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editorialsumar
Sincronizați la 
piața euro peană și 
împreună cu ea

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

S uccesul acestui proiect se datorează, așa cum este firesc,
aderenței și solidarizării lui cu piața autohtonă de pardoseli.
Este o revistă care se adresează în egală măsură montatorilor,

designerilor, arhitecților, producătorilor și beneficiarilor de lucrări
premium, tuturor celor care într-un fel sau altul au un anumit grad
de preocupare pentru ce, cum și în ce fel se aplică drept pardoseală,
spre a ajunge pe cea mai scurtă cale la rezultatul dorit. 

Dar mai este un aspect care dă energie și sens proiectului nostru:
sincronizarea la piața europeană de profil. Se observă, se co mu -
nică, se recomandă ceea ce este mai bun și avantajos în țări care au
un oarecare avans tehnologic și calitativ, apărut în mod firesc în pe -
rioada de izolare economică de dinainte de 1990. Sarcina noastră a
fost nu doar de a aduce aici noile metode de lucru, ci și de a convinge
oamenii, aplicatori și beneficiari, că ceea ce facem noi este corect și
eficient. Adevărul este că nu a trebuit să insistăm prea mult, rezultatele
au convins rapid, bineînțeles pentru cei deschiși să vadă și să înțe -
leagă. Anumite bătălii au fost pierdute, pentru că nu ne-am putut lupta
cu aceleași arme tot timpul. Au fost momente în care calitatea nu a
mai contat și s-a mers pe preț, momente când materialele bune au
fost prost folosite, momente în care o serie de profesioniști, formați
cu greu aici, au ales să părăsească domeniul sau chiar țara – fenomen
care încă nu s-a încheiat și este probabil cea mai mare pierdere pentru
noi ca branșă. Dar acestea au fost doar câteva bătălii pierdute; în
general s-a progresat și am reușit să urmăm trendurile din Europa,
în special din Germania, unde se află și organizația profesională care
ne inspiră – EUFA P+F. Am ținut o legătură strânsă cu aceasta, pentru
organizarea concursului național de montaj și nu numai. Ne vom
revedea în ianuarie cu membrii asociației la Domotex, cel mai mare
târg continental de pardoseli, care va avea loc la Hanovra. Este extrem
de important să menținem această relație care ne ajută și ne confirmă
că suntem pe drumul cel bun. Revista aceasta a fost prezentă
permanent la evenimentele importante ale branșei, constituind un
punct de sprijin suplimentar pentru ceea ce ne-am dorit să realizăm.  

Suntem la finalul unui an relativ bun, în care am reușit să aducem
pe piață noutăți dintre cele mai interesante, iar o bună parte dintre
proiectele preconizate s-au realizat, la standardele pe care le-am
urmărit. În primăvara lui 2017 am avut un concurs național care a
dovedit că avem resurse și entuziasm pentru a ne dezvolta și a transmite
pieței, împreună, același mesaj. Este momentul potrivit să ne urăm
reciproc “La mulți ani!”, propunându-ne ca anul viitor să fim mai buni
în ceea ce facem, să realizăm ceea ce ne-am dorit și nu am reușit până
acum. Suntem siguri că și dumneavoastră aveți asemenea proiecte, iar
dacă ne putem întâlni cumva pe același drum, cu atât mai bine! 
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de topmateriale

Flotex Planks - eleganță și stil
prin modularitate

Modularitatea fiind un trend major în pardoseli, Forbo a
dezvoltat o gamă unică de lamele Flotex de 100 x 25 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 garantează confort și rezistență,
Flotex fiind soluția ideală pentru zonele în care siguranța,
igiena și confortul sunt într-adevăr necesare și dorite.

Modelele versatile ale colecției Flotex Plank se pretează
perfect în amenajări office moderne 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 spații
rezidențiale precum azile de bătrâni sau sanatorii. Flotex
Planks nu are modele terne și repetitive, creând pardoseli
interesante și frumoase chiar și atunci când se folosește o
singură nuanță cromatică.

Prezență globală pe piața de linoleum,
PVC, mochetă, Flotex și sisteme de
bariere pentru praf, Forbo Flooring
Systems este o companie premiată an
de an la concursurile organizate de
designeri și arhitecți pentru gradul de
inovație, pentru calitatea obținută la
toate categoriile de produse,
funcționalitate și, nu în ultimul rând,
pentru respectarea dezideratelor
ecologice. Iată în continuare câteva
game reprezentative propuse în ultimul
an pentru piața premium din România,
dar și din întreaga lume.

un brand admirat de designeri și
aplicatori în 2017 

Confortabil & nezgomotos 
l Fibrele sunt foarte dense (până la 80 de milioane pe mp).
l Conferă o suprafață caldă și confortabilă termic.
l Proprietățile excelente de absorbție fonică fac din Flotex
o soluție pentru pardoseli acustice (clasa A, cu mai mult
de 20dB reducere a sunetului de impact)
l Flotex e o pardoseală plăcută la pășire.

Sigur și durabil 
l Realizată din fibre de nylon 6.6, Flotex este o pardoseală
textilă indestructibilă.
l 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.

Igienic & ușor de spălat
l Fibrele de nylon 6.6. atrag și eliberează la curățare
particule fine de praf.
l Flotex e o pardoseală textilă ce previne murdăria și mi -
ro surile grație proprietăților sale tehnice și bacteriostatice.
l Flotex se poate curăța prin aspirare simplă sau cu aburi,
curățarea eventualelor pete lăsând pardoseala Flotex cu
aspectul ei original.

forbo fLoorING systems
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Marmoleum Slate
Modelele de piatră și beton au fost mereu parte a

designului tradițional de linoleum și își au originea în
variantele clasice cu aspect marmorat folosite și azi, mai ales
în spații educaționale și medicale în care se impun calitățile
bacteriostatice ale produsului.

Există 5 varietăți de ardezie, de la antracit închis la ver -
siuni mai deschise, respectiv 2 variante de calitate în care
cuprul și tonurile metalice sunt mixate pentru a crea un joc
atractiv la suprafața ardeziei.

Pardoseală antialergenă
Flotex este aprobată de orga nizația

Allergy UK, fiind do vedită ca având un
impact pozitiv asupra persoanelor aler -
gice, grație abilității de a atrage alergenii și de a-i elibera apoi
sigur în cadrul curățeniei standard. La curățare, Flotex eli -
bereză de două ori mai mulți alergeni comparativ cu mo cheta
convențională. Alergenii periculoși sunt îndepărtați, rezultând
astfel un mediu mai confortabil pentru astmatici și alergici.
Structura unică a pardoselii Flotex permite eliberarea com -
pletă a murdăriei, fibrele subțiri și drepte nefiind îmbibate de
aceasta și permițând îndepărtarea completă în timpul
operațiunii de curățare.

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.

MarMoleuM solid - un nou
linoleum pentru o nouă generație!

Forbo Flooring System a lansat în 2017 colecția Marmo -
leum Solid, un nou sortiment de linoleum cu nu mai puțin de
5 game impresionante. Una dintre acestea, Marmoleum
Cocoa, un linoleum cu adaos din cacao naturală care-i poten -
țează textura și creează un aspect vizual organic, a primit
premiul iF Product Design Award 2017. A doua inovație
premiată constă în gama Marmoleum Slate (ardezie), formată
din elemente de linoleum embosate cu un model aleatoriu
caracteristic ardeziei.

Marmoleum Cocoa
Producția de ciocolată în Olanda datează din secolul XIX și e

localizată în aceeași regiune unde Forbo Flooring Systems produce
linoleum de peste o sută de ani. Reciclarea deșeurilor din industria
ciocolatei e un exemplu elocvent al eforturilor continue ale grupului
Forbo de a inova, linoleumul fiind mate rialul cel mai sustenabil
pentru pardoseli elastice. Marmoleum Cocoa e disponibil într-o
colecție de 5 tonuri telurice pre zen tate sub denumiri atractive de
ciocolată albă, cu lapte, neagră, earl grey și mystery blue(s).
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Celelalte game ale colecției Marmoleum Solid sunt la fel
de spectaculoase: culorile proaspete uni ale gamei Walton
(numită astfel în cinstea inventatorului materialului) subliniază
deopotrivă moștenirea acestui model clasic și aspectul
modern. Marmoleum Concrete, un model popular cu aspect
de beton introdus în colecția inițială Marmoleum Solid, a fost
extins prin noi culori și texturi care corespund cu elemente
ale gamei Marmoleum Piano, cea de-a cincea colecție
prezentată în cadrul Marmoleum Solid. Marmoleum Piano e
o gamă de succes verificată în timp, în nuanțe uni, care a fost
regândită și prezintă acum un aspect deosebit în culorile
cerului, soarelui, ierbii și pământului.

În multe feluri, Marmoleum Solid demonstrează că
pardoselile din linoleum au capacitatea de a trece dincolo de
clasicele structuri marmorate, generând soluții adaptate
zilelor noastre. Marmoleum Solid oferă pardoseli spec -
taculoase pentru segmentul office, retail sau hotelier, creând
un mediu interior proaspăt, sigur, igienic și confortabil.

Forbo - sphera element smart 
Pardoselile Sphera Forbo Sphera setează noi standarde în

pardoselile din PVC omogen premium. Acestea aduc stil și
caracter în nenumărate aplicații, sunt perfecte indiferent că
vorbim de spații medicale dinamice și igienice, de clădiri publice
moderne și multifuncționale sau în zone educaționale și birouri,
unde durabilitatea și culoarea sunt cuvintele de ordine. 

Design & culoare 
l Noua tehnologie conferă nuanțe luminoase și saturate
pardoselilor, cele mai multe cu valori ridicate de reflexie
a luminii (LRV).
l Sphera oferă o paletă echilibrată de 62 de culori ce se
armonizează perfect cu celelalte acoperiri de pardoseală
Forbo, precum Marmoleum și acoperirile textile.

Tehnologie & sustenabilitate 
l Presa din oțel de ultimă generație folosită la fabricare și
tehnologia Thermofix asigură o calitate constantă.
l Energia verde și tehnologia fără reziduuri asigură un
proces de fabricație eficient și sustenabil. 
l Sphera poate contribui la un mediu interior sănătos, dat fiind
procesul de fabricație fără ftalați și emisiile foarte scăzute.

Performanță & durabilitate 
l Un proces unic de embosare survenit după aplicarea
lacului asigură o performanță durabilă.
l Acoperirea integrată și procesul de imprimare în relief
subsecvent asigură un aspect de top.
lStratul superior distribuit uniform oferă protecție com pletă.
l Finisajul de suprafață SMART-top asigură o mare
rezistență la chimicale, zgârieturi și pete.
l Sphera îndeplinește cel mai înalt nivel de rezistență la
abraziune.
l Întreținere și curățare ușoară datorită finisajului poliure -
ta nic foarte durabil.

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
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TEHNOLOGIE PENTRU VIITOR
URSA BiOnic

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

Noi tehnologii

În octombrie 2017, mai mulţi repre zen tanţi ai
presei de specialitate au participat la o întâlnire
cu domnul Sorin Pană, directorul comercial al
companiei Ursa România, pentru a obţine infor -
maţii despre URSA BiOnic, o nouă tehnologie
implementată în realizarea pro du selor de izolare
termică și fonică pe bază de vată mine rală.
Această optimizare cu un important impact
ecologic este și va fi folo sită pentru produsele
respective, con tri buind substanţial la men ţinerea
unei at  mos  fere sănătoase în interiorul clădirilor,
în con tex tul unei preocupări reale pentru eco -
nomisirea energiei și confortul fonic, inclu siv la
nivelul pardoselilor și plan șee lor. 

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

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

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

F olosirea unor materiale cu "amprentă verde", adică
ma teriale ecologice, este un beneficiu important care
se adaugă izolării termice și fonice cu materiale pre -

mium, rezistente la foc. În acest scop, se fac pași importanți
în domeniul bionicii, știința care studiază mecanismele
proceselor biologice, în scopul găsirii unor modele analoage
aplicabile științelor tehnice. Specialiștii de la URSA studiază
de multă vreme problema cu scopul de obține produse noi,
inovatoare. Ca urmare a eforturilor lor susținute, a apărut
noua tehnologie URSA BiOnic. 

