a fost prezentarea noutăților la nivel

de structuri și decoruri din noua colecție EGGER, realizate la o
calitate îmbunătățită: mai multe decoruri în structura Feelwood (de
exemplu ST 28, ST 33, ST 36 și ST 37), completate cu noile de coruri
Perfect Sense, laminatul decorativ în format XL, precum și efectul
perlat, care devine mult mai prezent la materialele EGGER. 

Expunerea a fost completată cu detalii despre noul sistem de
grile pentru prezentare care include 300 de decoruri - 35 de grile
puse în valoare prin cele 9 universuri de stil. Conceptul holistic al
culorilor uni, canturile cu 13 variante de design selectate pentru a
crea accente și cele cu aspect de secțiune în transversală a lemnului,
respectiv structurile inovatoare, au completat agenda eve ni men tului.

Pardoselile laminate au avut o abordare specială, în contextul
în care EGGER oferă pardoseala potrivită pentru fiecare încăpere

care devine un spațiu primitor și confortabil, de inspirație retro
sau modernă. Indiferent că este vorba despre un dormitor, un
cabinet medical, holul unei case sau o cafenea, pardoselile EGGER
se potrivesc întotdeauna și aproape peste tot în funcție de stilul

O nouă generație de arhitecți și designeri a
vizitat pentru prima dată unitatea de producție
egger de la Rădăuți, una dintre cele mai
moderne fabrici ale acestei companii, și a
participat la un seminar despre produsele de
înaltă calitate din domeniu, opțiunile și
oportunitățile de utilizare ale acestora în cadrul
amenajărilor interioare. La eveniment au fost
invitați în mod special studenții care au
participat și au luat premii la ultima ediție a
Concursului Național Studențesc de Design
pentru Pardoseli din cadrul Art Floors 2017. 

În perioada 10 – 12 iulie 2017, un grup de studenți și profesori de la Universitatea de
Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu” din București, condus de doamna prof. dr. arh.
Anamaria Dabija, a participat la o serie de acțiuni organizate la fabrica EGGER din
Rădăuți – Județul Suceava, sub denumirea generică „Design Start-up”. Aici, invitații au
luat pulsul noilor tendințe estetice și structurale din domeniul pardoselilor laminate și
al amenajărilor interioare, asistând la prezentarea Colecției de Produse Decorative 2017
– 2019 de la EGGER. 
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dorit. Acestea sunt disponibile în 70 de decoruri și pot fi utilizate
inclusiv în spații umede (băi, bucătării). Gama EGGER Cork+
definește pardoseala din plută care oferă un confort suplimentar,
în timp ce pardoselile EGGER Design+ se pretează spațiilor unde
pardoseala este supusă unei solicitări intense.

PrOgramul vizitei
Studenții la arhitectură și profesorii lor au fost încântați de

fabrica EGGER din Rădăuți, cu tehnologiile ultramoderne de
producție, precum și de clădirea de birouri, care reprezintă un
exemplu perfect de utilizare a produselor EGGER în viața cotidiană.

Pe data de 10 iulie, invitații s-au cazat în Sucevița, unde au fost
primiți la cină cu grătare servite în foișorul locației. Ziua urmă toare,
programul a început la ora 9 dimineața, cu o prezentare a grupului
EGGER, a fabricii și a produselor EGGER, cu focus pe noua Colecție
EGGER de produse decorative 2017-2019. Turul fabricii, efectuat
după masa de prânz, a durat aproximativ o oră și jumătate; a fost
vizitată fabrica de PAL brut și melaminat, cu toate instalațiile de
tocare, uscare, sortare, presa ContiRoll, impregnarea și formarea
PAL-ului melaminat. A urmat o prezentare despre pardoseala
laminată EGGER până la ora 16.00, iar după o pauză de două ore,
s-a pornit într-o mică excursie către una dintre cele mai frumoase
și reprezentative destinații din Bucovina: Mănăstirea Voroneț. Apoi,
până către miezul nopții, participanții au luat o cină în stil
tradițional la un restaurant renumit din Gura Humorului, cu
mâncare bucovineană: slănină cu ceapă și caș, pâine pe vatră,
tochitură cu mămăliguță și fragi cu smântână de casă.

camiOnul egger în turneu
Pentru promovarea noii colecții 2017 – 2019, EGGER a pus la

dispoziție un camion care se află într-un turneu prin întreaga țară.
Astfel sunt prezentate live partenerilor și publicului larg cele peste
300 de decoruri aranjate în noul sistem inovator de grile cu 9 decoruri,
structurile realizate folosind tehnologie de ultimă ge ne rație, uni -
versuri de stil fascinante care reflectă actualele tendințe în mobilier
și design interior, soluții digitale cu numeroase posibilități estetice.
Camionul EGGER oferă posibilitatea de a studia și experimenta
portofoliul complet al noii Colecții EGGER de pro duse decorative
2017 – 2019, punând la dispoziție tehnologii audio – video moderne,
spațiu pentru prezentări de produs, training-uri și evenimente. 

de topFinisaje 
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nOua cOlecție egger 
de PrOduSe decOrative.
Pur și SimPlu inSPirat!

Inovația reprezintă una dintre valorile fundamentale ale
companiei EGGER, iar acest lucru se reflectă îndeosebi în noua
Colecție de produse decorative 2017-2019. Lansată cu succes în
luna ianuarie a acestui an, aceasta a fost creată având la bază
ultimele trenduri globale la nivel de decoruri și structuri. 

Un element inovator al colecției îl constituie gruparea de co ru -
rilor în grile compacte cu 9 decoruri, fapt ce permite atât o
orientare mai rapidă și mai facilă, cât și o comparație directă și
imediată între culori sau tipuri de design. Mai mult decât atât,
specialiștii în design de la EGGER au identificat și o serie de 9
universuri de stil sau tipuri de amenajare, cel mai frecvent întâlnite
astăzi în designul interior. Acum nu este nimic mai simplu decât
să recreezi stilul care te definește! 

Un capitol aparte al colecției a fost dedicat decorurilor
Feelwood. Acestea sunt așa-numitele ”decoruri sincron”, întrucât
designul fladerului și structura se sincronizează perfect. De aceea,
produsele Feelwood reușesc să reproducă extrem de fidel cara c -
terul natural al decorului pe care îl redau, fie că vorbim despre
decoruri de stejar sau de ulm.

Noutățile colecției se manifestă și la nivel de produs, ca de
exemplu prin noua generație de plăci MDF lăcuite, PerfectSense.
Disponibile în două variante contrastante de finisaj, ultra mat,
respectiv ultra lucios, gama PerfectSense reprezintă un răspuns
premium în domeniul amenajărilor interioare. În plus față de placa
suport din MDF, care oferă produsului un aspect neted și catifelat,
finisajele PerfectSense Matt și PerfectSense Gloss se remarcă și
prin: proprietatea anti-amprentă ce previne depunerea ampren -
telor inestetice pe suprafețe, în cazul PerfectSense Matt, sau prin
gradul de luciu foarte deosebit și efectului de adâncime extra -
ordinar, în cazul PerfectSense Gloss.

Concepută ca un sistem inteligent și interconectat, Colecția
EGGER de produse decorative 2017-2019 pune la dispoziția clien -
ților și o gamă variată de servicii, precum: posibilitatea de a co -
manda online, cant ABS la lățimile configurate de către client, acces
la decorurile colecției în format electronic și la rezoluție înaltă, soft
pentru configurarea ideilor de amenajare (Virtual Design Studio),
magazin online de mostre și materiale de marketing sau aplicația
EGGER.

În perioada 13 -17 septembrie 2017,
Camionul EGGER va ajunge la târgul de
mobilă, echipamente și accesorii BIFE –
SIM, fiind amplasat în fața Pavilionului
Central din cadrul complexului
expozițional Romexpo.

INFO
Str. Austriei 2, 725400 | Rădăuți, Suceava
Tel.: +40 372 438-215
www.egger.ro
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Pardoseli din lemn
La această probă, a fost folosit parchet dublu stratificat

Bauwerk, în două nuante, care a fost lipit cu adeziv Wakol și
finisat a doua zi cu ulei Loba. Concurenții au folosit scule de
mână proprii, iar pentru pregătirea lamelelor de parchet au avut
la dispoziție ferăstraie circulare cu banc și mașini de frezat
Festool.

Juriul a fost compus din domnii Josef Heller (Germania) și
Constantin Cadar (Romania), care au acordat premiile pe baza
următoarelor criterii:

Concursul, eveniment major în via]a
bran[ei, a avut loc în zilele de 24 [i 25
martie, în Pavilionul C3 al complexului
Romexpo [i a inclus 3 probe: pardoseli
de lemn (parchet), pardoseli elastice -
textile (cauciuc, linoleum [i mochet`),
respectiv pardoseli turnate (design
reziden]ial, pardoseli decorative cu
reolo gie controlat` [i sistem parking). 

La start s-au adunat 11
con cu ren]i pentru proba
de pardoseli elastice, 8 la
lemn [i 10 (5 echipe a
câte 2 con curen]i) la par -

doseli turnate. Cei mai mul]i dintre ei au
bene ficiat [i de prezen]a unui men tor care
le-a putut da sfaturi de pe margine, f`r` a
se implica efectiv în execu]ie. Ace[tia au
primit ma teriale de cea mai bun` calitate
de la sponsorii eve ni mentului [i au avut la
dispozi]ie aproape dou` zile pentru a duce
la bun sfâr[it lucr`rile juri za te permanent
de echipe de arbitri for mate din pro -
fesioni[ti, pe fie care domeniu.

Materiale
profesionale 
la Concursul
Na]ional al
Montatorilor de
Pardoseli
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Pardoseli elastice/textile
Materialele utilizate au fost: mochetă, covor de cauciuc

Nora și linoleum Forbo Flooring Systems, în diferite culori, care
au fost aplicate cu adezivi Forbo Eurocol (la toate secțiunile).
Aplicatorii au folosit scule de mână proprii, respectiv suflante
cu aer cald Steinel, cu ajutorul cărora au realizat sudurile.

Juriul a fost compus din domnii Heinz Brehm (Germania)
și Ioan Strugaru (România), care au stabilit clasamentul pe baza
urmatoarelor criterii: 

 MATERIALE FOLOSITE PENTRU MONTAJ
l Pentru lipirea parchetului concuren]ii au avut la
dispozi]ie adezivul WAKOL MS 260, un produs de nou`
genera]ie pe baza de Silan. WAKOL MS 260 e un ade -
ziv rigid - elastic, recomandat pentru lipirea tuturor ti -
pu rilor de parchet, indiferent de dimensiune. Nu p` teaz`
suprafa]a finisat` a parchetului, indiferent c` este vorba
de parchet finisat în ulei sau lac. Este ve rifi cat în
practic`, cu rezultate excelente, mai ales în com bina]ie
cu produsele pentru finisarea par che tului  LOBA.

l Pentru finisarea parchetului, s-a folosit uleiul LOBA
HS 2 K Impact Oil.  Este un ulei bicomponent , din
plan te naturale, pentru finisarea [i protec]ia par che -
tului din lemn autohton sau exotic. Are un aport de
corp solid de 100 % [i nu con]ine solven]i. În plus,
este disponibil în 19 nuan]e de culoare, plus trans pa -
rent. În com bi na]ie cu produsul  de poten]are a culorii
LOBA Pre Tone [i a produsului care activeaz` taninul
din lemn LOBA Activ Color, se poate ajunge la un
num`r impresionant de nuan]e de culoare - peste 400. 

 Proiectarea muncii 
• Proiectare corect` în scris a lucrului 
• Execu]ie lucrare în ordine corect`
• Estimare [i folosire corect` a lamelelor 

 Execu]ie
• Amenajare pentru lucru efectiv a frontului de lucru 
• Executarea corect` a lucr`rilor la ma[ini
• Prelucrarea corect` a elementelor la ma[ini 

 Aplicare 
• Folosirea corect` a federului la lamele 

Modelul de joc de la parchet a fost apreciat 
unanim drept unul cu dificultate ridicată
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 Proiectarea muncii 
• Proiectare corect` a lucrului 
• T`ierea buc`]ilor precis [i corect 
• Etape lucru 
• Amenajare pentru lucru efectiv a frontului de lucru 
• Execu]ie sigur` a lucr`rii 
• Realizarea elementelor corect [i ra]ional 
• Montaj 

 Execu]ia patului de adeziv [i aplicarea 
în acesta a linoleumului -
/cauciucului/mochetei
• Execu]ie 
• Amenajare pentru lucru efectiv a frontului de lucru 
• Executarea corect` a lucr`rilor la ma[ini  
• Prelucrarea corect` a elementelor  la ma[ini 

 Potrivire, suprafa]` – 
Evaluare final` dup` montaj
• Execu]ie model conform desen
• Finisare suprafa]` 

 MATERIALE FOLOSITE PENTRU MONTAJ
Toate tipurile de acoperiri - mochet`, covor de cauciuc
[i linoleum - au fost aplicate cu adezivi Forbo Eurocol.

611 EUROSTAR LINO PLUS, un adeziv în dispersie de
înalt` calitate, cu priz` rapid`, spectru larg de utilizare,
con]inut sc`zut de ap`, f`r` r`[ini [i cu rezisten]` final`
mare, pentru lipirea sigur` a linoleumului în rol`, dale [i
modular, pardoselilor textile [i de tip Korkment, PVC
com pozit, cu partea inferioar` din diverse materiale, pe
suporturi corespunz`toare, absorbante. Foarte eco no mic,
consum cu cca 25 % mai mic fa]` de adezivii stan dard.

643 EUROSTAR FIBRE, un adeziv armat cu fibre, cu lipire
umed`, cu timp mare de deschidere, pentru pardoseli PVC
omogen [i eterogen, pardoseli CV în rol`, PVC-Design,
LVT, pardoseli din linoleum [i textile, inclusive modulare,
a pardoselilor din cauciuc în rol` [i dale [i grosimi de
pân` la 4 mm grosime. Adecvat pentru îmbun`t`]irea
stabilit`]ii dimensionale a pardoselilor lipite.

Linoleumul Marmoleum de la Forbo este o pardoseal`
produs` din materiale naturale (ulei de in, r`[ini, pudr`
de lemn, calcar, pigmen]i naturali, iut`) fiind o variant`
sustenabil`. Gama Marmoleum Marbled, folosit` la con -
curs, este disponibil` în 8 culori care pot varia în inten -
si tate [i contrast, cu design marmorat, de la contraste
îndr` zne]e asem`n`toare marmurei reale la modele mai
subtile, cum ar fi frescele murale.

Plintele au fost lipite cu adeziv de contact Murexin KK
900 / Kontaktklebstoff KK 900.
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Sistem design residen]ial - SIKA
La aceast` prob` a fost pus în oper` sistemul Sika

Comfort Floor PS-24, o acoperire poliuretanic` continu`,
elastic`, f`r` emisii VOC, cu un comportament excelent la
raze UV [i atenuator al zgomotelor de pa[i. Fiind un sistem
decorativ rezistent la uzur`, cu aspect mat, poate fi utilizat
nu doar pe segmentul reziden]ial, ci [i în alte domenii
profesionale (unit`]i medicale, de înv`]`mânt, comerciale,
publice, birouri etc.). Principalele straturi sunt: 

• Primer Sikafloor® 156, 161 sau 701
• Sigilant poliuretanic alifatic Sikafloor®-3000 (ca
strat de baz`), bicomponent (cele dou` com po nente
sunt A – r`[ina lichid`, colorat`, [i B – înt` ritorul
lichid, transparent); emisiile VOC sunt ne sem ni -
ficative, fiind un produs f`r` solven]i.

• R`[in` poliuretanic` aliafatic` Sikafloor®-304 W –
produs bicomponent, pe baz` de ap`, cu rol de
sigilare [i protec]ie final` a sistemului Sika Comfort
Floor PS-24. Aceasta se întinde pe suprafa]` cu
ajutorul unei role de trafalet cu p`r scurt polia midic,
pe dou` direc]ii per pen diculare, în cruce.

 Proiectarea lucr`rii
• Trasarea pe plac` a desenului

 Execu]ie
• Purtarea echipamentului de lucru corect [i ordonat 
• Folosirea sculelor adecvate [i cur`]area lor 
• Execu]ia corect` a lucr`rii 

 Aplicare
• Aplicarea corect` a acoperirii 

 Potrivirea, exactitatea, aspect general –
evaluare dup` aplicare 
• Realizarea modelului conform desen 
• Creativitatea 
• Aspectul general

 MATERIALE FOLOSITE PENTRU MONTAJ

Pardoseli tUrnate
La această probă, desfășurată pentru prima dată în

România, au fost puse în operă 3 tipuri de sisteme pe bază de
rășini: Sika Comfortfloor (design rezidențial), un sistem
decorativ cu reologie controlată de la BASF - MasterTop 1326
- și un sistem pentru parking de la Conica. Proba a atras atenția
atât prin noutatea ei, cât și prin estetica modelelor de lucru
propuse. Juriul, format din domnii Heinz Brehm, Adrian David
și Cosmin Ionescu, a stabilit echipele câștigătoare pe baza
urmatoarelor criterii:
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Sistem decorativ cu reologie special` – BASF
A fost pus în oper` un sistem decorativ MASTERTOP

1326, pentru pardoseli de interior cu stabilitate la UV,
disponibil într-o gam` variat` de culori pentru un efect
decorativ deosebit. Este utilizat acolo unde sunt cerin]e
de pardoseli cu rezisten]` la fisurare, grad ridicat de
confort combinat cu absor]ie de sunet - în birouri, s`li
de expozi]ie sau terenuri de joac`, în cl`diri publice etc.
Având o grosime total` de 2,0 – 2,5 mm, acesta este
com pus în principiu din:  

• Amors` MASTERTOP P 617 (pe baz` de r`[in`
epoxidic`, bicomponent`, cu utilizare universal`),
ar mat` cu nisip cuar]os.  Este o amors` cu vâs co zi -
ta te redus`, transparent`, f`r` solven]i, care
pene treaz` stratul suport, eten[ând porii [i capi larele
acestuia. Op]ional, se poate aplica ulterior ca strat
de egalizare în amestec cu nisip cuar]os uscat.

• Stratul de baz` compus din material autonivelant,
elastic, pe baz` de poliuretan alifatic, MASTERTOP
BC 361 N, cu reologie special`. Este un produs pig -
men tat într-o gam` larg` de culori, stabil la UV,
bicomponent, f`r` solven]i. Are excelente pro priet`]i
autonivelante, preluând inclusiv fisurile din stratul
suport. Dup` punerea în oper`, devine un material
fonoabsorbant, rezistent la abraziune.

• Strat final poliuretanic transparent, elastic, MASTER -
TOP TC 417 W – un produs bicomponent, pe baz` de
ap`, stabil la radia]iile UV, cu aspect mat dup` înt` -
rire. Este destinat protec]iei finale îm po triva uzurii
pentru sistemul decorativ MASTER TOP 1326.

Sistem Parking – CONICA
La a treia prob` a fost pus în oper` un sistem parking cu
materiale Conica, alc`tuit din:

• Kit de amors` Conifloor 110 (25 kg A + B)
• Kit de top coat epoxy elasticizat Coniproof 590/1 (25
kg A+B).

Cele dou  ̀componente asigur̀  rezisten]a mecanic  ̀[i la abra -
 ziune, aderen]a [i, nu în ultimul rând, rapiditatea apli c`rii.  