“Tehnologia aceasta aduce pe piața din România produse
mai performante decât produsele comercializate până
acum” arată domnul Sorin Pană, director comercial URSA
Ro mânia. URSA BiOnic este o tehnologie care oferă pro -
duselor durabilitate, la o performanță premium și un risc
minim pentru utilizatori. Practic, în dezvoltarea acestor

INFO

produse a fost realizată o mai bună simbioză între com po -
nente prin liantul biologic utilizat, un amestec de substanțe
organice de origine vegetală. Datorită per for manțelor,
produsele au primit certificatele internaționale Blue Angel,
EUCEB, RAL și EPD. Toate produsele URSA care beneficiază
de această tehnologie sunt marcate cu sigla BiOnic.

“Tehnologia se aplică atât produselor URSA Terra, cât și
produselor URSA Glasswool. Liantul ecologic creează o
atmosferă plăcută în incintă (clasa A +) și contribuie la
reducerea emisiilor de CO2. Produsele URSA BiOnic au
rezistență excelentă la foc, oferă confort termic și acustic și
posibilitatea reducerii semnificative a consumului de energie
în clădiri.  Tehnologia URSA BiOnic aduce pe piață produse
cu o durată lungă de viață și complet reciclabile, este
promisiunea pe care compania noastră o oferă generațiilor
prezente și viitoare” - a completat domnul Sorin Pană. 
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DomotexAvanpremier`

în centrul atenȚiei: service-ul profesional, 
mai mult confort în utilizare și montaj facil

KüberIT PrezInTă nouTățIle 2018

La Domotex Hanovra 2018 (Pavilionul 13, standul C46) Küberit va prezenta noul concept de
Service pentru specialiști și comercianți. Între noutățile companiei din Lüdenscheid se numără
produse, materiale promoționale, precum și noi concepte de școlarizare.  

Küberit va începe anul 2018
cu un pro gram complet de
ser vice. Astfel, liderul pieței
de profile va prezenta la târ -
gul din Hanovra nu numai
produse noi, ci și expozoare
și mostrare noi, precum și un
pro gram cuprinzător de șco   -
larizare pentru montatori.  

V or fi prezentate patru noutăți în
domeniul produselor. „În ulti -
mele 12 luni am veri ficat atent

toate sistemele, precum și montajul
aces tora pentru a iden tifica orice po -
ten țial de îmbu nă tățire. Scopul nostru
prin cipal este să oferim clienților soluții
con fortabile și posibilități de montaj
facil", subliniază schim bările struc turale
Udo Ulbrich, di rec torul general Küberit.
Lars Maier, directorul de vân zări pe
Ger mania, completează:  "Unele schim -
bări ale produselor, deși par mici, au un
efect pozitiv decisiv asupra ușu rinței în
utilizare. Noile mostrare și materiale
pro moționale, ca și noul nostru pro -
gram de training stau măr tu rie pen tru
ac centul pe calitate, perfor manță,
confort și service". 
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www.kueberit.com/ro

În esență, liderul pieței de profile
profesionale pentru pardoseli va pre zen -
ta la Domotex Hanover 4 noi pro du se,
menite să îmbunătățească con f ortul în
utilizare și să mărească domeniul de
utilizare. "Cu noile pro duse, noi nu vom
oferi clienților noștri doar niște profile de
calitate. De fiecare dată ei vor primi un
pachet complet cu toate accessoriile
necesare pentru utilizarea profe sională"
concluzionează Lars Maier. 

La Domotex 2018, Küberit va
demonstra că firma nu este percepută
numai ca un producător, ci și ca un par -
tener al comercianților și montatorilor,
cu un nivel ridicat de calitate și service.  

Ca de fiecare dată, noutățile Küberit
în domeniul profilelor de pardoseli
urmăresc câteva deziderate:
l Adaptabilitatea la noile tipuri de

Ca lider mondial în
domeniul profilelor pentru
pardoseli și protecție
muchie treaptă, brandul
Küberit e sinonim cu
calitatea și progresul,
dovedindu-le pe parcursul
celor 155 de ani de
existență. Satisfacția
clienților, perfecțiunea,
inovația și păstrarea tradiției
sunt detaliile esențiale ale
filosofiei companiei.
Investiția continuă în cele
mai noi tehnologii și
certificări este o garanție a
calității înalte și eficienței
produselor noastre. Din
septembrie 2016 suntem
primul producător de
profile la nivel global care
primește certificarea DIN
EN ISO 9001:2015. 

DeSPre KüberIT
ProfIle 
SySTeMS GmbH
& Co. KG 

pardoseli apărute pe piață și la noile
tendințe de combinații între diferite
variante de pardoseli finite;

l Un montaj cât mai simplu și rapid, în
sprijinul montatorilor;

l Flexibilitate în utilizarea profilelor în
cazul unor montaje design deosebite,
ofe  rind designerilor de interior noi
opor   tunități din perspectiva crea tivi tății;

l Respectarea și optimizarea calității, de
la materiile prime  utilizate în fabri ca -
rea pro filelor la rezistența în timp a
profilelor și sistemelor de profile;

l Un design prin care profilele să înno -
bileze pardoselile, păstrând un
echi libru între aspectul discret și dis -
tinc ție vizuală;

l Siguranța utilizatorilor în traficare, în
funcție de destinația spațiului în care
sunt utilizate profilele. 
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de topfinisaje

în avangarda designului de pardoseli
forbo eurocol

LIQUIDDESIGN            mULtITERRAZZO fLUIDFLOOR

Noile produse pentru finisarea pardoselilor marca Eurocol nu implică suduri, nici deșeuri și nici nu este
necesară o planificare prea complicată înainte de execuție. Vorbim de materiale care pot fi aplicate atât
la interior, cât și la exterior, atuurile lor importante fiind rezistența mecanică și rezistența chimică la
substanțele agresive, ceea ce permite o întreținere frecventă și simplă. Un alt aspect este aderența, mai
ales în prezența apei, domeniu în care puține materiale pot fi considerate relativ sigure. După montaj,
spațiile se pot folosi rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scăzute. 

Multiterazzo este o pardoseală lichidă turnată de mare durabilitate,
bicomponentă, ușor de întreținut și rezistentă la apă, cu formă stabilă
și adecvată pentru cele mai ridicate cerințe de rezistență mecanică

și chimică. Datorită aplicării fără sudură, Multiterrazzo este ideală
pen tru zone cu solicitări igienice mari, de exemplu bucătării, cabinete
medicale și spitale, birouri, școli sau locuințe, având emisii foarte
scăzute de substanțe organice volatile conform Emicode EC1 Plus.
Multiterazzo este de asemenea potrivită aplicărilor exterioare, dar și
în medii uscate. Poate lua orice formă a stratului suport și capătă o
aderență optimă (antiderapantă: R9, conform BGR 181, devine R 10
după aplicarea protecției Eurocol C floor top-Coat, și R 11 după
adăugare de aditivi). Este aplicabilă peste încălzirea în pardoseală și
greu inflamabilă: Bfl-s1 conform DIN EN 13501-1.

FluidFloor este o pardoseală bicomponentă turnată elastică, cu
emisii VOC foarte scăzute, ideală pentru medii industriale sau spații
deschise, fiind rezistentă la radiații UV, apă și solicitări mecanice,
inclusiv vehicule pe roți. 
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Pardoseala astfel realizată absoarbe zgomotul de impact, este
greu inflamabilă și are o aderență superioară. Permite realizarea de
logouri sau elemente de corporate design pe pardoseli, precum și
amenajări individuale prin adaosul de chipsuri colorate.

Liquidesign este o pardoseală lichidă rezistentă, din materiale
naturale (ulei de in – făină de lemn și pigmenți colorați), bicom -

ponentă, elastică, cu emisii foarte scăzute, rezistentă la lumină și
colorare, ce combină confortul excelent la pășire cu calitățile de
mediu. Are o contribuție benefică asupra climatului interior, fiind un
finisaj cald, care îmbunătăește acustica încăperii.

Sistemul C Floor - renovarea și împrospătarea 
pardoselilor elastice uzate

Ciclul de viață al pardoselilor din PVC, cauciuc și linoleum se
prelungește evident cu ajutorul sistemului de acoperire C Floor, care
are avantajul de a nu genera deșeuri de aplicare și face o economie
de timp de 50 %, comparabil cu o nouă aplicare de pardoseală. Prin
sistemul C Floor, Forbo Eurocol promovează o soluție unică de
înnoire profundă a pardoselilor elastice vechi și uzate, sigilânu-le
durabil în același timp. C Floor îndepărtează straturile aplicate pe
pardoseală din fabrică, dar și cele rezultate în urma operațiunilor
periodice de întreținere. 

Pe lângă lacul sigilant de calitate, sistemul include și diferite
produse de șlefuire și curățare pentru diferite pardoseli. În cazul în

care se dorește o acoperire colorată, sistemul permite acest lucru și
sigilează suprafața în nuanțele dorite cu un lac de calitate. În plus,
sunt disponibile și sigilări mate.

BetonDesign - betonul cu aspect brut, ca finisaj de interior
BetonDesign de la Forbo Eurocol este o soluție de top care duce

rapid și simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul suport pe
care este aplicat. Avem astfel un finisaj rezistent, care nu se erodează
și care se murdărește foarte greu, al cărui rafinament stă la baza unor
amenajări elegante, minimaliste sau de altă orientare estetică,
modernă sau chiar cla sică. Finisajul se poate aplica in clusiv pe scări
și poate fi com binat în cadrul amenajării cu orice alt material modern
sau tradițional: lemn, sticlă, metal, țesături, plante decorative. Foarte
important, cu ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate
schimba radical inclusiv aspectul băilor sau bucătăriilor, prin
aplicarea pe gresie sau faianță. Cu ajutorul sculelor și instrumentelor
recomandate de producător, se pot obține diverse texturi, de la lise
la profilate, cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridică
gradul de personalizare a finisajelor. 

Avantaje BetonDesign
l Gata de utilizare, în culori prestabilite (8 nuanțe, de la gri des -

chis la negru cenușiu), nu se mai amestecă cu alți pigmenți -
este nere comandat de altfel, putând apărea diferențe de
culoare greu de ges tionat;

l Ușor de aplicat, versatil, fiind posibile corecțiile până la apli -
carea ultimului strat de finisaj;

l Nu apar urme de suprapunere a straturilor, deci suprafața este
uniformă cromatic;

l Tensiuni interne reduse ale materialelor în timpul întăririi, deci
nu apar fisuri;

l Rezistență la compresiune ridicată, se poate utiliza în diferite
tipuri de trafic;

l Aderență foarte bună la straturi suport pe bază de ciment sau
gips, dar poate fi aplicat și pe suporturi de tip gresie și faianță;

l Recomandat celor care suferă de alergii la materiale sintetice
ori diverși compuși chimici folosiți la realizarea altor tipuri de
pardoseli - BetonDesign a fost testat în această privință;

l Dacă se dorește un alt finisaj, deasupra se poate instala orice alt
tip de pardoseală, fără a fi nevoie de îndepărtarea stratului vechi.

Luminița Cozma
DIRECTOR COMERCIAL

tel..: +40723.638.242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
www.forbo.com/eurocol
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PODURILE 
PAVATE DIN 

VENEțIA
NORDULUI

Bruges este considerat cel mai important oraș turistic al Belgiei, deși are o populație de nici 120.000
de locuitori. Zona istorică a urbei, având circa 20.000 de rezidenți, atrage anual 2-3 milioane de
turiști (sau peste 7 milioane, dacă ar fi puși la socoteală și cei care vin doar pentru o zi). Sunt circa
400 de hectare în centru cu clădiri vechi, unele medievale, care au determinat înscrierea orașului în
Patrimoniul UNESCO. Oamenii vin din toată lumea să bea faimoasa bere belgiană (Gambrinus,
legendarul rege al berii, era flamand), să mănânce scoici, ciuperci și ciocolată, dar toate acestea nu
au aceeași valoare dacă nu se intră în atmosfera creată de arhitectura gotică, desfășurată de-a lungul
străzilor înguste, acoperite cu piatră cubică, fără plimbările pe canale, pe cheiuri și pe podurile care
le traversează. Unul dintre sfaturile cele mai importante date turiștilor sună cam așa: purtați pantofi
robuști, cu talpă groasă, pentru că acest oraș este în întregime pavat cu piatră.
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blocul belgian
Piatra cubică, în general de origine ba zal -

tică sau granitică, este cunoscută în spațiul
anglo-saxon cu denumirea de “belgian
block”, ceea ce ne trimite cu gândul la modul
în care a intrat acest tip de pavaj în civilizația
occidentală. Ne-am putea gândi că belgienii
au fost niște mari maeștri în cioplitul
bucăților de piatră, ceea ce poate fi adevărat,
dovezile fiind evidente, în Bruges și în multe
alte orașe ale acestei țări. La sfârșitul Evului
Mediu, aici era concentrată o mare parte a
indus triei europene, ceea ce a catalizat dez -
vol tarea comerțului, pe mare și pe uscat, și în
consecință prosperitatea. Totuși, originea
denumirii nu are legătură directă cu pava jele,
ci cu faptul că belgienii foloseau acest tip de
piatră cubică ca balast pentru lestarea navelor.
Iar în domeniul acesta al navigației, flamanzii
belgieni au devenit maeștri, astfel încât piatra
pe care o foloseau pentru echili brarea coră -
biilor a devenit cunoscută în multe regiuni ale
globului, în special în porturile Americii.
Întrucât această piatră se folosea doar când
navele erau goale, probabil era lăsată prin
porturi și folosită acolo pentru repa rarea
drumurilor.

Mai apropiată de adevăr (deși mai puțin
folosită) este denumirea “san pie trini”, dezvă -
luind filiera italiană, pentru că pavajele Romei
papale din secolul al XVI-lea au fost primele
de acest tip, cu forme riguros rectangulare,
montate după mo dele pe care le întâlnim și
astăzi. Chiar dacă erau realizate în întregime
manual, erau mult mai evoluate decât cele
din anti chitate și puteau susține fără pro ble -
me traficul urban tot mai intens.
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Indiferent de etimologia “blocurilor
belgiene”, meșterii pietrari care au lucrat la
pavajele din Bruges în secolul al XIX-lea au
dus această tehnică la un nivel care impre -
s ionează și azi. Era epoca în care acest
domeniu s-a dezvoltat cel mai rapid,
înlocuind pavajele de piatră neregulată
(piatra de râu), destul de problematice
pentru mijloacele de transport de atunci,
care erau de regulă trase de cai. Piatra
cubică (sau paralelipipedică, pentru a fi
riguroși) a fost preferată pentru că per -
mitea un mers mai lin al trăsurilor, chiar
dacă asta ni s-ar părea în ziua de azi un
coșmar. A fost un pas important spre
șoselele moderne de asfalt, beton și asfalt-
beton din secolul XX, care au apărut prin
acoperirea vechilor drumuri pietruite. Sub
formă de anecdotă (deși poate nu e cazul),
trecerea la asfalt a fost o problemă reală
pentru că pietonii nu mai auzeau vehi cu -
lele venind și nu se puteau feri... 

Pe măsură ce zonele istorice ale ora șe lor
au devenit obiective turistice, aceste pavaje
au fost tot mai apreciate și sunt nenumărate
cazuri de decopertări ale asfal tului pentru a
se ajunge la stratul de piatră original. În acest
mod sau prin montaje noi, cu mijloace mai
moderne, apar noi pavaje cu piatră cubică,
mai ales în zonele cu importanță istorică sau
pietonale, considerate valoroase pentru
peisajul urban - chiar dacă devin alune coa -
se când sunt umede și au nevoie de un
substrat consolidat pentru a nu apărea
denivelări. Există și alte rețineri față de acest
strat final al drumurilor: dacă sunt prea ușor
de scos, pavelele pot fi folosite ca proiectile,
așa cum s-a întâmplat la revoltele populare
din Italia în anii 1960, iar aderența lor este
problematică pentru motocicliști. Totuși, în
Bruges aceste nea jun suri nu sunt luate în
considerare, pen tru că pavajele reprezintă o
parte din far mecul orașului, fiind folosite
inclusiv pentru zonele rutiere și pietonale ale
celor 49 de poduri construite peste canale. 

 Pie]ele largi pietruite din
centrul ora[ului, folosite în

trecut ca zone comerciale în aer
liber [i loc de întâlnire pentru

membrii comunit`]ii, sunt
ocupate azi de milioane de turi[ti

care vin în fiecare an.  



CLASS PARCHET SRL
Bucure[ti

Email: vanzari@parchetstratificat.ro
Pentru mai multe informa]ii:

www.osmo.com.ro
0723.585.777
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Scurt istoric al orașului
Numele orașului Bruges provine, con -

form istoricilor, din norvegiana veche:
Bryggja - pod, punte, chei. Mai este de -
numit “Veneția Nordului” datorită nu me -
roa selor canale care încercuiesc și
tra versează orașul. Întemeiat în anul 862
sub forma unui castel înconjurat de apele
râului Reie, Bruges și-a păstrat farmecul
medieval în fiecare casă din cărămidă
roșie. Titlul de oraș i-a fost acordat în 1128,
iar de-a lungul Evului Mediu a fost mem -
bru important al Ligii Hanseatice, și chiar
capitală a acesteia, pentru o perioa dă.
Avantajat de poziția geografică - aproa pe
de mare, cu deschidere la por turile
englezești de dincolo de Canalul Mânecii,
care nu se aflau foarte departe - Bruges a
devenit un mare centru al nego țului. Din
portul său se transportau pe Marea
Nordului cantități însemnate de vin, sare,
mirodenii și țesături scumpe, îndeosebi
lâna  englezească – vândută de aici peste
tot în Europa. Bruges era con siderat în
acea perioadă (secolele XII-XV) pe drept
cuvânt unul dintre cele mai bogate orașe
ale lumii, acest aspect fiind vizibil în arhi -
tectura orașului, cu nenu mă rate edificii
cochete, nu neapărat monu mentale, dar
bogat ornamentate.

Puțină lume știe că termenul modern
de bursă își are originea aici, în casa unui
negustor influent numit Boerse, unde se
realizau tranzacții comerciale și financiare;
clădirea poate fi văzută și azi. 

Faptul că aici s-a deschis, la începutul
secolului al XIV-lea, prima bursă de valori
din lume, arată poziția privilegiată de care
s-a bucurat orașul în acea perioadă. Mai
mult, în secolul al XV-lea, orașul ajunsese

la un asemenea nivel de dezvoltare încât
populația crescuse până la 125.000-
150.000 de locuitori, de cinci ori mai mult
decât avea Londra la momentul respectiv.
Ca o consecință firească, Bruges a jucat un
rol de referință în artă, fiind un important
centru cultural și de mecenat. 

A fost leagănul picturii flamande tim -
purii (primitive), iar lucrările pictorilor Jan
van Eyck și Hans Memling au influențat
stilurile de pictură din toată Europa.

Aceeași mare care i-a adus pros pe ri -
tatea avea să-i aducă, începând cu secolul
al XVI-lea, și sfârșitul, când ieșirea la mare
a orașului a fost blocată parțial, apoi com -
plet, de depunerea constantă de aluviuni.
Orașul a rămas, deci, fără port direct,
implicit fără posibilitatea de a-și continua
vasta activitate comercială. Locul său a
fost luat de rivalul vecin Antwerp, iar
negustorii și locuitorii au părăsit treptat
orașul, până când Bruges a ajuns un mic
orășel de provincie, sărăcit și slab populat.
Cumva, această stare de letargie în care a
intrat orașul flamand l-a și salvat.  Ocolit
de tendințele de modernizare care au
început cu secolul al XVIII-lea, dar și de
revoluția industrială, Bruges a rămas foarte
puțin schimbat și îl vedem astăzi aproape
la fel cum era în epoca sa de aur. Orașul a
renăscut în secolul al XIX-lea, când aris -
tocrația britanică a descoperit aici o fru -
moasă destinație de vacanță. 

 Se spune c` în Belgia sunt cele
mai bune ([i multe) sortimente
de bere. Iar la mare c`utare sunt
berile produse în m`n`stirile din
Ordinul Trapist, care, ca [i vinul
(sau arhitectura?), cu cât sunt
mai vechi, cu atât sunt mai bune.
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Turismul a fost de fapt salvarea Bruges-
ului, mai ales că orașul n-a fost distrus în
timpul celor două războaie mondiale. 

Alături de turism, orașul mai este recu -
nos cut la nivel internațional ca unul dintre
marile centre manufacturiere în industria
textilă, datorită prelucrării lânii, con fec -
ționării de țesături și stofe de lux, dar mai
ales dantelăriei. Cea din urmă constituie și
azi unul dintre produsele cele mai apre cia -
te la export.

Arhitectura medievală
Centrul vechi istoric al orașului - unul

dintre cele mai bine păstrate din Europa -
este inclus pe lista patrimoniului cultural
mondial UNESCO; această arie de peste
400 de hectare poate să spună singură
povestea orașului prin toate monu men -
tele, bisericile, clădirile istorice și mai ales
pie țele largi pavate. Bruges-ul, desemnat
capitală culturală europeană în 2002, este
un exemplu de așezământ istoric me die -
val, care și-a păstrat clădirile originale de-
a lungul secolelor, iar construcțiile gotice
fac parte din identitatea orașului. 

S-au păstrat nu doar modelul stradal
medieval, ci și rețeaua de canale și arhi tec -
tura specifică nordului Europei și Țărilor
de Jos, cu extrem de puține intervenții din
arhitectura modernă sau contemporană.
Canalele din Bruges au fost utilizate

pentru transportul grânelor, animalelor și
textilelor, amenajarea lor fiind un exemplu
de urbanism, de colaborare a co mu nită -
ților de negustori și constructori, de im -
plicare a autorităților locale în dezvoltarea
orașului. Multe dintre fațadele tipice din
cărămidă roșie sau în alte culori vesele nu
sunt cele originale, fiind rezultatul mo -
dernizărilor din secolul al XIX-lea. Piața
centrală a fost reconfigurată în 1985, iar
unele dintre clădirile impozante nu sunt
atât de vechi, exemplul elocvent fiind
fostul tribunal, care datează din 1887 și
adăpostește Muzeul de Istorie.

 Sc`rile amvoanelor - 
me[te[ugul lemnului dus 
la nivel de art`, 
în stil gotic [i baroc...
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La tot pasul se pot admira și azi clădiri
medievale care au fost reprezentanțe
comerciale ale unor mari firme de import-
export, centre ale breslelor meșteșugărești
ale acelor vremuri, reședințe ale unor per -
soane particulare care și-au cheltuit averea
cu binecunoscutul simț al măsurii pro -
testante, fără ostentație, în spiritul bunului
gust și al eficienței. Trebuie spus că această
regiune a Europei, deși marcată profund
de Reforma Protestantă, a fost readusă la
catolicism în secolele XVII – XVIII de către
Inchiziție, Belgia făcând parte atunci din
Imperiul Spaniol. 

Există și multe comori spirituale și pa tri -
moniale aici, mai ales în lăcașurile de cult.
Astfel, în biserica “Onze-Lieve-Vrouwekerk”
se găsește unica sculptură în marmură
“Madonna” a lui Michelangelo, din afara
Italiei, destinată inițial altarului domului din
Siena (Italia). “Madonna cu pruncul”, statuia
din marmură pe care Michelangelo Buo -
narroti a realizat-o în anul 1504, a fost donată,
în 1514, Cate dra lei din Burges de către un
negustor bogat. Capodopera a fost furată de
două ori în decursul timpului, ultima dată  în
1944. 

De asemenea, Biserica ”Basiliek van het
Heilig Bloed” din Bruges păstrează, potrivit
legendei, un flacon cu Sfântul Sânge, adus din
Țara Sfântă de Dietrich de Alsacia în 1149, și
moaștele Sfântului Vasile. Acesta este scos în
public în ziua de Ispas (Înăl țarea Domnului)
într-o procesiune cu caracter medieval, care
se desfășoară anual, începând din 1291.

Bisericile din Bruges pot fi considerate
repere de artă meșteșugărească medievală.
Sculptura în lemn este deosebit de va lo -
roasă, fiind utilizată la decorațiuni murale
și mai ales la scările amvoanelor, unele
ade v ărate capodopere. Pictura este de ase -
menea prezentă în orice biserică, ca o con -
firmare a efuziunii artistice de la sfârșitul
Evului Mediu. Pardoselile, în majoritate
din marmură albă și neagră sau ceramică
smălțuită, atestă generozitatea negus -
torilor din acea epocă și dorința lor de a
contribui la prosperitatea comu nității, la
o identitate în rândul marilor orașe ale
Ligii Hanseatice.  