Pe lâng` materiale, to]i concuren]ii au folosit: 
1. Cântar pentru predozarea materialelor în raport 

corect de amestec
2. Mixer [i recipien]i mici de amestec pentru omogenizare
3. Rol` cu ]epi  pentru dezaerare
4. Spatule de diferite dimensiuni pentru realizarea

îmbin`rilor [i întinderea materialului
5. Solvent pentru cur`]area sculelor
6. Marker pentru schi]area conturului  
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demonstraŢii
Evenimentul a fost marcat de asemenea de numeroase pre -

zen tări și demonstrații cu materiale și scule specifice acestui
domeniu, susținute de Forbo Eurocol, Loba - Wakol, Policolor,
Ursa România, Life Art și Steinel. Acestea au putut fi urmărite
de un publicul format din specialiști și vizitatori, prezenți în
număr mare la această ediție a manifestării.

 ForBo
eUrocol

Pe lângă nume -
roa se produse pen tru
montajul par chetului,
par do se lilor elastice
sau mochetei, firma a
promovat pardo seli le
turnate bicompo nen -

te MultiTerrazzo, pardoselile turnate elastice FluidFloor, varintele
pe bază de material natural LiquidDesign, finisajul pentru
pardoseli și pereți BetonDesign. În cadrul unor demonstrații
practice apreciate  deopotriva de arhitecți și bene ficiari, s-au pus
în operă urmatoarele: 

Beton design - Compus pe bază de dispersie polimerică,
gata de utilizare, ușor de aplicat, pentru a crea suprafețe
individuale, unice, structurate cu spatula, pe pardoseli și pereți;
monocolor (beton design), multicolor (marmură).  

Multiterazzo - Pardoseală lichidă turnată cu mare dura -
bilitate, ușor de întreținut și rezistentă la apă, cu formă stabilă și
adecvată pentru cele mai ridicate cerințe de rezistență me ca nică
și chimică, antiderapantă.

Liquidesign - Pardoseală lichidă rezistentă, din materiale
naturale(ulei de in – făină de lemn și pigmenți colorați) bi com po nen -
tă, elas ti că, cu emisii foarte scăzute, rezistentă la lumină și co  lo rare,
ce combină confortul excelent la pășire cu calitățile de mediu.  

 loBa-
Wakol

Produsele LOBA și
WAKOL au fost puse
în operă atât pentru
concursul de parchet,
cât și în cadrul a nu -
me roase demon stra ții
sus ți nute zilnic de

domnul Ioan Bodor, consultantul tehnic al distribuitorului unic
pentru România - Exe cutiv Trading. Pe suprafețe de parchet montate
în zona de demonstrații, au fost supuse atenției publicului mai
multe produse, printre care cele de colorare (baițurile Loba
ProColor), ce trezesc de fiecare dată interesul și curiozitatea
asistenței. Suprafața de parchet a fost lipită pe plăci OSB cu
adezivi Wakol dedicați și apoi tratată cu baițurile colorate Loba,
pe același tip de parchet fiind aplicate  3 nuanțe de baiț, alb, gri
și maro natur mat. 

În decursul demonstrațiilor,  suprafața a fost șlefuită cu
mașina monodisc, vizitatorii având ocazia să vadă pe viu cum
poate arăta – sau cum se poate transforma – parchetul lor.

Ursa romÂnia 
URSA ROMÂNIA s-a

re   mar cat atât prin pro -
dusele de izolare termică și
fonică specifice par do se -
lilor (gama TSP, cu ajutorul
cărora au fost făcute de -

mons trații), dar și prin soluții destinate tuturor elementelor de
construcție a unei clădiri, de la fundație la acoperiș.  Ca noutate,
constructorii prezenți la Art Floors au putut vedea noua gamă
TWF FONO, concepută pentru izolarea fonică a pereților de
compartimentare. Totodată, aceștia au putut vedea cum se
poate realiza o izolație profesională, utilă deopotrivă termic și
fonic, pe un planșeu peste care se pot apoi monta orice tipuri
de finisaje – ceramice, linoleum, mochetă, parchet sau laminat.

 liFeart
distriBUŢie

LIFEART DISTRIBUŢIE,
firmă specializată în soluții
pentru controlul umidității
pe șantier, și chiar ulterior, în
faza de utilizare a unei con -

struc ții, a ținut un interesant seminar despre importanța măsurării
corecte a umidității din șapă cu ajutorul unor aparate omologate,
de mare acuratețe. Asistența a fost atrasă de acest subiect,
deosebit de important pentru montatorii de pardoseli de orice
tip, respectiv de furnizorii de materiale pentru montaj, care doar
în condiții de umiditate optimă pot oferi garanția calității. Merită
amintit că o prezentare amplă a avut loc în cadrul seminarului dl
Heinz Brehm, președintele EUFA PF.

 Policolor
POLICOLOR a pro mo vat,

în cadrul standului dar și prin
de mon strații practice rea -
lizate de o echipă spe cia lizată,
gama Deko Profes sional
pen tru flooring: par doseli

epo  xidice de diferite culori și texturi, pentru aplicații diverse.
Aplicatorii prezenți au fost încurajați să testeze produsele, observând
modul de preparare și aplicare, comportamentul în timpul întăririi,
re zis tența după întă rire.

 steinel
Producătorul de unelte

și aparate pentru mon ta -
torii de pardoseli (și nu
numai) STEINEL a furnizat
suflante de aer cald con cu -
renților de la proba de

pardoseli elastice, pe care le-a folosit de asemenea în cadrul unor
demonstrații la standul propriu. Importante au fost de asemenea
accesoriile pentru suflante: duze, role de presare, baghete de
sudură, unelte de curățare – toate la fel de importante pentru
montatorul de pardoseli elastice.
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modernetehnologii

Unica Tehnologie Bona de Periere vine împreună cu inova -

toarea placă Bona Power Drive NEB cu sistemul de fixare prin

click. Acum aveţi o mare flexibilitate să evidenţiaţi caracterul

natural al lemnului și să schimbaţi radical aspectul unui parchet

existent, ori să faceţi o șlefuire generală până la lemnul curat

pentru o renovare completă.

Contrast de două tonuri, atenţie captată, efecte bicolore

contem porane și multe alte efecte obţineţi cu sortimentaţia

de uleiuri și lacuri Bona.

Crează textură
Tehnologia Bona de Periere periază adânc în fibra
lemnului. Așa se evidenţiază textura lemnului și se crează
efecte optice diferite pe parchet.

Chiar și parchetul natural beneficiază de Tehnologia Bona de
Periere, astfel se elimină lemnul moale iar fibra parchetului
se pune frumos în evidenţă.

Prezentarea Tehnologiei Bona de Periere

Evidenţiază caracterul

Periere

Efect 2-dimensional

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

Cum lucrează
Noua Tehnologie Bona de Periere înseamnă sateliți cu
sârmă care scot lemnul moale, adăugând astfel profunzime și
texturare suprafeței parchetului.

În acest fel, uleiul colorat se impregnează între fibrele
lemnului, se obține efect bi-dimensional și se evidențiază
modelul natural al lemnului.

Efecte uluitoare și unice
Evidențiză fibra
Sateliții cilindrici, cu direcție opusă de rotație, elimină lemnul moale, 

crează canale printre fibrele lemnului si evidențiază modelul natural. 

Astfel se obține profunzime și texturare.

Atașare simplă
Periile și sateliții de șlefuire se atașează și se fixează foarte ușor pe

placa Bona Power Drive NEB... printr-un singur click.

Power Drive NEB pentru flexibilitate
Bona Power Drive NEB conferă flexibilitate deplină pentru a efectua o periere,
o șlefuire tradițională sau șlefuire până la lemnul crud printr-o simplă
schimbare a sateliților. Toate acestea sunt disponibile printr-o singura placă
de șlefuire.

Bona FlexiSand 1.9
Cu Bona Power Drive NEB și Bona FlexiSand 1.9 puteți să periați și sa șlefuiți
cu ușurință în orice direcție. Puternicul motor de 1.9 KW vă ajută să obțineți
rezultatul dorit.

Sateliţii cu perii elimină lemnul moale

Sistem dinamic pentru șlefuiri puternice

Fixare sigură hexagonală prin click

2. Suprafață periată1. Suprafață netedă 3. Suprafață 2D

Urmați recomandările Bona privind secvențele de șlefuire și periere pentru obținerea rezultatului optim.

Periile  Fine
Power Drive

TexturăGrosier

Bona 8700
Power Drive

Bona 8300
Power Drive

Periile de sârmă
Power Drive

Bona Diamond
Quattro Disc

Medium Textură Șlefuire Fină

Gata
pentru 
ulei/lac

Grit 
80

Grit 
120

Grit 
50
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Concursului Anualei de
Arhitectură București 2017
Joi, 22 iunie, a avut loc Gala anualei de arhitectură București 2017,
eveniment maJor pentru arhitecŢi, cu o duBlă semnificaŢie de
această dată: au fost premiate cele mai Bune proiecte înscrise în
concursul de arhitectură și, în plus, a fost inauGurat noul sediu
al oar București din strada sfântul constantin nr. 32, numit casa
arhitecturii, loc de întâlnire pentru toŢi cei interesaŢi de o
dezvoltare armonioasă a capitalei. 