 Majoritatea bisericilor au fost 
ridicate în stil gotic, cu elemente 
baroce la interior care aduc un plus 
de spectaculozitate.
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de topproduse

dacă sunteți în căutarea unei pardoseli potrivite pentru proiectul dumneavoastră din industria
alimentară și nu numai, vă puteți baza pe experiența și reputația experților de la master builders
solutions-basf, care de-a lungul mai multor decenii au creeat cele mai performante game de
produse pentru pardoseli industriale. dezvoltată la începutul anilor 1970, tehnologia ucrete
reprezintă în fapt primul beton poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse atacurilor chimice
agresive și temperaturilor ridicate. timp de peste 40 de ani a rămas alegerea numărul 1 a produ -
cătorilor din industria alimentară, chimică și farmaceutică, datorită durabilității demonstrate a
acestei tehnologii de pardoseli Heavy duty. UCRETE este primul sistem de pardoseală pe bază
de răşini, care a obţinut certificarea HACCP.

Performanță la cel mai înalt nivel
Pardoseala industrială UCRETE este o soluție extrem de

ren tabilă deoarece durează un timp îndelungat, se instalează
rapid și îndeplinește practic toate nevoile industriei mo der -
ne de procesare alimentară, reprezentând o serie unică de
produse bazate pe rășinile poliuretanice pentru sarcini grele.
UCRETE are o reputație de neegalat în privința perfor man -
ței, construită de-a lungul a peste patru decenii de utilizare
în industria alimentară și a băuturilor, farmaceutică și chimică.

UCRETE - cea mai rezistentă 
pardoseală din lume

We create chemistry



Pardoseli magazin 25

uCreTe – o transformare radicală 
a industriei alimentare

Sistemul de pardoseli UCRETE a fost dezvoltat la
începutul anilor 1970, atunci când a apărut nevoia pentru
pardoseli cu o rezistență mai mare la acțiunea factorilor
chimici, termici și mecanici în comparație cu pardoselile
tradiționale epoxidice. La începutul anilor 1980, ca urmare a
unor analize efectuate în sectorul alimentar din Europa, noul
produs UCRETE a fost dezvoltat pentru a răspunde
cerințelor ridicate impuse, în special cele referitoare la igienă,
siguranță și durata de viață ridicată în condiții agresive. Încă
din anii 1980, amenajarea unor spații de lucru mai ample,
viteza crescută de procesare și ambalare, prepararea
mâncărurilor înghețate sau semipreparate etc. au condus la
o cerere mai mare, fabricile având activitate continuă cu un
minimum de întrerupere a fluxului de producție pentru
activități de întreținere.

Calități ale pardoselilor 
industriale UCRETE

lDurabilitate: rezistență excelentă la impact și uzură
    – multe pardoseli  UCRETE aplicate în medii agresive,
cu o vechime de 20 – 30 de ani, sunt încă în folosință.
l Nu prezintă miros, chiar și în cazul aplicării, în

zonele de procesare a alimentelor, în timpul producției.
l Aplicare și întărire rapidă, chiar și la temperaturi

scăzute; sunt disponibile sisteme care pot fi date în
folosință după numai 5 ore la 10 °C, fiind ideale pentru
lucrările de renovare.
l Toleranțe la umiditate: pot fi aplicate pe beton la

7 zile de la turnarea acestuia, fără a fi nevoie de amorse
speciale, contribuind astfel la respectarea programului
pentru  construcțiile urgente.
l Rezistență la șoc termic: suportă deversări de

lichide  cu temperaturi de până la 150 °C.
l Igienă: pardoselile UCRETE pot fi curățate la un

standard comparabil cu oțelul inoxidabil, și nu favori -
zea ză dezvoltarea bacteriilor, ajutând astfel la men ți -
nerea standardelor de igienă.
lRezistență chimică - de la acizi puternici la substanțe

alcaline, grăsimi, uleiuri și solvenți care pot degrada rapid
alte tipuri de pardoseli pe bază de rășini; natura foarte
rezistentă a pardoselii UCRETE ne asigură că niciun produs
de curățare disponibil pe piață nu va deteriora pardoseala.
l Curățenie și siguranță pentru angajații și pro-

dusele dumneavoastră, pentru mediu, obținând un
Certi ficat cu standardul Eurofins Indoor Air Comfort
Gold pentru emisii scăzute.
l Estetică: Sunt disponibile 8 culori standard, diferite

grade de texturare (pentru a asigura și o aderență supe-
rioară), variante mozaic, cuarț colorat, cu agregat metalic.

Pentru a asigura o performanță pe termen lung,
pardoseala dumneavoastră UCRETE va fi pusă în
operă de personal specializat.
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Odată cu creșterea nivelului de conștientizare al opiniei
publice în privința problemelor de sănătate, igienă și siguranță,
s-au dezvoltat numeroase regulamente, proceduri și norme,
în special în domeniul industriei alimentare și a băuturilor. Au
fost elaborate și urmărite reglementările europene, cele
prevăzute de legislația SUA, cerințele USDA (United States
Department of Agriculture) pentru materialele de construcții
ce se folosesc în aceste unități de producție, normele HACCP,
GMP (Good Manufacturing Practice) și procedurile cele mai
rapide și eficiente de curățare. Industria alimentară realizase
rapid că materialele utilizate anterior pentru pardoselile
tradiționale fie nu îndeplineau aceste cerințe, fie nu erau
capabile să reziste în condițiile cerute de noile reglementări
pentru procesele de fabricație. UCRETE le îndeplinește pe
toate și este cel mai longeviv sistem de acest gen din lume, în
condiții agresive de utilizare.

Avantajele sistemului de pardoseli UCRETE, comparativ
cu sistemele clasice, s-au dovedit net superioare, asigurând
în același timp o suprafață continuă, fără rosturi sau îmbinări.
Acesta a demonstrat o rezistență excelentă la produșii
chi mici utilizați în activitatea de curățare, la scurgeri
constante de lichide cu temperaturi care puteau ajunge la 130
°C (în prezent se poate ajunge la 150°C) și permiteau steri -
lizarea cu abur și soluții chimice fierbinți. De menționat că
majoritatea sistemelor de pardoseli pe bază de rășini epoxidice
sau poliuretanice tradiționale se înmoaie la 60°C sau chiar mai
puțin. De asemenea, asigurau rezistența la șo curi termice, la
trecerea bruscă de la fierbinte la rece și invers (de la -40 °C la
+120 °C). Un alt avantaj evidențiat a fost rezistența la impact
fără a se fisura sau exfolia, rezistența la uzură și posibilitatea de

curățare, la cele mai riguroase standarde, rezistența la acizii din
alimente și la acizii organici din aditivii folosiți. Faptul că
pardoseala UCRETE nu conține solvenți și nici nu are miros a
făcut-o ideală pentru industria alimentară în proiecte care
presupun renovarea suprafețelor fără oprirea producției.
Prezintă absorbție 0 a lichidelor și permite aplicarea pe
substraturi cu umiditate de până la 10% (comparativ cu 4%
pentru sistemele tradiționale). Nu în ultimul rând, timpul până
la darea în folosință poate fi de 5 ore de la montajul pardoselii,
comparativ cu 5 zile pentru sistemele obișnuite. Durata medie
de viață de peste 25 de ani în medii agresive, face ca men -
tenanța după aplicare să fie minimă, ceea ce înseamnă că
beneficiarul nu mai are nicio grijă după punerea în operă.
UCRETE a cunoscut un succes imediat în domeniul industriei
alimentare și cel al băuturilor alimentare, în special în sectorul
lactatelor, al procesării de alimente, al îmbutelierii de apă,
băuturi răcoritoare și bere, al procesării de carne de pui, porc
sau vită etc. Capacitatea sa de a corespunde cerințelor stricte
de igienă și siguranță l-au impus ca fiind cel mai bun produs
care poate fi folosit acolo unde se impune necesitatea unei
pardoseli performante și rezistente în timp.

Datorită durabilității testate, pardoselile UCRETE sunt
utilizate frecvent de companii multinaținale precum Coca-
Cola, Danone, Nestle și multe altele. Toate pardoselile
UCRETE sunt dense, impermeabile pe întreaga grosime a
acestora, în mod esențial inerte, nedegradabile biologic și nu
favorizează dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor.
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Drept urmare, pardoseala industrială UCRETE este utili -
zată în industria alimentară și farmaceutică, în medii în care
sunt cerute cele mai înalte standarde de igienă.

Aderența pardoselilor industriale
Pentru a reduce la minim riscul de alunecare, împiedicare

și cădere, este nevoie de o abordare holistică. Poate fi nevoie
de soluții de proiectare sau de o schimbare a practicilor și
procedurilor de muncă, dar și de a lua în considerare efectul
curățeniei și al încălțămintei. Este necesar un compromis
între ușurința la curățare și rezistența la alunecare. 

l dotări pentru hoteluri și centre 
spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes în domeniu

REVISTA 

SpaMagazin

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

Experții Master Builders Solutions furnizează 
o gamă completă de soluții inovatoare și
durabile pentru a răspunde nevoilor specifice
de construcție, oferind un pachet complet de
soluții pentru repararea, protecția și
impermeabilizare  betonului. Experiența și
extinderea  globală contribuie la succesul
proiectului dumneavoastră – în prezent și pe
termen lung.

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

Nu toate zonele au nevoie de același grad de rezistență la
alune care. De aceea, UCRETE vine cu o serie de profile de su -
prafață disponibile pentru a permite personalizarea par -
 doselii conform nevoilor individuale ale fiecărui spațiu. Pentru
consultanță individuală privind cel mai potrivit tip de profil
pentru pardoseala dumneavoastră, vă rugăm să contac -
tați expertul local Master Builders Solutions de la BASF.
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interviu

Proiectarea
acustic` trebuie
f`cut` odat` cu
proiectarea de
arhitectur`

Doamnă profesor, ce trebuie să urmărească un
specialist în pardoseli, legat de izolarea fonică și
optimizarea acustică a unei încăperi, a unei clădiri ?  

În primul rând, ar trebui să ia în calcul un parametru
important din domeniul acusticii: indicele de izolare la zgomot,
întrebuințat inclusiv la pardoseli; în acest caz, se numește indice
de izolare la zgomot de impact, notat cu Li. Pardoseala poate
fi privită ca îmbrăcăminte a elementului de planșeu (beton în
cele mai multe cazuri) care trebuie să asigure și izolarea la
zgomot de impact (produs de obiecte trântite, de pași, de
tocuri, mobilier mutat ș.a.m.d.). Planșeul nu asigură niciodată o
izolare acustică suficientă între două spații suprapuse, dar se
adaugă acest strat final de pardoseală și alte straturi, care aduc
o îmbunătățire. Parametrul ΔLi al sistemului de pardoseală -
indicele de îmbunătățire a izolării la zgomot de impact -
trebuie să fie suficient de mare pentru ca, adunat la izolarea dată
de planșeu, să asigure confortul acustic necesar. De obicei este
mai ușor să faci izolarea la zgomotul de impact imediat sub
pardoseală, deci deasupra planșeului, decât pe tavanul de
dedesubt. Este mai simplu ca situație concretă de șantier, dar și
pentru faptul că izolarea unui tavan, care să reducă zgomotul

aerian, ajută la reducerea zgomotului de impact doar dacă este
izolat și pe lateral, pentru a evita orice punte acustică. 

Cum contribuie o pardoseală la izolarea fonică a
încăperii?

Stratul final al pardoselii are un rol important. Pentru un
covor PVC, indicele de îmbunătățire a izolării la zgomot este de
7 dB, iar o mochetă de calitate superioară poate ajunge până la
20 dB. Diferența între cele două este foarte mare, importantă
pentru confortul acustic. Parchetul are valori între 10 și 25 dB.
În anumite cazuri izolarea nu este suficientă doar prin stratul
final și atunci se poate interveni cu un sistem complex de dală
flotantă care include plăci de vată minerală (a nu se confunda
cu pardoselile supra înălțate!). 