Gala și premiile 

Premiile Concursului AAB2017
Secțiunea Arhitectura Locuinței - categoria locuințe individuale
Premiu: o casă vagon în București – Arh. Mihai duțescu
Nominalizări: 

n locuințe e+MS – Arh. elena Stoian (a primit Premiul Wienerberger
n Casa racoviță - Arh. Corina dindăreanu

Secțiunea Arhitectura Locuinței - categoria locuințe colective
Premiu: imobil rezidențial în București, Str. londra – AdnBA

Secțiunea Arhitectură civică și corporate
Nominalizare: Clădire de birouri Ștefan cel Mare – lauster & radu Arhitecți

Secțiunea Arhitectură, conversie și reabilitare
Premiu: la firul ierbii – spațiu pentru dezbateri și inițiative civice – Wolfhouse
Productions

A
nuala de Arhitectură București 2017 a
ajuns la ediția a XV-a și a fost or ga ni -
zată, ca de fiecare dată, de filiala teri -

torială București a ordinului Arhitecților din
românia. tema acestei ediții este ”rE Sur SE
– construind responsabil”, iar ma ni festarea
se desfășoară în două perioade ale anului: 29
mai - 30 iunie 2017 și 6 octombrie – 10 de -
cem brie 2017, în spațiul pu blic al Ca pi talei.
revista noastră a fost prezentă atât la gală, cât
și la principalele evenimente ale mani  festării,
fiind distribuită gratuit par tici pan  ților.
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În cadrul Anualei de Arhitectură 
au fost acordate de asemenea:

n Premiul Președintelui Filialei OAR
București, câștigat de volumul
București. Arhitectură. Un ghid
adnotat, autori: Mariana Celac,
octavian Carabela și Marius Marcu-
lapadat

n Premiul Beneficiarului de
Arhitectură, vizând buna comunicare
arhitect – client (atribuit Muzeului
național de Artă Contemporană –
proiectul triaj).

Premiile Publicului vor fi atribuite în luna
decembrie 2017, prin intermediul eve ni -
mentului ”Arhitecturi pe bicicletă” (des fă -
șurat în octombrie) și a votului online al
proiec telor pe site-ul www.anuală.ro.
evenimentul „Arhitecturi pe bicicletă” este
realizat pentru a încuraja atât programul de
mobilitate urbană, cât și realizarea unor
trasee ghidate de arhitectură contem po -
rană în București, adresate publicului larg,
folosind bicicleta. la sfârșitul fiecărui traseu,
vizitatorii vor fi invitați să voteze obiectivele
preferate. Votul online va reprezenta nu -
mărul de accesări pe www.anuala.ro, însu -
mat cu numărul de like-uri al proiectelor.

Juriul concursului a fost
format din arhitecți de
prestigiu din țară și
străinătate: 
n Pentru primele cinci

secțiuni: Arh. Alexandru
Beldiman (românia) -
Președintele Juriului,
Arh. Pierre Hebbelinck
(Belgia), Arh. dean lah 
(Slovenia), Arh. ivan
Kroupa (Cehia) și Arh.
Köllő Miklós (românia).

n Pentru secțiunea a Vi-a
(Cercetări și viziuni prin
Arhitectură, cu cele 3
categorii): Arh.
Georgică Mitrache
(românia) –
Președintele Juriului,
Arh. oana Simionescu
(românia), Arh. tiberiu
Bucșă (românia).

JuriulSecțiunea Arhitectura spațiului interior - categoria amenajări efemere
Premiu: triaj – Atelier Ad Hoc
Nominalizări:

n Amenajare Art Safari 2017 – iC Studio & VnBiA
n Camera mea frigorifică – Arh. irina Moscu
n GB_SiS/ istorii MonuMentale – Arh. Justin Baroncea

Secțiunea Arhitectura spațiului interior  - categoria amenajări non-efemere
Premiu: Kane World food Studio – Arh. Bogdan-nicolae Ciocodeică
Nominalizări: 

n twominutes coffee shop – pandapanda, Arh. Ștefan Păvăluță
n real is Surreal – arh. Mario Kuibuș

Secțiunea Viziuni și cercetări prin arhitectură - intervenții și experimente de
arhitectură
Premiu: Shrinking Cities. orașe românești în declin - Asociația ideilAGrAM /
ideoGrAM Studio
Nominalizări:

n industria Bumbacului » industrii creative - Wolfhouse Productions
n Centrul Comunitar tei – studioBASAr

Secțiunea Viziuni și cercetări prin arhitectură – carte de arhitectură
Premiu: Arhitectură și urbanism în românia anilor 1944-1960: constrângere și
experiment – Arh. irina tulbure
Nominalizări:

n Kenneth frampton, Arhitectura modernă: o istorie critică

detalii actualizate puteți obține permanent accesând:
www.anuala.ro
www.facebook.com/anuala.arhitectura
sau scriind pe adresa: contact@oar-bucuresti.ro
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Povestea unei case, povestea unei familii

Construcția a fost ridicată în curtea
familiei Georgescu, părinții Anei Pă du -
reanu. În 1938, Anton Pădureanu a
murit, casa rămânând soției și celor 3
copii; în anul 1948, aici mai locuia doar
Ana Pădureanu (copiii fiind căsătoriți
și plecați de acasă), împreună cu 3
chiriași introduși de noul regim co mu -
nist, fără acceptul proprietarei. În
acest an a revenit în casă și Geor geta
Me lania Pădureanu, căsătorită Puri -
cescu, împreună cu noua ei fa milie:
soțul Alexandru Paul (fost jude cător
„burghez”, la acea dată mun citor pe
șantier la Sovrom Construcții) și cei 2
copii, Alexandru nicolae și Cristiana
Ana florica, toată familia înghesuită
într-o singură cameră.

Casa, care nu fusese naționalizată
la început, a fost fost naționalizată

ulterior ”pentru interes public”: con s -
tru  irea operei naționale Bu cu rești.
din fericire, arhitecții urbaniști din
acea vreme au avut obiecții asupra
amplasamentului și au decis cons trui -
rea operei ceva mai departe, spre
Piața elefterie (inaugurarea a avut loc
în 1954). Casa a rămas totuși na țio -
nalizată, redobândirea ei de către
moș tenitori în perioada post decem -
bristă însemnând ani de memorii,
cereri și audiențe la Primăria Generală
a Bucureștiului. A mai scăpat odată de
la naționalizare și demolare în anii
1958-1959, când s-a construit liceul
Cer vantes și a fost naționalizată o par -
te din curte, precum și casa familiei
Geor gescu din acea zonă. Atunci,
familia a avut și un mic noroc (dacă se
poate spune așa): în casa ce urma a fi

demolată locuiau 3 urmașe ale fa mi -
liei Georgescu, 3 surori (din cele 6) ale
Anei Pădureanu. Acestea au făcut
schimb de locuință cu chiriașii din
casa care astăzi este sediul oAr Bu -
curești, chiriașii primind locuințe în
blocuri nou construite. ”În casă a
rămas aceiași înghesuială, dar măcar
eram în familie. Apoi casa s-a eliberat
treptat pe măsură ce vârstnicii plecau în
lumea celor drepți, iar cei tineri pe la
căminele lor nou întemeiate”, povestesc
membrii familiei. În anul 1968 au
murit atât ultima titulară inițială, Ana
Pădureanu, cât și cel care a avut grijă
de casă, Alexandru Paul Puricescu.
ulterior, au dispărut pe rând și ceilalți
urmași: Virgil (1997), Mircea (2004) și
Georgeta Melania (2007). În 2007,
moș tenitorii existenți și apăruți au

Cl`direa Casei Arhitecturii, noul sediu al OAR Bucure[ti, a fost
construit` în anii 1927-1928 de c`tre Anton P`dureanu, director al
„Direc]iei P`duri [i Vân`toare” din cadrul Ministerului Agriculturii,
pentru familia sa, so]ia Ana [i cei 3 copii - Georgeta Melania, Mircea
[i Virgil. 



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
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constatat că sunt prea mulți pentru o casă așa mică și au
hotărât vânzarea. În orice caz, din anul 1948 și până la
vânzarea din 2013, casa a fost locuită, întreținută și
reparată de familia Puricescu. Periodic, a mai locuit aici și
Virgil Pădureanu.

transformarea unei locuințe într-o clădire cu birouri,
acțiune aflată încă în derulare, a presupus câteva schim -
bări din perspectiva funcționalităților și com par tie men -
tării. Încăperile de bază au rămas aceleași, dar au fost
realizate lucrări de consolidare, câteva recom parti men -
tări cu pereți de gips-carton, finisajele au fost refăcute cu
materiale noi, de calitate. la subsol fusese o bucătărie
(neutilizată de ceva vreme), o spălătorie, precum și o
pivniță pentru lemne, din vremurile când încălzirea se
făcea cu sobe cu lemne (ulterior, prin anii 1950, a fost
introdusă instalația de gaze). Podul era de asemenea un
spațiu neutilizat, fiind folosit doar pentru uscarea rufelor,
deși din construcție a fost prevăzut cu înălțimea necesară
pentru a fi mansardat. În deceniile de proprietate incertă,
locatarii nu au avut posibilitatea de a construi acolo niște
camere de locuit, deși ar fi fost necesare. Acoperișul,
acum complet reabilitat, are o învelitoare de titan-zinc
fălțuit și ferestre de mansardă moderne, valorificându-se
forma generoasă, cu rupere de pantă, a șarpantei. toate
spațiile acestea sunt acum utilizate sau în curs de
reabilitare pentru a li se da o funcționalitate conform noii
destinații. 

”Cu siguranță, recopartimentările au fost făcute în
funcție de necesitățiile unor spații de birouri - număr de
birouri, număr de ocupanți pentru fiecare birou în parte,
numărul necesar de grupuri sanitare conform normelor
etc.”, arată domnul Andu Puricescu, urmaș al familiei care a
avut în proprietate clădirea. ”Sunt foarte mulțumit de
aspectul fațadei, care nu a fost modificat de loc și a rămas
cel original”,  încheie domnia sa.
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Pardoseli din stejar 
la Casa Arhitecturii

noile pardoseli din lemn ale
Casei Arhitecturii au fost realizate
cu parchet de stejar, masiv sau
multistrat, furnizat de natural
Wood floor, companie pro du că -
toa re cu o fabrică la Sighetu Mar -
mației. Așa cum ne-a explicat
dom nul octavian Apostol, General
Manager la natural Wood floor,
circa 140 mp de la parter și etaj au
fost acoperiți cu parchet masiv din
stejar, clasa Select+natur (la care
apar mici muguri și variații de
culoare), cu dimensiuni 22 x 50 x
350 mm, nefinisat. S-a optat pen -
tru modelul brăduț (cu lamele
stânga/dreapta), conform uzan țe -

lor epocii în care a fost construită
clă direa. Pentru friz (zona peri -
metrală), au fost folosiți circa 135
metri liniari (circa 15 mp), parchet
masiv stejar de aceeași calitate,
nefinisat, cu dimensiunea 22 x 105
x 900 mm. În zona de mansardă,
pe 82 mp, s-a folosit parchet
mulstistrat din stejar, clasa natural
(la care apar câteva noduri, variații
de culoare și alburn), cu dimen -
siuni de 15 x 130 x 400 până la
2.400 mm. Acesta este bizotat pe
două laturi, periat ușor, uleiat și
uscat cu uV. Aici s-a dorit un model
mai rustic, în ton cu grinzile apa -
rente și restul amenajării.



n loba HS 2K Impact oil n loba Pro color n loba Activ color

loba Activ color

Activator de culoare, pe baza reacției taninului din lemn.
Pe bază de apă. În combinație cu loba 2 K impact oil Color se obțin 
foarte multe nuanțe de culori, cu efect 3d. Aplicare foarte simplă.

loba HS 2K Impact oil

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

ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți. 
Substanța solidă 100%. disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papirus       Stejar Afumat         Negru            Sucupira      Transparent            Alb Wenge

Bilinga Jatoba Kambala Mahogany Papirus       Stejar Afumat         Negru            Sucupira       Transparent Alb Wenge

loba Pro color

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

colorarea parchetului 
nu a fost niciodată 
mai simplă
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Montaj de gazon
artificial la
noua baz` sportiv`
FCSB din Berceni
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S
copul montajului unui gazon artificial este apropierea
de caracteristicile gazonului natural, evitându-se însă
neajunsurile acestuia - de exemplu rezistența în timp,
care impune schimbarea lui periodică, sau evitarea unei

utilizări intense. Au existat în ultima perioadă numeroase
discuții în lumea sportivă inclusiv despre configurația sta dioa -
nelor, care implică expunerea la soare torid în timpul verii,
înghețul din sezonul rece ș..a.m.d. Iată de ce aceste sisteme
artificiale sunt ameliorate și dezvoltate continuu în ultimii ani,
atât în cadrul companiilor specializate în producție, cât și la
locul de utilizare, unde sunt observate comportamentele în
condiții de exploatare reală și sunt stabilite standarde de
calitate, indicându-se și scopul utilizării (pentru antrenament,
pentru competiții de diferite niveluri etc. ). 

Un avantaj deseori menionat de specialiști este că, spre
deosebire de terenurile de fotbal cu gazon natural, care necesită
o mare cantitate de apă pentru udare, fiind vorba de suprafețe
mari, terenurile cu gazon sintetic nu necesită absolut nici un fel
de udare, ceea ce reprezintă economii importante de exploa -
tare, inclusiv din perspectiva resurselor umane. 

De asemenea, studiile au arătat o frecvență semnificativ mai
mică a durerilor musculare, mai puţine lovituri, mai puţine le -
ziuni şi mai puţine accidentări de ligamente pe terenurile de
fotbal cu gazon sintetic.

În cazul montajului de gazon sintetic, stratul suport este
foarte important, de aceea se dă totdeauna o mare atenție pre -
gătirii acestuia. În principiu, există diferite modele de suc ce siu -
ne a straturilor de materiale pentru stratul suport, care să asi gure
rezistența și acel echilibru optim între elasticitatea și rigiditatea
suprafeței, care să permită atât săritura corectă a mingii, cât și
confortul la călcare, sau evitarea acidentelor jucă to rului:

Gazonul artificial este tot mai c`utat pentru
acoperirea terenurilor sportive moderne,
fiind o suprafa]` de anduran]`, rezistent` la
solicit`rile mecanice intense la care este
supus, mai ales în cazul competi]iilor sau
antrenamentelor de performan]`. Aderen]a
celui care calc` [i elasticitatea sistemului de
pardoseal` trebuie s` fie de asemenea cele
optime (ferite de extreme) – toate acestea
depind în bun` m`sur` de starea [i buna
preg`tire a stratului suport, respectiv de
calitatea montajului, care trebuie s` asigure
o suprafa]` continu`, perfect neted`, bine
drenat`, f`r` sensibilit`]i la ap`,
poansonare, varia]ii de temperatur` sau
condi]ii extreme de mediu. V` prezent`m în
continuare o lucrare recent`, care s-a
executat la terenul de antrenament al bazei
FCSB de la Berceni – lâng` Bucure[ti. Foarte
important` a fost aplicarea rolelor de gazon
sintetic folosindu-se adeziv bicomponent
WAKOL INTERCOL PU 271, un produs
special pentru acest tip de lucrare, de
exterior, cu lipire pe band` din ]es`tur`
poliesteric`.

variante:
l pământ, în care se încorporează și sistemul

de drenaj, apoi un strat de piatră spartă,
criblură și ulterior nisip de construcție;

l pământ, cu sistem de drenaj, peste care se
așează criblură, apoi nisip;

l beton, apoi o saltea specială pentru
preluarea șocurilor (shock pad);

l asfalt, apoi o saltea specială pentru preluarea
șocurilor;

l strat suport tare (pământ, asfalt, beton), apoi
o saltea din poliuretan;

l beton sau asfalt, apoi un strat din poliuretan
turnat la fața locului;
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l Se verifică planeitatea stratului suport, care
trebuie să fie ireproșabilă.

l Se așează și se desfac rolele de gazon peste
acest strat suport (gazonul se fixează pe locul
unde va fi lipit).

l Se lipesc practic doar îmbinările; în acest
scop, se ridică marginile între rolele de
gazon, se întinde banda de lipire (care poate
avea lățimi de 30 cm sau 50 cm) și se aplică
pe aceasta adezivul cu ajutorul unui
dispozitiv special. 

Adezivul utilizat în cadrul acestei lucrări este
unul bicomponent poliuretanic, WaKol
intercoll Pu 271 (consumul este de 2,5 –
4 metri liniari de bandă per kilogram). Se
amestecă cele două componente A și B până
se obține o culoare uniformă, fără dâre, și se
aplică pe fața superioară a benzii de montaj,
utilizând aceste echipamente simple care
facilitează derularea și liniaritatea fâșiei. Lipirea
dintre bandă și intradosul rolei de gazon
artificial este asigurată, rezistând la presiunile
foarte intense care intervin pe teren.  

 Dup` rezolvarea stratului suport, se trece la
aplicarea efectiv` a gazonului, care are câteva
etape general valabile:
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l Marcajele se pot comanda direct de la producător: 
fie rolele vin deja tăiate și marcate direct, fie marcajul se
face prin vopsire cu vopsele acrilice, după montajul
gazonului.

l Ulterior, se împrăștie nisip de cuarț pe toată suprafața
(nisip uscat, cu o granulație de 0,4 - 0,8 mm; 
consumul, în funcție de înălțimea firului de iarbă, 
este de 14-23 kg / mp).

l Apoi se împrăștie un strat de granule, care pot fi de
cauciuc sau plută (consum, în funcție de lungimea
firului de iarbă: 5-15 kg / mp). Cauciucul poate fi 
cauciuc SBR (care se obține din reciclarea anvelopelor
uzate), cauciuc EPDM (special fabricat și care se poate
livra deja colorat în nuanța pe care și-o dorește clientul,
în special verde) sau cauciuc virgin TPE. Granulele de 
plută sunt considerate, desigur, varianta ecologică.

Întreţinerea ulterioară a terenului de fotbal cu gazon
sintetic, deși redusă, este totuși necesară. 

Lucrare - Montaj de gazon artificial
Obiectiv - noua bază sportivă FCSB din Berceni
Executant lucrare - MARSTAN SPORT Cluj-
Napoca
Adeziv folosit – WAKOL INTERCOL PU 271
Produsele WAKOL, livrate prin Executiv Trading -
Satu Mare 
Consultant Tehnic Wakol-Loba Romania 
Ioan Bodor | Tel   0040 727 886006

Aerarea, perierea şi măturarea sunt cele mai importante,
pentru a menţine calitatea terenului de fotbal. Aerarea ga -
zonului artificial garantează faptul că stratul de umplere nu se
compactează, iar periajul menţine nivelul de umplere, precum
şi păstrarea firului în poziţie verticală şi separată.

Măturarea este necesară pentru a scoate frunzele şi alte
resturi care ar putea afecta suprafaţa terenului. Ploaia şi alte
lichide intervenite accidental sunt evacuate cu ajutorul siste -
mului de drenare înserat în stratul suport, ceea ce împiedică
dezvoltarea ciupercilor şi bacteriilor în gazon. 

Lucrări de referință realizate cu adeziv Wakol pentru
montajul gazonului artificial:

l Terenul de Divizia A al echipei Concordia Chiajna;
l Terenul Academiei de Fotbal Luceafărul din Cluj;
l Terenul de antrenament al FCSB de la Baza de

Antrenament de la Berceni;
l Terenul de antrenament de la Academia de Fotbal

Gheorghe Hagi, de la Ovidiu.