Interviu cu Doamna
Conf. Univ. 
Dr. Ing. Mariana
Cristina Stan,
membru al Comisiei
de Acustic§ a
Academiei Române
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Am proiectat astfel de lucrări, inclusiv pentru hoteluri, la
care s-a folosit vată minerală bazaltică sau de sticlă, cu densitate
de peste 80 kg/m3. Aici aș atrage atenția asupra unui aspect:
oricât te-ai strădui să aplici materiale fonoizolante la nivelul
planșeului, dacă structura clădirii este metalică, efectul nu va fi
cel scontat. Prin metal zgomotul se transmite cel mai ușor,
pentru că vibrează puternic, chiar dacă este lestat. Betonul este
un izolator relativ bun, pentru că respectă legea masei: un
element izolează cu atât mai bine cu cât e mai greu. 

La restaurante, hoteluri sau alte tipuri de spații unde
funcționează diverse echipamente, apare transmisia structurală,
care este destul de dificil de evitat. Sau când cade ceva pe
planșeu, ori pe masă, sunetul se transmite prin masa cu picioare
rigide, prin planșeu și structură, și către cel de deasupra. Tavanul
poate însemna de cele mai multe ori izolare la zgomotul aerian,
dar este nevoie și de izolare structurală. O soluție ar fi să așezi
masa, mașina de curățat cartofi sau alt echipament pe elemente
vibroamor ti zoare, elastice. 

Mai sunt situații când apar probleme cu țevile de instalații,
iar izolarea planșeului nu este suficientă, trebuie intervenit cu
așa-numitele “cochilii” pentru țevi. Am întâlnit o situație în care
deasupra dormitorului era amplasată o cameră tehnică, deci vă
dați seama ce disconfort se putea crea. Iar situația devine și mai
dificilă când aceste conducte sunt fixate de perete prin sisteme
de prindere rigide, și nu prin intermediul unor coliere elastice,
cum se recomandă.

Ce soluții de tratament acustic recomandați în
general, pentru pardoseli și nu numai?

Sub pardoseală, pentru zgomotul la impact, o lungă
perioadă s-a folosit vată minerală. Este un material elastic, util
și ca izolare termică, pe care îl recomand în continuare. Apoi a
apărut polistirenul ecruisat, un polistiren expandat și apoi
presat, până ajunge la 75% sau chiar 50% din grosimea inițială.

Acesta poate fi folosit precum vata minerală, pentru că are
proprietăți elastice, aspectul cel mai important în fonoizolare,
de fapt în absorbția de unde sonore. Sunetul, de diferite
frecvențe, intră între pori sau particule și este atenuat acolo. Nu
recomand polistirenul extrudat sau expandat; acestea au celule
închise, care nu asigură elasticitatea necesară. Acum se mai
poate interveni cu diverse membrane izolatoare (de exemplu
din cauciuc tocat și liat), care au efect pentru zgomotul de
impact, fiind de asemenea materiale elastice, eficiente ca
underlay sub parchet sau laminat. 

Vata minerală este eficientă și pentru pereți, ca material
fonoabsorbant. Aș mai putea menționa poliuretanul sub formă
de burete, la care mulți apelează pentru tratamente acustice ale
pereților. Sunt acele acoperiri sub formă de conuri, care au însă,
de cele mai multe ori, valori mici la frecvențe joase. Tot pentru
pereți, chiar dacă nu este un absorbant după modelul celor
discutate mai sus, avem panourile de gips-carton cu perforații.
Funcționează pe principiul rezonatorului: sunetul intră pe
orificii și ajunge în spatele panoului, unde cavitatea e mare, și își
consumă energia. Astfel sunetul nu mai iese prin perforație cu
aceeași energie cu care a intrat. 
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interviu

În funcție de mărimea si numărul orificiilor, plăcile de gips-
carton sunt fonoabsorbante de un anumit nivel, fiind folosite
pentru controlul acusticii unor săli de concerte sau evenimente. 

Sunt încă multe confuzii, chiar și printre cei care
promovează produse în acest domeniu, de aceea nu sunt
folosite cele mai potrivite materiale într-o situație dată;
rezultatele sunt atunci departe de cele așteptate, sau resursele
sunt folosite ineficient. E bine să știm că vata minerală nu face
izolare fonică, ci absorbție de unde sonore. Izolare face legea
masei, deci orice element greu, iar pentru aceasta avem
materiale ca betonul, cărămida și BCA-ul, în ordinea capacității
de izolare. 

Vata minerală absoarbe sunetul, de aceea nu se mai aude su -
netul în spatele ei. Inserată în perete dublu placat, aceasta nu
face deci izolare, ci reduce zgomotul – prin absorbție  –  la trece -
rea dintr-o parte în cealaltă.  Dacă sursa și receptorul sunt în
ace lași spațiu, de regulă trebuie să fac absorbție cu un material
po ros, ca să nu deranjez receptorul. Dacă sursa și receptorul sunt
în spații diferite, între ele fac izolare prin materiale cu masă mare. 

Ce ne puteți spune despre sălile de concerte și
audiții?

Sălile de concerte sunt cazuri particulare, unde se face
absorbție controlată, de 30%, 50% etc. Aici aș menționa două
principii. În primul rând, totdeauna în spatele sălii trebuie să am
un perete absorbant, pentru ca sunetul să nu se întoarcă în ceafa
auditorului. În al doilea rând niciodată nu las față în față doi
pereți reflectanți, pentru că între ei se formează unde staționare,
un fenomen care se mai numește “ecou de fluturare” – undele
sonore se reflectă dintr-o parte în alta. Aș mai adăuga faptul că
ecoul și reverberația sunt două fenomene diferite. Ecoul apare
când sunetele se repetă, auzindu-se distinct unul față de celălalt,
datorită reflectării undelor acustice. În acest caz, diferența între
unda directă și cea reflectată este mai mare de 17 m, valoare ce

are legătură cu frecvența cu care  poate vibra membrana
timpanului. Reverberație înseamnă prelungirea sunetului,
scăzând în intensitate, după oprirea sursei sonore.  

Domeniul acesta al sălilor de concerte este unul foarte
sensibil. Aici aș da un exemplu din perioada interbelică: la
celebra sală Scala din Milano, muzicienii, dar și spectatorii, au
constatat la un moment dat că acustica sălii s-a înrăutățit. În
urma unor studii, s-a tras concluzia că acustica se schimbase
din cauza modei! Doamnele din sală nu mai aveau fuste la fel
de lungi și voluminoase, adică exista mai puțin material
fonoabsorbant în sală; s-au modificat atunci tratamentele
acustice ale pereților sălii.

Și pardoseala influențează acustica unei săli, de aceea când
fac un proiect de sală de audiții trebuie să știu dinainte ce
pardoseală există sau se va monta. La Teatrul Național am lucrat
pentru două săli de spectacol suprapuse, cea de sus având pe
scenă o rotativă imensă, care face un zgomot infernal la
schimbarea decorului, extrem de neplăcut pentru sala de jos. La
un moment dat mi-a venit ideea să ridicăm scena rotativă și să
punem o membrană, dar mi s-a spus că este imposibil să
demontezi scena. Atunci am rezolvat  prin izolarea tavanului
sălii de jos, cu folia urmărind tot traseul grinzilor, cu întoarcere
pe rebord la marginile tavanului. 
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Conf. univ. Dr. Ing. Mariana Cristina Stan
absolventă a facultății de construcții civile și
industriale, a lucrat peste 30 de ani la
laboratorul de acustică al institutului de
cercetări în construcții incerc bucurești, 
apoi a predat 10 ani disciplina “fizica
construcțiilor” la facultatea de arhitectură a
universității spiru Haret. a realizat proiectarea
acustică a unor săli importante din bucurești și
din țară: sala “eutherpe” a universității spiru
Haret, studioul albastru al televiziunii ”românia
de mâine”, studiourile tvr tg. mureș, sala de
spectacole și studioul de înregistrări la teatrul
“constantin tănase”, aula bibliotecii naționale
din bucurești, sala mare, sala mică, sălile pictura,
atelier și multimedia de la teatrul național
bucurești, teatrul pentru copii și tineret excelsior
din bucurești, sala de teatru din club vila bran,
reamenajarea teatrului “sică alexandrescu” din
brașov. 

Apoi am prevăzut vată minerală și strat dublu de gips-
carton. La acest moment nici nu îți dai seama din sala de jos de
zgomotele de deasupra – a fost o lucrare care i-a surprins pe
toți cei implicați.

Multe săli de nunți amenajate recent au o acustică
foarte agresivă, greu de suportat în interior....

Aceasta pentru că nu sunt înțelese avantajele unor trata -
men te acustice. Pentru pardoseli se pune orice material rezistent
la trafic, inclusiv mochetă de trafic intens, iar pe pereți și pe
tavan, de cele mai multe ori...nimic!. Dar nu aceasta este
problema cea mai mare a proprietarilor de săli de evenimente;
oricum, nivelul de zgomot este atât de mare încât poate nici nu
mai contează dacă sunt 90 sau 100 dB. Contează cum izolează
față de camerele vecine, pe orizontală și verticală, dar mai ales
față de clădirile vecine. 

Dacă am în sală 100 dB, din care să zicem că afară ajung 60 dB,
prima clădire de locuit trebuie să fie la distanța de 40 – 50 m,
pentru ca sunetul să se reducă până la limita admisibilă de 50 dB
la distanța de 2 m de fațada blocului respectiv. Recent am
refuzat să fac studii și să pun ștampila de verificator pentru acele
corturi de evenimente, pe care ei vor să le așeze la 20 de metri

de cea mai apropiată clădire. E complicat și când se construiește
o biserică, cu clopotnița lângă blocuri... Există acel principiu în
drept, al primului sosit, care trebuie respectat. 

Oamenii sunt foarte greu de schimbat, chiar și după situații
precum cea de la Colectiv. Încă nu este înțeleasă respon sa -
bilitatea unui proiect, a unui aviz ISU etc. Trebuie să existe un
proiect, cu căi de acces, structură, materiale, compartimentări
– toate acestea au legătură cu un proiect de acustică. Poate este
și motivul pentru care multe proiecte bune eșuează în această
fază, pentru a fi reluate apoi cu alte soluții, nu neapărat
profesionale. După incendiul de la Colectiv a apărut ideea că,
pentru a evita folosirea unui material combustibil poros, lăsat
aparent, să fie folosite pentru fono absor bție plăci de vată
minerală, ceea ce este o grozăvie. 

Materialul este bun, dar nu poate fi lăsat aparent, să intre
fibrele de vată pe căile respiratorii ale oamenilor. Avem o
responsabilitate nu doar pen tru confor tul acustic, ci și pentru
sănătatea și siguranța oamenilor care beneficiază de aceste
soluții.

Și aș vrea să închei cu o concluzie: pentru a obține rezultate
bune în privința izolării fonice și a confortului acustic, proiec -
tarea acustică trebuie făcută întotdeauna de la începutul unei
lucrări, odată cu proiectarea de arhitectură.
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de topProduse 

un concept unic și complet

Metodă sigură și eficientă
Pentru a pune în evidență profesionalismul unui montator,

este nevoie în primul rând de materiale profesionale. Dar nu
este suficient; trebuie folosite soluțiile potrivite, cu suport
tehnic și cunoștințe dobândite în cadrul unor instruiri atente,
precum și un mediu de lucru sănătos, cu produse care
respectă mediul înconjurător. Bona vă oferă soluții complete
pentru a crea pardoseli din lemn frumoase, durabile și ușor
de întreținut, adaptabile pentru fiecare montator ori tip de
lucrare. 

Profesionalism și performanță
Prin Bona System, avem la dispoziție un portofoliu unic

de produse, care acoperă tot ceea ce este necesar pentru a
pune în valoare pardoselile din lemn: maşini de şlefuit, sis -
teme de şlefuire fără praf, abrazive, adezivi, lacuri, uleiuri,
baiţuri şi produse pentru curăţare şi îngrijire. Siste mul Bona
este ușor de utilizat, sigur și eficient, cu rezultate excelente
în ceea ce privește durata de viață a lucrării, garan tarea
acesteia pe termen lung, crearea unui spațiu interior sănă tos
pentru utilizatorii de orice vârstă. Unul dintre bene ficiile cele
mai importante ale sistemului Bona constă în faptul că

Timp de aproape 100 de ani, Bona a
dezvoltat, pentru profesioniști și beneficiari,
produse și sisteme premium capabile să
mențină frumusețea naturală a pardoselilor
din lemn. Astăzi, mai mult decât oricând, vă
puteți baza pe sistemul complet Bona pentru
fiecare etapă a procesului de execuție și
renovare, de la montare sau reparare până la
șlefuire, finisare și întreținere. Nicio
pardoseală de lemn nu este completă fără
sistem complet Bona!

Bona System 
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produsele sunt compatibile între ele, se pot aplica pe orice
pardoseală din lemn și pot fi utilizate cu succes de orice
montator care dorește să facă performanță în domeniul
montajelor premium. Activând în industria pardoselilor din
lemn de aproape 100 de ani, Bona știe cu adevărat ce își
doresc meșterii parchetari profesioniști. Prin cercetare și
dezvoltarea de noi produse, pardoselile pot fi urmărite,
întreținute și optimizate pe întreaga lor durată de viață, care
astfel este prelungită semnificativ. 

Finisaje
Bona acoperă o paletă largă de tratamente de suprafață

ce îndeplinesc diverse cerințe de performanță, sustenabilitate
sau preferințe personale, indiferent dacă sunteți în căutarea

unor soluții tradiționale sau doriți să vă testați creativitatea:
lac, ulei, ceară, finisaje speciale pentru săli de sport sau
vopsea, împreună cu întregul sistem de finisare (chituri,
grunduri, baițuri). Pionieri ai lacurilor pe bază de apă în anii
1970, astăzi Bona este lider global ce furnizează o gamă
completă de produse și materiale ecologice, dintre care unele
au devenit ”staruri” ale domeniului, precum Bona Traffic sau
Bona Traffic HD. 

Uleiurile Bona Oil, pentru pardoseli interioare, dar și
exterioare (precum Bona Decking Oil) sunt create din ulei de
pin, care nu afectează mediul și scot în valoare frumusețea
lemnului, de aceea au un timp de uscare mai redus și sunt
puse în operă mult mai ușor.

Căutați un anumit grad de luciu, o anumită culoare,
rezistență la alunecare sau durabilitate? Bona vă poate oferi
soluția căutată, rezultatul fiind o podea ușor de întreținut,
indiferent de tipul de finisaj Bona utilizat. Cu ajutorul baițului
pe bază de ulei Bona Create, puteți obține modele unicat de
culoare, având în continuare o protecție durabilă cu ajutorul
lacurilor de la același producător. Bona vă ajută să fiți creativi
și vă furnizează idei asupra modului cum puteți schimba
aspectul parchetului, îndrumându-vă în fiecare etapă, până la
obținerea rezultatului dorit.

Montaj
Montajul înseamnă pregătirea corectă a stratului suport

pentru a obține cele mai bune rezultate și sunt necesare soluții

Produse compatibile

Sistem complet de produse

Ușor, sigur și eficient

Nu afectează mediul
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profesionale de instalare a par chetului. La Bona găsiți toate
produsele și uneltele necesare înainte și în timpul montajului
unei pardoseli de lemn – parchet, dușu mea, parchet industrial,
dale etc. Aveți la dispoziție o gamă largă de adezivi care se
pretează fiecărui stil de lucru, soluții optime indiferent de
condiția stratului suport; dacă șapa este denivelată, friabilă
sau umedă, găsiți ușor soluții de remediere a acestora. Pro -
dusele de montaj din Sistemul Bona includ: șape de egali -
zare, hidroizolații, bariere de vapori și adezivi, toate aces tea
create să lucreze perfect împreună. 

Utilizarea unui adeziv performant, care combină elas tici tatea
și rezistența la smulgere, constituie baza ideală pentru ob ținerea
unei pardoseli frumoase și durabile de-a lungul timpului.
Procesul continuu de cerecetare și dezvoltare, com binat cu anii
de experiență și dialogul permananent cu meșterii parchetari,
a propulsat brandul Bona în avangarda evoluției teh nologice a
adezivilor pentru parchet și a sistemelor profesionale de montaj.
În prezent, puteți opta pentru adezivi în dispersie, adezivi reactivi
poliuretanici și adezivi pe bază de silan. 

Șlefuire
Cu ajutorul soluțiilor Bona pentru șlefuirea parchetului, se

poate lucra fără apariția prafului, o problemă reală atât pentru
montatori, cât și pentru beneficiari. Mașinile de șlefuit și abra -
zivele Bona sunt create special pentru acest tip de lucrare,
rezultatele finale fiind excepționale. Abrazivele Bona folosite
împreună cu mașini de șlefuit precum Bona Flexisand și Bona
Belt vă permit să lucrați eficient și să creați baza unor finisaje
uniforme, marcate de acuratețe și control perfect. Șlefuirea unei
pardoseli din lemn poate fi dificilă, dar folosind aceste echi -
pamente, operațiunea devine mai simplă și mai sigură. Praful
este istorie pentru șlefuirea parchetului datorită performanțelor
unor mașini de colectare precum cele din gama Bona DCS.

de topProduse 
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Curățare și întreținere
Pasiunea pentru pardoselile de lemn, fie parchet, dușu -

mea sau deck de exterior, înseamnă grija cores pun ză toare pe
întreaga durată de viață a acestora, în orice situație. Între
renovări, întreținerea joacă un rol important în ciclul de viață
al parchetului. Produsele de întreținere Bona sunt create să
interacționeze cu tratamentele de suprafață, au formule
capabile să acționeze eficient și sigur. Printre soluțiile de
întreținere, un pas important a fost făcut cu ajutorul sistemului
Bona Deep Clean – curățarea profundă a pardoselilor.

Industrial Coating
Bona a dezvoltat începând cu 1980 o gamă completă de

finisaje UV de înaltă calitate, create să confere cea mai bună
aderență pe suprafața lemnului și cel mai înalt nivel de
rezistență la uzură și zgâriere. 

Bona
Sustainability –
respect 
pentru mediul 
înconjurător 
și mediul de
lucru

Bona se dedică în
totalitate par do se lilor
din lemn, având per ma -
nent în ve dere sustena -
bili tatea. Me diul de
lucru și viața zilnică
alături de produsele
Bona trebuie să fie favo -
rabile atât pentru sănătate, cât și pentru mediu, lucru valabil
pentru toate produsele. Abordarea inovatoare a generat soluții
precum finisajele pe bază de apă, cu conținut scăzut de
compuși organici volatili (COV) și mașinile de șlefuit care
înlătură până la 99,8% din praf.

Lacurile pe bază de apă de la Bona au un conținut foarte
scăzut de VOC, a căror emisie în aer dăunează sănătății și
mediului. Astfel, produsele Bona sunt sigure pentru oameni,
animale de companie și mediul ambiant al locuinței. În ceea
ce privește tehnologiile de instalare, Bona militează pentru
adezivii pe bază de silan care au avantaje importante
comparativ cu adezivii tradiționali: nu pătează finisajul, nu au
impact negativ asupra utilizatorului, iar emisiile chimice sunt
conforme normei EC1/EC1R. Tehnologia viitorului, adezivul pe
bază de silan, este astăzi accesibilă la un cost echitabil
raportat la performanțe și siguranță.

Praful de la mașinile de șlefuit poate ajunge peste tot. În
haine, în dulapurile de la bucătărie, în părul copiilor! Sistemul
Bona Dust Containment System vă scapă aproape în
întregime de praf, spre deosebire de procesele de șlefuire
clasice. Parchetarii Bona șlefuiesc fără praf pardoselile, iar
beneficiarul nu trebuie să acopere obiectele din casă în timpul
montajului și nici să curețe fiecare colț după acesta. Mai mult,
aerul care iese din mașina de șlefuit este mai curat decât cel
care intră, mulțumită filtrelor de aer HEPA.

INFO
Bona România SRL

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

ROMHOTEL: interes doar
pentru soluȚii profesionale 

În perioada 16 – 19 noiembrie, revista noastră a participat la cea de-a XXV-a ediție a
expoziției de echipamente, mobilier și dotări pentru hoteluri, restaurante, baruri și
catering - romhotel 2017. În pavilioanele C5, C6 și G7 și-au prezentat ofertele peste 80
de companii din domeniu, au fost organizate evenimente gastronomice cu chefi renumiți
și demonstrații cu produse și echipamente Horeca, au fost organizate prezentări și
seminarii. Alături de aceștia, revista noastră a participat la manifestări, pentru a primi
numeroșii vizitatori, atât public specializat din domeniu, top mangement și investitori, cât
și amatori de oferte la Târgul de Turism al României, organizat în paralel. Toți au putut
afla noutăți din domeniul pardoselilor, reflectate în ultima ediție a revistei, interesul față
de acestea fiind ridicat, din motive pe care le vom detalia în continuare. 

Investiții în zona ”hard”
Interesul pentru pardoseli este evident la acest târg, partici-

panții fiind preocupați de tot ceea ce înseamnă un hotel, pensiune,
centru wellness sau unitate de alimentație publică, începând cu
proiectarea și construcția propriu-zisă. Prin tradiție, evenimentul
găzduiește furnizori de soluții pentru cleaning și întreținere, de la
detergenți la aspiratoare. Designul interior este de asemenea re-
prezentat, prin intermediul furnizorilor de mobilier, decorațiuni și
textile, dar și de soluții pentru pardoseli, precum Glamour Floors.
Una dintre tendințe este de a se crea parteneriate între diverși ac-
tori de pe piață, care lucrează împreună la anumite proiecte sau
se recomandă unul pe altul în virtutea experienței și calității pro-
duselor. Astfel, succesul proiectului este garantat, problemele apar
mult mai rar, iar lucrul în echipă își dovedește încă o dată eficiența. 

Prezența noastră la târguri aduce, desigur, notorietate revistei,
dar adevăratul avantaj este faptul că răspunde unei nevoi acute a
pieței: investitorii se orientează vizibil spre materialele de calitate,
își doresc punerea în operă în manieră profesională și se raportează
la branduri reprezentative, respectiv la asociații profesionale care
dispun de know-how. În plus, se știe că un material de calitate
medie, montat de profesioniști, rezolvă în mod acceptabil funcțiu-
nea lucrării, dar unul premium pus în operă de un neprofesionist
devine de cele foarte multe ori un eșec. 

La Romhotel, am avut ocazia (și bucuria) să vorbim cu mulți
hotelieri și persoane care au rol decizional în domeniul Horeca, nu-
mărul mare de reviste distribuite fiind pentru noi un barometru al
interesului crescut pentru informația specializată. Însă cu adevă-
rat încurajator este faptul că numeroși investitori au venit la târg
să se informeze înainte de a demara lucrările, unii chiar înainte de
stadiul de proiectare. Dacă, în urmă cu câțiva ani, oricine dispunea
de un capital oarecare se lansa pe această piață, chiar dacă nu avea

 Romhotel se organizeaz` tradi]ional simultan cu Târgul de
Turism al României, la care particip` numero[i hotelieri [i
operatori din domeniul turismului, al`turi de reprezentan]i
ai autorit`]ilor locale.  
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tiției... Lucrurile stau diferit la hotelurile de lanț, care se supun exi-
gențelor de brand atât în privința standardelor, cât și a profiturilor.     

Așadar, în Horeca succesul înseamnă deseori rulaj, grad mare
de ocupare pe tot timpul anului, disponibilitate continuă la capa-
citate maximă - fie ca e vorba de hotel, centru Spa sau restaurant.
Acest deziderat exclude lucrări cu materiale sau montaj de slabă
calitate; trebuie eliminate riscurile de a închide parțial locația pen-
tru reparații (cauzate de infiltrații, de pildă), sau de a primi recenzii
negative pentru că vizitatorul s-a împiedicat de o mochetă mon-
tată defectuos. Riscurile de health & safety pot însemna închide-
rea afacerii și dificultăți enorme de relansare, pentru că locațiile
compromise rămân ani la rând în atenția clienților prin recenziile
de pe internet. Putem vorbi aici de numeroase pericole, de la alu-
necare sau infestare cu diverși germeni patogeni la intoxicare cu
substanțe organice volatile, alergii, stări de disconfort. 