Numărul lucrărilor care pot fi menţionate este însă mult
mai mare; numai anul acesta , cu adezivul WAKOL INTERCOL
PU 271 s-au montat în România peste 85.000 mp de gazon
sintetic.
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de sportPardoseli

Tenisul este un sport tot mai c`utat în rândul
persoanelor active, al copiilor [i adul]ilor, prin
urmare terenurile de tenis sunt des întâlnite în
cadrul centrelor de agrement, al bazelor spor -
tive, în resorturi hoteliere [i chiar pe pro prie -
t`]i particulare. Datorit` noilor materiale [i
metode de punere în oper`, un teren de tenis
performant se poate realiza mult mai rapid [i
mai simplu, cu consumuri specifice reduse [i
f`r` a avea nevoie de între ]i nerea special`
necesar` unui teren tradi]ional cu zgur` – de
exemplu înlocuirea zgurii o dat` la doi ani.
Vom vorbi în continuare despre un nou sistem
de acest tip, pus la dispozi]ie pe pia]a româ -
neasc` de 3G Sport - IP, companie autohton`
cu un portofoliu amplu de lucr`ri în domeniul
dezvolt`rii de baze sportive [i de agrement. 

teren de tenis cu mochetă
specială și nisip ceramic
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caracteristici generale
Sistemul PULSE oferit de 3G Sport – IP

este o soluție ideală pentru amenajarea
eficientă și rapidă a unui teren de tenis nou,
dar și pentru readucerea la standarde mo -
derne de performanță a unuia vechi, im -
prac ticabil. Este un sistem standard, care
poate fi aplicat outdoor sau indoor, cons -
truit cu materiale și metode oarecum simi -
lare celor tradiționale cu zgură, ceea ce
aduce cu sine și avantajele de confort la
călcare și siguranță. Rezultatul este o su -
prafață cu aderență optimă, foarte sigură
pentru utilizatori, care poate fi folosită în
activitățile de agrement, dar și pentru
compețiile de un anumit nivel. Toate aces -
tea la un preț accesibil, fără intervenții
majore pentru refacerea sau întreținerea lui.
Intervenția ulterioară este necesară doar o
dată la 5 ani, pentru înlocuirea nisipului
ceramic cuprins în cadrul sistemului. 

Sistemul terenului de tenis PULSE este
compus din mocheta specială ca strat
suport (o membrană textilă cu  structură
tri dimensională), peste care se adaugă nisip
ceramic și sunt trasate liniile pentru marcaj
albe, de 5 cm lăţime. Mocheta și liniile de
marcaj se aplică folosind un adeziv special.

Nisipul ceramic, furnizat în saci, este
un nisip special granulat fin, cuarțos, mono -
cris talin, acoperit cu rășini speciale și pig -
menți naturali. Este realizat la tem pe raturi
înalte și colorat în nuanțe luminoase, dând
un aspect deosebit suprafeței de joc.  

Astfel, terenul de tenis are câteva
avantaje care îl individualizează:

n rezultă o suprafață de tip mochetă,
solidă și flexibilă în același timp, care se
bazează pe o structură multistrat ce garan -

tează absorbția apei; suprafața poate fi
folosită imediat după ploaie și chiar în
timpul ploii, fără întreruperea jocului. 

n este recomandat pentru toate cate -
go  riile de jucători de tenis datorită supr a -
feţei plane, fără pante, în condiţii bune de
joc şi aderență optimă, asigurând astfel pro -
te jarea articulațiilor, evitarea rănirii, un efort
fizic eficient și o rapiditatea mare a jo cului.

npermite un consum redus de apă (mai
mult de 50% economie pe perioada verii). 

etape de realizare a terenurilor 
de tenis cu mocheta Pulse: 
1. Se întind rulourile de mochetă pe

lun gimea terenului de tenis, la o tem -
peratură cuprinsă între 10° și 25 °C,
de data aceasta în lipsă completă de
umiditate (deoarece este interzisă
folosirea adezivului pe suprafețe
umede).

2. Se realizează lipirea marginilor cu
ade ziv, după care se trece peste
supra față cu un cilindru (un utilaj
specific având o greutate de 40 - 80
kg), pentru ca lipirea să fie completă.
Operațiunea este repetată fără
întrerupere până când mocheta este
perfect lipită. 

3. Liniile de marcaj late de 5 cm sunt
aplicate direct pe mochetă.

4. Pentru împrăștierea nisipului ceramic
se procedează ca în cazul terenului
cu zgură tradițional. Cantitatea ne -
cesară de nisip ceramic este de 5
kg/mp.

INFO
3g sPort – iP srl 
tel: 021.312.44.13/18
Mobil: 0733047184 
e-mail: office@3gsport.ro 
www.3gsport.ro

n Dimensiunile standard ale terenului
de tenis realizat din mocheta Pulse și nisip
ceramic: 18,00 m x 36,00 m; 

n Suprafață totală: 648,00 mp
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exterioareAmenaj`ri

ardoselile ceramice premium, inspirate dintr-o tradiție
de multe secole, chiar milenii, sunt în continuare o
opțiune pentru amenajările cu tentă rustică sau vin tage,

chiar și în această perioadă de numeroase experimente. Aceas -
ta cu atât mai mult cu cât sunt valorizate finisajele ecolo gic e,
obținute pe cât este posibil prin metode tradiționale. Atrac ția
pentru aspectul caracteristic placărilor ceramice ori ginale, fără
alt tip de finisaj sau cu un finisaj asemănător argilei arse, este
evidentă – îl întâlnim la diferitele placări cu ma te riale com  pozite,
la betonul amprentat, pardoseli elastice, chiar la minate, ceramică
smălțuită sau porțelanată. Totuși, varianta ori ginală, cu aspect
autentic de cărămidă, este cea mai atractivă, fiind apanajul
amenajărilor exclusiviste, cu un concept bine definit.
Produsele din aceasta gamă sunt cu atât mai valoroase dacă
sunt realizate manual, precum cele SICERAM, deoarece
textura unică a fiecărei cărămizi nu poate fi reprodusă
industrial. Mai mult, unicitatea vine i din uzura neuniformă
a suprafeței în funcție de zona pe care se păete i destinația
pardoselii – hol de hotel, cramă, scări etc.

Hotelurile, restaurantele și celelalte unități din domniul
hospitality apelează deseori la un tip de concept vintage, de
regulă pentru a recrea sentimentul de ”Home, far away from
home ”, sau de evadare într-o atmosferă retro. 

Sugestiile de ame najări cu placări ceramice pot fi nume -
roase, pentru că acestea au fost utilizate în majoritatea epocilor
istorice cunoscute, de la perioada antică a vilelor romane la
castelele medievale, perioada romantică și chiar până în epoca
modernă, carac terizată de un real eclectism sau de întoarcere
la rădăcini – ne putem gândi la o atmosferă medi te raneeană,
gotică, orientală, chiar la una în care tehnologia modernă se
între pă trunde cu elemente arhaizate, primare, integate discret.
Trendurile sunt date deseori de obiectivele turistice care, de la
un anumit nivel, dau viață acestei industrii – să nu neglijăm
restaurările, descoperirile arheologice din cadrul acestor obiec -
tive, muzeele care în definitiv pun în valoare aceste tradiții și le
promovează. Important este ca operatorul de hotel sau res -
taurant să înțeleagă aceste elemente de atractivitate și să le
aducă în locația proprie, conturând un concept care răspunde
în fond așteptărilor unui turist. 

Mai trebuie spus că utilizarea placărilor ceramice reprezintă
o oportunitate estetică, dar și numeroase avantaje de ordin
practic. Este cunoscută impermeabilitatea acestora, datorată
arderii îndelungate a argilei la temperaturi mari, uneori pănă la
vitrificare, și mai ales când beneficiază de o finisare supli men -
tară, care îi conferă rezistență superioară la uzură, la acțiunea
agenților chimici, spălări frecvente. Pentru aerul umed și sali nizat
al litoralului, pentru praful și poluarea dintr-un hotel de business
citadin sau zăpada cu care vin în lobby clienții unui hotel de schi,
la interior sau exterior, plăcile ceramice vin cu un cumul de
calități care împreună par paradoxale: eleganță și rigurozitate a
formelor, respectiv apropiere de natură, atracția pentru originar.   

P

Ceramica, 
la confluen]a 
dintre elegan]` 
[i naturale]e
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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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IDEAL 
PENTRU
ÎNCĂLZIRE ÎN 
PARDOSEALĂ

O pardoseală stabilă şi durabilă
e mai mult decât ce se vede!
Fără un substrat bun și un underlay de calitate, nici cel mai scump laminat nu va fi performant –
confortul de zi cu zi e dat de montajul corect și underlayul potrivit. 

IDEAL 
PENTRU
CONFORT 
ACUSTIC

SUBSTRAT

Montajul pardoselii poate începe doar după
încheierea tuturor lucrărilor de finisaj și
structură, camera este uscată și cu o
temperatură între +18 și +23 grade C, inclusiv
a substratului. Pardoseala se montează pe un
substrat uscat, umiditate maxim 2%, curat, 
cu planeitate bună, deviația maximă admisă
fiind de 2 mm la 200 cm. 
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IDEAL 
PENTRU
CONFORT 
ACUSTIC

UN UNDERLAY ADECVAT 
VĂ OFERĂ:
l Pardoseală durabilă 
l Confort termic 
l Confort acustic 
l Protecție 

ACUSTIC

UNDERLAY

BARIERĂ VAPORI
Toți producătorii de laminat recomandă
instalarea barierei de vapori ca protecție
permanentă la umiditatea substratului, lipsa
ei fiind de multe ori motiv de refuz la
garanție. Folia hydro utilizată pentru bariera
de vapori trebuie să fie dintr-o membrană
specială  cu SD>75m (parametru care a
înlocuit grosimea) – 

De regulă, o unitate de cazare (hotel,
pensiune, hostel, cabană turistică, aparthotel)
este izolată fonic fată de exterior, prin zidurile
clădirii, prin sisteme specifice prevăzute în
proiect, care au și rol termoizolant. Rămâne
problema fonoizolării între încăperi aflate la
același nivel și mai ales între niveluri. În cele
mai multe cazuri deranjează zgomotele venite
de deasupra, de la etajul superior: sunete
pătrunzătoare de pași, de obiecte trântite,
convorbiri pe un ton mai înalt, aparatura
audio-video cu sunetul dat mai tare (în
general sunete de frecvență înaltă). 

Indiferent dacă în etapa de construcție a fost
prevăzut un sistem fonoizolant între niveluri,
este bine de știut că un underlay de calitate
pentru pardoselile flotante îmbunătățește cu
mult confortul sonor al camerelor inferioare,
al camerelor în care este montat și, privind
lucrurile în ansamblu, în întreaga construcție.
Dintre materialele pentru underlay, concepute
pentru preluarea denivelărilor din stratul
suport, pentru confort la păsire și un montaj
mai sigur al pardoselilor flotante, este
oricând de preferat să le alegeți pe cele care
au și proprietăti fonoizolante ridicate. 

Pont
nu folosiți orice folii obișnuite din plastic.
Pliați folia hydro cu suprapunere de 20-30
cm și sigilați-o cu bandă rezistentă la
umezeală, ridicând-o la perete  3–4 cm. 
Altă metodă constă în folosirea unui underlay
“2-în-1” sau “3-în-1” cu barieră de vapori
integrat ce conține totodată o suprafață
adezivă. Toate produsele Arbiton Secura
Aquastop (3in1) au bariera de vapori SD=150!
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Înaintea montajului pardoselii, alegeți și instalați
un under  lay adecvat destinației încăperii – rolul
său e de a crește confortul la pășire și de a pre -
lungi dura bilitatea pardoselii. Poate de asemenea
oferi protecție la frig sau poate conduce căldura,
dacă sunt pe poziție pardoseli încăl zite. În plus,
under layul oferă excelente pro prietăți de fonoi zo -
lare, aspect esențial la ho teluri, spații co mer ciale
și clădiri office. Per for manța under layului
depinde decisiv de mate rialul din care e realizat,
pe piață fiind întâ lnite următoarele: 

n Underlay din poliuretan cu minerale (PUM) –
stan dar dul maxim, ce asigură fonoizolarea
opti mă, rezistență mare la compresiune și
dura bili tate. Rezistența termică minimă îl
recomandă drept soluția optimă pentru spațiile
cu sistem de încălzire în pardoseală. 

n Polistiren extrudat (XPS) – ideal pentru pre -
luarea micilor neuniformități ale substratului,
poate avea până la 6 mm grosime. Rezistența
ter mică mare îl face un izolator termic perfect,
fiind folosit peste spații neîncălzite. 

n Polietilenă cu densitate mare (PEHD) – 
re comandat pentru încălzire în pardoseală și
pentru per for manțe bune de fonoizolare. 

n Underlayuri tradiționale – cunoscute de mult
timp, au numeroase neajunsuri. 

Plută – slab fonoizolant și cu tendința de a se
măcina în timp, nemaiprotejand pardoseala. 
“Fibre de lemn – se sfărâmă ușor și produc praf
și murdărie, deși material cu duritate și greutate
considerabile, nu are rezistență la compresiune 
Ambele absorb umezeala și nu sunt adecvate
pentru sisteme de încălzire în pardoseală. 

Underlayul e disponibil într-o varietate de
formate – plăcile sunt cele mai populare, dar deși
ușor de montat, lipirea rosturilor necesită mult
timp și manoperă mai ales pe suprafețe mari.
Underlayul în rolă e adecvat pentru spațiile
întinse. Cel mai rapid și ușor de montat este
underlay-ul pliat, denumit smart. În gama Arbiton
sunt 7 produse smart care îndeplinesc multiple
funcții și acoperă orice nevoie de termoizolare,
confort acustic, confort termic și rezistență la
trafic: 
n Secura Max Smart Zip 5mm, 
n Secura Max Aquastop Smart 5mm, 
n Secura Max Aquastop Smart Zip 5mm,   
n Secura Extra Aquastop Smart 3mm,
n Secura Extra Smart 3mm,
n Secura Aquastop Smart 2,2mm,
n Secura Smart 2,2mm

Doriți un sistem de încălzire în pardoseală? 
Dacă da, alegeți unul cu cea mai mică
rezistență termică: MULTIPROTEC 1000 (PUM)
sau Optima Thermo (PEHD). Căutați picto -
grama FLOOR HEATING pe ambalaj. 

E nevoie de izolare supli mentara față de
suport? Camera unde montați 
este situată peste un garaj/subsol? 
Alegeți oricare din produsele Arbiton Secura
Max din polistiren (XPS) cu grosimi de 5 sau

6mm., asigură o bună izolare termică și 
în plus pot prelua până la 4-5mm din
denivelările șapei. 

E importantă fonoizolarea pentru spațiu? 
Cele mai bune variante fonoizolante sunt 
cele din PUM (Multiprotec Acoustic) și PEHD
(Optima Expert Aquastop),  XPS ca 
a treia opțiune. 

Cum alegem underlayul optim? Răspundeţi la întrebări
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moderneSolu]ii

Sistemele de colectare [i
drenaj pentru apele uzate

S
istemele de colectare a acestor
ape uzate, de la sifoane de par do -
seală sau guri de scurgere la rigole
și tubulaturi, eventual până la

soluții de filtrare, tratare primară, eva cua -
re către rețelele de canalizare sau de po -
zitare provizorie, sunt elemente cheie în
rezolvarea unor probleme concrete de
ope rare a unei clădiri funcționale, efi -
ciente economic, ecologice. 

Specialiștii implicați în realizarea par -
do selii unui spațiu de producție, a unei

băi sau bucătării, ori a pavimentului unei
terase sau curți, fie că sunt proiectanți,
constructori sau montatori, sunt inte re -
sați în mod deosebit de aceste sisteme de
evacuare a umidității, ele având atât o
componentă aparentă, cât și una mai
complexă, integrată în stratul suport,
zidărie sau sol. O abordare corectă a aces -
tora are așadar ca rezultat nu doar buna
funcționare a fluxurilor, ci și integritatea
par doselii, respectiv a întregii construcții.
Sunt urmărite proiectarea și di men sio -

narea optimă, etanșeitatea, rezistența la
solicitări de tot felul (de natură mecanică,
chimică, presiune etc.). Gurile de scurgere
și rigolele sunt zonele de unde începe
orice lucrare de aplicare a stratului de
uzură, în primul rând pentru că sunt
repere ale cotelor minime, de la care se
conferă o pantă ușoară acoperirii.

De asemenea, să luăm în calcul și
latura estetică, pentru că toate aceste
elemente de instalații trebuie integrate în
ambianță, astfel încât să nu deranjeze

O construc]ie modern`, oricare ar fi destina]ia acesteia, [i cu atât mai mult un hotel, restaurant

sau unitate din industria alimentar`, are nevoie de un anumit grad de autonomie, care s` îi

asigure buna func]ionare f`r` interven]ia frecvent` a utilizatorului, a operatorului. Lucrurile

sunt cu atât mai evidente din perspectiva instala]iilor, respectiv a gestion`rii apelor meteorice

[i a apelor uzate, care trebuie îndep`rtate rapid [i în siguran]` de zona util` (interioar` sau

exterioar`), f`r` a afecta activitatea curent`, garantând confortul [i igiena spa]iului respectiv. 
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moderneSolu]ii

vizual, ci chiar să constituie, prin
componentele lor aparente, so luții
decorative pentru aspectul gene ral. Nu
este totuna să drenezi apa de pe o
terasă ori dintr-o grădină fru mos
amenajată printr-o rigolă ele gantă,
per fect compatibilă, sau printr-un
simplu șanț descoperit, care este nu
doar inestetic, ci și nesigur pentru
utilizatori. Nu este benefic pentru un
hotelier să aibă permanent umiditate
(deseori neobservată!) în substratul
pardoselii din bucătărie, baie sau din
zona aferentă piscinei, pentru că nu are
un sistem cores punzător de scur gere.
Mai devreme sau mai târziu, efectele
infiltrațiilor se vor face obser vate, în
dauna inves vtițiilor fă cute, de regulă mai
mari decât în acest sistem de evacuare.

În contextul schimbărilor clima -
ti ce, al fenomenelor extreme, cu
frec vente căderi de precipitații peste
așteptările obișnuite, existența unui
sistem de colectare și drenaj a apelor
meteorice la exterior apare ca o soluție
firească. Aceasta cu atât mai mult cu
cât întâlnim uneori proprietăți con -
strui te pe terenuri cu un drenaj natural
deficitar, aflate sub nivelul străzii sau al

vecinătăților, ceea ce poate reprezenta
o problemă pentru buna funcționare,
dar și pentru “sănătatea” construcției,
din cauza umidității permanente.
Pentru acestea există soluții din aceeași
gamă, care includ stații de evacuare
(pompare) sau retenție/stocare sigură
a apei (infiltrare).

Mai înainte de toate însă, trebuie să
fim convinși de importanța exis tenței
acestor sisteme de colectare și a op -
țiunii pentru cele mai performante
variante, încă din faza de proiect. Pro -
ble ma este că nu totdeauna ele sunt
luate în calcul atunci când se de ma -
rează amenajarea, iar, dacă sunt
pre  văzute, sunt abordate ca “accesorii”,
fără un interes special, fără prea multe
detalii privind capacitatea, tipologia,
materialele din care sunt realizate,
caracteristicile specifice domeniului de
activitate. Există situații diferite – dacă
vorbim de utilizare industrială, co mer -
cială sau casnică, dacă sunt colectate,
odată cu apa, și grăsimi, nisip, sub stan -
țe chimice diverse, hidro carburi ș.am.d. 