Unii specialiști din domeniul consultanței sunt de părere că
trei sferturi dintre hotelurile din România, realizate până în urmă
cu un deceniu, nu mai corespund standardelor de confort, sigu-
ranță și eficiență ale momentului și ar trebui regândite. Acestea fie
sunt prea vechi și nu au fost renovate, fie au fost realizate greșit de
la început, fără a ști clar ce destinație i se va da clădirii (un hotel
trebuie proiectat riguros de la început, ținând cont inclusiv de cla-
sificarea care i se va da), fie nu au beneficiat de materiale la calita-
tea cerută. Se poate vorbi de construcția unui hotel într-o manieră
holistică, în care calitatea nu poate fi asigurată decât bazându-ne
pe calitatea fiecărui element de construcție, finisaj sau instalație.
În acest domeniu, așa cum știm, se aplică principiul conform căruia
rezistența unui lanț este dată de cea mai slabă verigă a sa, care nu
trebuie nea părat să fie extraordinară, dar măcar predictibilă.

o experiență minimă, interlocutorii noștri de acum se dovedesc mai
bine informați și mai responsabili sub aspect financiar. Am remarcat
o tendință de creștere a investițiilor în zone precum Maramureș,
centrul țării (Ținutul Secuiesc), Banat, Delta Dunării. Acești inves-
titori au fost interesați de materiale potrivite începutului de inves-
tiție, din zona “hard” (soluții de hidroizolare, pardoseli specializate
sau pentru spații umede, respectiv mentenanță pentru locațiile
deja funcționale), înainte de a începe achizițiile de echipamente
specifice industriei. În egală măsură, sunt interesați de montajul
profesional și de soluțiile “la cheie” prin care să evite etapa de regie
proprie, consumatoare nejustificată de timp și resurse diverse. Fără
a mai interesa prea mult prețul, ne-au abordat cu întrebările cheie:
“Ce soluții ne recomandați și cine le pune în operă?”, eventual cu
întrebări suplimentare despre experiența montatorului.

rentabilitatea investiției
Această tendință se înscrie în cursul firesc al lucrurilor; calitatea

mochetei unui hotel, al rășinilor din bucătărie sau parcare, al hi-
droizolațiilor sau profilelor de protecție pentru scări sunt de im-
portanță majoră, influențând durata de viață a construcției,
lucrările de renovare ulterioare, refacerea lucrărilor respective la in-
tervale de timp mai mici sau mai mari. Beneficiarii nu sunt dispuși
să mai arunce bani pe chilipiruri când știu (sau speră) că spațiul în
cauză va fi utilizat în regim intens, pentru a avea o marjă de profit
cât ai mai mare. Este o concepție sănătoasă, pentru că aceste cos-
turi sunt considerate nu cheltuieli, ci investiții pe termen lung.

Dacă în trecut se spunea că investiția într-un hotel trebuie re-
cuperată în 8 – 10 ani sau chiar mai mult, în acest moment este
considerat profitabil un hotel care se amortizează în 6 - 7 ani sau
chiar mai puțin, pentru hotelurile de business din marile orașe.
Aceasta înseamnă uzură intensă și, dacă se pune problema vânzării
(cine nu ar cumpăra o afacere cu asemenea rată de profit?), locația
să arate impecabil tot timpul. Menționăm că este vorba în principiu
despre situația de pe piețele hoteliere mature, nu din România,
unde deseori nici măcar nu se vorbește despre recuperarea inves-

 În perioada 16 – 19 noiembrie, revista noastr` a
parti cipat la cea de-a XXV-a edi]ie a expozi]iei de
echipamente, mobilier [i dot`ri pentru hoteluri,
restaurante, baruri [i catering - Romhotel 2017. 
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Eveniment

Marile lanțuri au înțeles aceste adevăruri: turistul, fie el de bu-
siness sau leisure, caută un grad de confort predictibil. El nu are în
esență pretenții mari și va căuta în mod evident prețul optim, în
marja proprie de confort. E uman să vrei sa obții un preț mai bun,
chiar dacă îți permiți să plătești dublu. Există diverse studii pe teme
de acest gen. Unele arată că brandurile sunt preferate pentru gradul
de confort minim asigurat, sau pentru facilitățile obținute datorită
fidelității, dar în același timp turiștii se orientează și după categoria
hotelului (numărul de stele), care înseamnă aproximativ același
lucru. Pe de altă parte, numărul de stele este considerat o modali-
tate învechită de a evalua un hotel, pentru că reflectă anumite
facili tăți asigurate grosso modo, dar nu și gradul de confort sau
satis facție obținute. Oricare ar fi calitatea serviciilor asigurate, sau
nu mărul de stele, sau “steagul” sub care funcționează un hotel, efi-
ciența se poate rezolva doar prin folosirea de materiale și produse
de calitate, respectiv de serviciile asigurate. 

Altfel nu se poate
Ne bucurăm că piața se îndreaptă spre ceea ce întâlnim în țările cu

standarde înalte de viață și că se optează pentru calitate - există în do-
cumentațiile de licitație anumite expresii care condiționează ofertantul:
“produsul X sau altul de calitate echivalentă”. Vorbind de zona construc-
țiilor, nu sunt foarte multe branduri premium la nivel global, dar ele
acoperă peste jumătate din consum, ceea ce este un semnal încurajator. 

Acestea au standarde similare de calitate sub care nu coboară,
deoarece pierderea de imagine nu se poate justifica printr-un câștig
efemer. Brandurile respective au educat practic piața românească
din ultimele două decenii prin puterea exemplelor, adică a referin-
țelor. Timid la început, apoi din ce în ce mai curajos, pe măsură ce
beneficiarii s-au convins de avantajele unor produse bune, de multe
ori după ce au fost victimele unor “țepe”. Trendul de a căuta bran-
durile relevante este ireversibil, pentru că produsele de calitate

slabă, chiar dacă sunt indicate de beneficiar datorită prețurilor mai
mici, nu mai sunt acceptate de montatori și constructori; nici aceș -
tia nu mai sunt dispuși să își riște liniștea și referințele pentru un
produs slab, care îl poate compromite ca specialist. 

Domeniul Horeca, la rândul lui, are nevoi diverse pe segmente
de activitate: există exigențe specifice pentru balnear (România are
peste jumătate din apele termale și balneare ale Europei!), pentru
pardoselile unui hotel de litoral, deltă sau de schi, pentru terasele
de la munte sau cele din centrul unui mare oraș poluat. Aceasta în-
seamnă deci produse specializate, cu eficiență maximă pentru o so-
licitare personalizată. Discutând cu reprezentanții organizației
patronale din turismul balnear, asociație căreia avem onoarea să-i
fim partener media, constatăm că salinitatea, apele termale, sau-
nele etc. distrug în timp orice finisaj. Preferința pentru materiale
premium nu mai este o opțiune, ci o obligație - altfel nu se poate. 

Aducând laolaltă materialele de calitate, montatorii profesioniști
și beneficiarii de pe această piață, scopul revistei la acest eveni ment a
fost atins. Și nu doar la acest eveniment. Reacțiile ci tito rilor la fiecare
ediție care prezintă povești de succes ne motivează să con tinuăm. 
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terase

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

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

Un material de excep]ie: 

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

compozitul 
lemn-polimer 
de la Bencomp

Compozitul lemn-polimer Bencomp este
utilizabil inclusiv în lucr`ri cu umiditate
crescut`: pontoane, piscine, alei de

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

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

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

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

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

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

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
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Pia]a hotelier§ reprezint§ un segment de referin]§ pentru

produc§torii, furnizorii [i montatorii de pardoseli - [i

aceasta nu doar datorit§ suprafe]elor mari abordate într-o

lucrare de gen. La rigoare, un hotel, chiar [i unul de di -

men siuni importante, nu are suprafe]e mai mari de aco -

 perit decât alt tip de cl§dire, precum un imobil rezi den]ial,

de birouri sau centru comercial. Totu[i, specia li[tii în

pardoseli acord§ acestor lucr§ri o aten]ie special§ pentru

c§ sunt realizate cu materiale de cea mai bun§ calitate (în

caz contrar, ar deveni din start ni[te e[ecuri), se supun

unor concepte bine definite, stabilite de bene ficiari [i

designeri/arhitec]i, iar montajul trebuie s§ respecte

standarde de calitate de la care aplicatorul nu se poate

sustrage. În situa]ii precum cea de fa]§, a unui hotel de

brand din Anglia, lucrurile sunt cu atât mai simple [i clare,

dar nu mai u[or de realizat.

H
otelurile de brand reprezintă o situație
particulară pentru piața amenajărilor
interioare, a construcțiilor în general.

Lanțurile hoteliere precum cel de față, specific
Marii Britanii, cu sute de hoteluri care însu -
mează zeci de mii de camere, respectă nu doar
normativele țării în care operează, ci și
standardele interne de funcționalitate, confort,
design. Un hotel adus sub un brand trebuie să
aibă camere și zone de tranzit cu anumite
dimensiuni minime (de multe ori mai mari
decât cele din normative), să aibă facilități care
să le diferențieze în piață și, foarte important,
să aibă anumite standarde de calitate a lu -
crărilor de construcții și un design per so nalizat
până la cel mai mic detaliu.

nevoi suplimentare
În majoritatea cazurilor, investitorul știe

dinainte sub ce brand va funcționa hotelul pe
care îl construiește de la zero, pentru a respecta
toate aceste cerințe și a evita ulterioare mo -
dificări. Trecerea de la un brand la altul poate fi
deosebit de costisitoare, dacă licențele acordate
sunt foarte restrictive și proprietarii brandului
țin la design. În aceste cazuri, beneficiarul
trebuie să se conformeze, să modifice radical
maniera de amenajare interioară, chiar să facă

Hotelul de brand [i pardoselile
personalizate



Pardoseli magazin 47

recompartimentări sau extinderi. În plus,
pentru obținerea brandului și a numărului
de stele propus trebuie ca hotelul să aibă
anumite facilități; de exemplu zona de food
& beverage, centrul Spa, parcarea, spălătoria
proprie, eficiența energetică înseamnă
puncte în plus pentru obținerea categoriei
și a “steagului”. Toate acestea impun inves -
tiții suplimentare, chiar dacă facilitatea
respectivă este operată separat, de o altă
societate, cu alt management. În ultimele
două decenii, s-a constatat că restaurantele
gestionate sub același management cu
hotelul nu se bucură de succes și devin o
povară, consumatoare de resurse și ine fi -
ciente, prin urmare au fost date spre
operare altor investitori, de multe ori lanțuri
de restaurante. Astfel s-au creat parte ne -
riate între branduri, cum este și cazul de
față, care funcționează împreună în funcție
de locație (hotel de oraș, de stațiune, de
tranzit etc.). Dacă vă întrebați de ce sunt
necesare aceste investiții, ce câștigă pro prie -
tarul, răspunsul este simplu: notorietate,
clienți fideli, un management asistat de
profesioniști și, mai împortant decât toate,
accesul la un sistem de rezervări cu totul
excep țional, bine promovat, având con trac -

te cu cele mai importante agenții de turism
din lume.

Am făcut aceste mențiuni deoarece
trebuie să înțelegem în ce context este
conceput designul, care este definitoriu
pentru materialele alese. În cadrul unui
brand, culorile sunt bine stabilite, cu anu -
mite coduri de culoare, texturi, stan dar de
de calitate. 

 Standardele minime ale
mochetei, dar [i sistemele de
montaj, se schimb` în func]ie de
spa]iul în care este amplasat`
aceasta - în camer`, lobby, pe sc`ri
sau la intrarea principal`.  

Un astfel de hotel va avea deseori mo -
che tă de la un producător anume pentru că
acel producător este poate singurul care
fabrică acea mochetă, în virtutea unui con -
tract, iar schimbarea furnizorului înseamnă
costuri inițiale mari, pentru personalizare. Se
poartă discuții serioase asupra finisajelor
între investitor (care nu este neapărat pro -
prietarul bran dului) și reprezentantul bran -
dului; se eva luează mostre de materiale,
împreună cu designerul, se discută cu mon -
tatorul asupra sistemelor de aplicare, care
trebuie să fie conforme cu legislația din țara
de origine. Odată cu know-how-ul afacerii
vin și exigențele privind întreținerea, mente -
nan ța, cleaning-ul. 
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Măsuri de siguranță
Mai departe, o pardoseală trebuie să

respecte exigențe de siguranță care de -
pășesc în rigoare standardele naționale
locale – orice incident neplăcut poate afec -
ta brandul și, în consecință, se poate pier -
de clasificarea și chiar licența. În ima ginile
de aici veți observa detalii de execuție
pentru pardoseli; nu veți identifica nicio
scăpare, niciun element nelalocul lui, lipsă
sau deteriorat. Profilele de trecere de la o
pardoseală la alta, cele de margine sau de
treaptă, opritoarele, balustradele, toate
acestea sunt aceleași peste tot, la aceleași
dimensiuni, astfel încât utilizatorul cu un
anumit grad de așteptare știe la câteva
secunde după ce a intrat că este în
siguranță, într-un mediu familiar, fără vreo
dificultate de a se orienta sau de a ajunge
unde și-a propus. Între noi fie vorba, de
câte ori nu ați întâlnit pe la noi trepte
“surpriză”, zone alunecoase nesemnalizate,
profile și colțuri de mochetă desprinse...
Într-un hotel de brand, orice defecțiune sau
degradare este remediată urgent, fără ca
oaspetele hotelului să își dea seama. 