Din fericire, normativele le impun,
iar datoria fiecărui actor implicat este
să îi atragă atenția beneficiarului
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asupra acestor aspecte. Cel mai im por -
tant ar gument, mai ales pe zona de
ali men  tație publică, este igiena. Sunt
studii care arată că 30% dintre cazurile de
contaminare cu bacterii în industria
alimentară și în bucatăriile comerciale
sunt cauzate de apele uzate neevacuate
corespunzător. În plus, un sistem per for -
mant de evacuare a apei la nivelul
par  doselii ușurează real mente munca de
curățare a acestora, o operațiune foarte
frecventă într-un spațiu unde se impun
norme de igienă extrem de riguroase,
urmărite inclusiv de orga ne le de control.
În cadrul respectării cerințelor HACCP
(Hazard Analysis of Critical Control
Points), cerute în orice unitate de ali men -
tație publică, prezența sistemelor optime
de evacuare a apelor reziduale reprezintă
un bun punct de plecare pentru pre -
venirea și ținerea sub control a pericolelor
biologice sau de altă natură, pe întregul
flux de pregătire sau servire a alimentelor.
Împreună cu se pa ratoarele de grăsimi
(obligatorii și ele, deoarece grăsimile pot
colmata rețelele urbane și constituie ade -

vărate focare de răspândire a bac teriilor), se
realizează sis teme com plete, care cresc
eficiența și com petitivitatea, simplifică
munca de în treținere a locației, reduc
cheltuielile pentru reparații sau consecințele
unor incidente neplăcute – de la securitatea
muncii angajaților, la siguranța oaspeților
(în cazul unei unități Horeca).

Pentru hoteluri, ca și pentru spații
rezidențiale, sunt tot mai cerute dușurile
cu scurgere direct prin sifonul din
pardoseală, fără cădiță sau cabină de duș -
spațiul este economisit, iar estetica poate fi
mai bine personalizată (iar un sifon de
pardoseală în baie trebuie să existe oricum).
Secretul unei asemenea lucrări este, desigur,
o gură de scurgere bine dimensionată,
etanșată, care să preia apa fără probleme. 

Consecințele sunt numeroase: con ta mi   -
narea microbiologică, inundarea spa    țiului,
durata de viață redusă a par do se lilor,
mirosuri neplăcute, apariția dău    nătorilor,
a mucegaiului, afectarea struc  turii de
rezistență a construcției, con ta minarea cu
ape uzate din rețele aferente cu risc mai
mare etc. 

Printre cele mai frecvente riscuri
care pot interveni în utilizarea
sistemelor de drenaj deficitare,
speciali[tii din domeniu au
remarcat:

• Insuficienta capacitate de reten]ie /
preluare a debitelor 

• Lipsa sifoanelor [i a co[urilor de aluviuni 
• Lipsa garniturilor de etan[are
• Lipsa gr`tarelor / clasa de sarcini
necorespunz`toare

• Nerespectarea fluxului tehnologic
• Colmatarea sau distrugerea conductelor

 Articol ilustrat cu imagini
puse la dispozi]ie de ACO
România.

În foarte multe situații, mai ales la
lucrările de amploare, consultarea unui
specialist este necesară. Acesta va ști să
colecteze corect datele, să facă o analiză
pertinentă a soluțiilor necesare, să aibă o
comunicare în cunoștință de cauză cu
inginerul tehnolog, inginerul constructor,
specialistul în pardoseli, arhitectul și, nu în
ultimul rând, cu beneficiarul.
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Murexin. Das hält.

Murexin
Rășină pentru
mortar epoxidic
colorat MHF 10
Avantajele produsului:
Aspect estetic deosebit
și rezistență la 
solicitări ridicate!



Rășină epoxidică bicomponentă, modificată, cu vâscozitate redusă, fără conți -
nut de solvenți, cu miros neutru, colorabilă. Materialul corespunde „EC1 plus R”
(emisii extrem de reduse) și poate fi colorat, respectiv se poate amesteca pe
șantier într-o proporție ridicată cu nisip de cuarț uscat la foc. 

Recomandată la interior și exterior ca grund și pentru realizarea mortarelor co -
lorate, în amestec cu nisip de cuarț. Pentru realizarea covoarelor supuse trafi -
cului pietonal și auto, la parcări, rampe, lucrări de drumuri, acoperiri capace
canal, etc.

Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

CONSUM: ca grund
ca mortar consistent

cca. 0,25 kg/m2 per strat
cca. 2,5 kg/m2 per cm

Raport amestec până la 1:10 cu
Nisip cuarț 0,063 – 3,5 mm

CULORI: negru, verde, bej și roșu

LUCRABILITATE: cca. 25 – 30 min.

APLICARE STRAT URMĂTOR: după cca. 12 ore

EC 1 PLUS R 

Clasa de rezistență la alunecare R 11
Clasa de rezistență la alunecare R 13 (cu nisip de cuarț sort 0,3 –
0,8 mm presărat)

Valorile indicate reprezintă valori medii determinate în condiții de laborator. Deoarece la fabri carea
produsului sunt utilizate materii prime naturale, pot exista situații izolate în care valorile indicate
să sufere variații reduse, fără a fi influențate însă caracteristicile produsului.

Caracteristici produs

Date tehnice

Utilizare

Testat conform

Aspect estetic deosebit și
rezistență la solicitări ridicate!

Avantaje suplimentare

Dintr-unul rezultă doi!
Rășina epoxidică MHF 10 reprezintă un grund gata preparat, care suplimentar prin amestecare cu nisip de cuarț permite realizarea unui mor -

tar epoxidic colorat cu rezistență ridicată la solicitări, care împiedică degajarea prafului și asigură o curățare ușoară. Aplicatorul trebuie să 
aducă pe șantier un singur produs care poate fi folosit pentru 2 aplicații. În domeniul lucrărilor de renovare, produsul prezintă încă un avantaj:
pe suporturile friabile, mortarul epoxidic realizat cu Rășina epoxidică colorată MHF 10 este autoportant!

EN 1504-2

negru verde bej roșu

• Vâscozitate redusă
• Utilizare universală
• Antiderapant
• Emisii extrem de reduse – EC 1 PLUS R

• Ca grund și în amestec cu nisip pentru mortare
• Dare în exploatare rapidă

Mai tare ca betonul – mortar epoxidic colorat, suprafața poate fi
exploatată la scurt timp după aplicare. MUREXIN a dezvoltat Rășina
MHF 10 pentru realizarea mortarelor epoxidice colorate, care poate fi
colorată în 4 nuanțe de culoare și poate fi umplută cu nisip 
de cuarț uscat la foc.



l Putere: 2300W 
l Temperatura: 50-700°C  
l Debit de aer: 150-500 l/min  
l Presiunea aerului: 4000 Pa  
l Motor fără perii  
l Durata de viață a motorului: 10.000 h  
l Setarea temperaturii: în trepte 10 °C din joystick 
l Element de încălzire ceramic 
l Siguranța termică 
l Funcție de blocare 
l Clasa de protecție II  
l Dimensiuni (L × W ×H): 358 x91x95 mm  
l Voltaj: 220-230 V, 50/60 Hz  
l Greutate: 0.84 kg (fără cablu).

INFO
Steinel Distribution
Strada Câmpului nr. 1, Râ[nov, Bra[ov
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 acest gen de su dur`. Iat`
câteva dintre cele mai uzitate su flante în
montajul pardoselilor de tip PVC sau Linoleum.
Montatorii [tiu c` succesul unei lucr`ri depinde
atât de execu]ia irepro[abil` cât [i de folosirea
unor scule profesionale f`r` cusur. Steinel
România este partener al Concursurilor Na ]io -
nale de montaj Pardoseli, concuren]ii bene -
ficiind de acurate]ea suflan telor Steinel pentru
a se prezenta irepro[abil la concurs.
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HG 2520 E



l Putere: 2300W 
l Temperatura: 50-650°C  
l Debit de aer : 150-500 l/min  
l Motor cu perii  
l Durata de viață a motorului: 1.000 h  
l Setarea temperaturii: în trepte 10 °C din joystick 
l Element de încălzire ceramic 
l Siguranță termică 
l Funcție de blocare 
l Clasa de protecție II  
l Dimensiuni (L×W×H): v253 x86.5x200mm  
l Voltaj: 220-230 V, 50/60 Hz  
l Greutate: 0.755 kg (fără cablu). 

l Putere: 3400W 
l Temperatura: 20-600°C  
l Debit de aer: 215 – 800l/min 
l Motor fără perii  
l Durata de viață a motorului: 20.000 h  
l Reglaj electronic al temperaturii 
l Element de încălzire ceramic 
l Siguranță termică 
l Clasa de protecție II  
l Dimensiuni (L × W ×H): 350 x122x67 mm  
l Voltaj: 220-230 V, 50/60 Hz  
l Greutate: 1.19 kg (fără cablu).  

HG 2320 E
profesional 

HG 5000 E
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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

uScArE coMPlETĂ ÎN 24 DE orE! 
rEZISTENțĂ MArE lA coMPrESIE șI lA ÎNcoVoIErE 
SE PrETEAZĂ SuB PArcHET, PVc, MocHETĂ șI PluTĂ 

Şapă de egalizare rapidă-WAKol Z 515
l Şapă pe bază de ciment, aplicabilă în grosimi de 3-30 mm-

până la 40 mm dacă se adaugă nisip de quarz – inclusiv
mecanizat. 

ltensiuni foarte scăzute, consum 1,7 kg/mp/mm 
l uscare completă în 24 de ore, indiferent de grosime, șapa 

fiind astfel un produs de o excelentă calitate, unic pe piață. 
l rezistență la compresie - C 30  
l rezistență la încovoiere - f 7 

Sapă de egalizare rapidă semiuscata-WAKol Z 560 
l apă pe bază de ciment, gata preparată, în saci de 25 de kg. 
ltensiuni foarte scăzute, consum 1,80 kg/mm/mp, aplicabilă în

grosimi de 20-60 mm – inclusiv mecanizat. 
l Pentru renovarea pardoselilor vechi. 
l Pentru aplicare ca șapă grosieră legată de placa de beton,

inclusiv cu izolare hidro și fono. 
l uscare completă în 24 de ore, indiferent de grosime 
l rezistență la compresie - C 35 
l rezistență la încovoiere - f 6 

Profesioniștii pregătirii suportului 