Chiar în momentul fotografierii, o
echipă de montatori schimba o porțiune
de mochetă care se degradase. Nu suntem
avocații brandurilor, dar într-un hotel cu
mana gement profesionist, toate lucrurile
bune se petrec indiferent de țara în care
este implementat.

Imaginea și designul general
Brandurile țin în egală măsură la

imagine, pentru că aceasta este asociată cu
fidelizarea. 

Culorile sunt respectate cu strictețe,
nimeni nu vine să peticească, să folosească
materiale “rămase în stoc”; chiar și acce -

 Echipamentele de cur`]enie [i între]inere sunt o prezen]` permanent`, de
aceea gamele de pardoseli textile pentru hotel sunt totdeauna concepute la
standarde specifice de uzur`.

 Cromatica mochetei este stabilit`
deseori în func]ie de culorile specifice
brandului. De regul`, investitorul trebuie
s` ]in` cont de aceste aspecte, în tot ceea
ce prive[te amenajarea interioar`.



Pardoseli magazin 49

soriile sau echipamentele hotelului res -
pectă o anumită cromatică de la care nu se
fac excepții, costumele angajaților au
anumite caracteristici. Așa cum am mai
menționat, există diferite grade de per so -
nalizare – anumite branduri lasă o libertate
mai mare în privința designului general, dar
între anumite limite. Siglele și culorile
reprezentative inserate din loc în loc sunt
stabilite în acord cu designerul general al
brandului, chiar dacă locația respectivă are
un designer preferat de investitor. Lucrurile
au evoluat astfel încât unele lanțuri au
conceput hoteluri “prefabricate”, mo du -
lare; acestea nu se mai construiesc, ci se
montează efectiv la fața locului, uneori cu
finisajele gata aplicate – sunt cazuri mai
rare, este adevărat, pentru că nu totdeauna
se pot adapta la locație, dar ele există și
sunt implementate când spațiul permite.  

Hotelurile de brand au dat tonul
deseori în stabilirea standardele de calitate
în construcții și amenajări, devenind repere
pentru celelalte hoteluri care nu și-au
permis să vină pe piață cu ceva mai slab

calitativ. Pe de altă parte, hotelurile de lux,
cu un grad ridicat de personalizare, au
încercat permanent să depășească aceste
stan darde, dar având aceleași repere.
Sperăm că, după ce ați parcurs aceste
pagini, veți privi cu alți ochi siguranța și
confortul de care vă bucurați într-un hotel
și veți aprecia mai mult munca mon -
tatorilor și a tuturor celor implicați în
amenajările interioare.
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Invenție accidentală
În secolul al XIX-lea, opțiunile în privința stratului final al

pardoselii (ne referim la cele elaborate, nu la cele de pământ sau
acoperite cu vegetale uscate, cum se întâmpla încă în multe
case ale oamenilor simpli) erau destul de limitate: lemn, pia-
tră/marmură și ceramică, eventual acoperite cu covoare. Lipsea
un material cald și suficient de inert la acțiunea umidității, care
să poată fi întreținut în mod decent fără a-l distruge în timp. Vi-
nilul a fost acel material, iar descoperirea lui s-a petrecut acci-
dental. În 1872, chimistul german Eugen Baumann din Stuttgart
făcea niște experimente cu un gaz numit clorură de vinil. Com-
binându-l cu alte substanțe, a creat un material solid, căruia nu
i-a găsit pe moment o utilizare clară, așa că l-a catalogat ca fapt
divers. Abia în 1926, inventatorul american Waldo Semon, care
încerca diverse metode de optimizare a cauciucului, a reluat ex-
perimentele de polimerizare a clorurii de vinil și a reușit să ob-
țină acest material prin tehnologii care au permis plasticizarea
lui, prelucrarea și modelarea. I-a dat numele de “policlorură de
vinil” (“PVC” sau ”vinil” în limbajul comun) și, ca orice american
cu picioarele pe pământ, l-a utilizat cu succes, la început în fa-

bricarea amortizoarelor și anvelopelor, apoi, după Al Doilea Răz-
boi Mondial,  pentru izolarea cablurilor electrice și, în sfârșit,
pentru pardoseli. De fapt, primele bucăți de PVC au fost expuse cu
un enorm succes la expoziția “A Century of Progress" din Chicago
în 1933, cu această ocazie evidențiindu-se calitățile și posibili-

PARDOSELILE
VINILICE, 
de ieri și de
azi
Pardoselile vinilice, ap§rute cândva pe la

mijlocul secolului trecut, au reprezentat

poate cea mai rapid§ [i radical§ ”revolu]ie”

în domeniul pardoselilor, devenind peste

noapte un ”superstar” al amenaj§rilor

interioare reziden]iale. Propriet§]ile generale

ale acestei acoperiri au fost apreciate f§r§

re]inere de la primele experien]e; calit§]ile

au fost îmbun§t§]ite, problemele (care au

existat la un moment dat) au fost rezolvate,

dar produc§torii nu au renun]at niciodat§ s§

cread§ în acest material descoperit acci -

dental [i care azi este folosit din plin în

domeniul construc]iilor, de la pardoseli la

ferestre, profile ornamentale [i decora]iuni,

mobilier, m§[ti pentru electrocasnice

[.a.m.d. 
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tățile de utilizare, inclusiv în domeniul construcțiilor, respectiv
al pardoselilor. Rezistente, nu prea scumpe și ușor de montat,
aceste pardoseli nu și-au găsit chiar de la început mulți cumpă-
rători; dar când soldații americani s-au întors din război și au
avut nevoie rapid de case accesibile și comode pentru a-și înte-
meia familii, producția de plăci de vinil a explodat. Tot atunci,
pe măsură ce fiabilitatea lor a fost confirmată, iar întreținerea a
devenit mai simplă, rolele și dalele de vinil au fost introduse și
în instituții, școli, spitale, birouri etc. 

Dezvoltarea pieței și... pericol: azbest!
Prețul a scăzut în timp, în paralel cu creșterea consumului

și apariția concurenței, iar în anii 1960, producătorii de podele
din vinil au fost determinați să facă produsul cât mai atractiv.
În decursul acelui deceniu, au fost dezvoltate cele mai multe va-
rietăți de PVC: omogene și neomogene, armate, cu strat suport
din diverse fibre, amortizate etc. Un element important de
atractivitate era faptul că aceste pardoseli nu trebuiau ceruite
sau întreținute minuțios, ceea ce pentru acele vremuri era un
avantaj major, o bătaie de cap mai puțin pentru tinerii activi. 

Evoluțiile au continuat în anii 1970, când au apărut primele
dale PVC, care au căpătat decoruri din ce mai spectaculoase,
unele orientându-se către redarea materialelor naturale – lemn,
piatră, mozaic, ceramică, plută etc. Clienții finali s-au bucurat
din plin de aceste modele care le aduceau pardoseli cu aspect
elegant, fără a fi nevoiți să plătească și prețul corespunzător
unor materiale naturale scumpe. Următoarele două - trei dece-
nii de după 1950 au fost, pentru piața americană și nu numai,
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anii pardoselilor PVC, dacă vorbim de domeniul rezidențial. Eu-
ropa, utilizatoare și ea pe scară largă a acestui material, a păstrat
totuși un echilibru cu celelalte tipuri de pardoseli. România, pro-
ducătoare de PVC începând cu anii 1970, a mizat pe cantitate,
în paralel cu construirea numeroaselor locuințe urbane, dar nu
a excelat din perspectiva calității. Sortimentele produse erau ief-
tine, dar subțiri, casante și nu foarte aspectuoase, ceea ce a făcut
ca acest material să nu capete o reputație prea bună. A fost ne-
voie de ceva ani ca românii să își reevalueze părerile și să se reo-

rienteze spre PVC, în momentul de față fiind unul dintre fini-
sajele preferate.      

Un șoc a fost înregistrat în anii 1970 – 1980, când instituțiile
medicale au stabilit clar că azbestul  este dăunător sănătății
omului; iar vinilul era aditivat sau acoperit cu azbest pe intra-
dos, pentru a crea acel strat izolator, protector și amortizant
pentru stratul de uzură de deasupra… Pardoselile astfel reali-
zate erau mai rigide și se furnizau mai degrabă sub formă de
dale, din cauza azbestului (care ajungea la 20% din compoziție)
și a calcarului folosit ca material de umplutură; practic, PVC-ul
era doar un liant și avea o pondere de circa 20 de procente. 

A urmat o perioadă de declin a PVC-ului, până au fost puse
la punct tehnologii de fabricare fără azbest, iar oamenii au fost

convinși de producători că noile variante sunt sigure. 
Vechile pardoseli au fost îndepărtate și înlocuite cu PVC fără

azbest, țările care mizaseră pe acest material confruntându-se
cu o mică revoluție în domeniul construcțiilor. Chiar și azi, în
țările care atunci au folosit azbest, se mai descoperă astfel de
pardoseli, acoperite ulterior, ele nefiind periculoase atâta timp
cât nu sunt la suprafață și fibrele lor nu sunt degajate în aer. În
aceste cazuri, îndepărtarea lor se face doar de către specialiști,
cu echipamente speciale de protecție pentru respirație.
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Odată revenit în atenția cumpărătorilor, vinilul a ajuns din nou
în topul preferințelor, pentru construcții cu orice destinație.
În sectorul rezidențial este folosit în special pentru bucătării
și băi, în unități medicale pentru saloane și zone de acces, în
instituții de educație pentru orice spațiu ș.a.m.d. Între tip, au
fost îmbunătățite sau conferite PVC-ului noi proprietăți, ob-
ținute la cererile pieței: 
l Rezistența la apă: majoritatea pardoselilor vinilice de azi

sunt practic impermeabile, ceea ce le face ușor de întreținut;
l Rezistența la coroziune și persistența culorii, în special

pentru cele omogene, care au aceeași compoziție pe
aproape întreaga secțiune, având stratul de uzură mai gros;
aceste lucuri sunt valabile inclusiv pentru variantele care re-
produc lemnul sau piatra naturală.

l Rezistență la alunecare: versiunile mai noi ale podelelor
de vinil au o acoperire aderentă, fără ca aceasta să însemne
neapărat o suprfață mată din punct de vedere optic. 

l Conductivitate pentru electricitatea statică: reprezintă
o dezvoltare relativ nouă a pardoselilor PVC, care preiau
sarcinile electrice și le conduc printr-o serie de conductori
amplasați dedesubt către rețeaua de împământare; astfel,
sunt obținute pardoseli potrivite pentru domenii speciale
- fie acumularea prafului poate dăuna, precum în săli de
operații sau laboratoare de cercetare, fie remanența acestor
sarcini poate influența funcționarea aparaturii de înaltă fi-
delitate, precum în telecomunicații, laboratoare de măsu-
rare, eletronică etc. 

l Caracterul ecologic: există pardoseli integral din PVC care
sunt considerate perfect Eco-friendly; chiar dacă sunt ma-
teriale sintetice, amprenta lor de carbon poate fi cu mult
mai mică decât a unor produse naturale, pentru că sunt mai
ușor de întreținut, au o durată de viață mai mare, au caracter
izolant termic și fonic și pot fi reciclate fără probleme; o ast-
fel de pardoseală poate însemna consumuri reduse la alte
materiale de construcție și produse de întreținere, ceea ce
înseamnă economisire de resurse.

l Rezistență la zgârieturi: unele pardoseli din vinil includ
un strat de uzură special care protejează împotriva zgârie-

De ce iubim PVC-ul



turilor și uzurii, a poansonărilor provocate de obiecte grele
și chiar a petelor; mai mult decât atât, în ultima vreme au
fost dezvoltate metode de recondiționare a pardoselilor
din PVC omogen, care includ șlefuirea stratului de uzură și
acoperirea ulterioară cu un strat protector din poliuretan;
această operațiune prelungește durata de viață a pardoselii
cu încă un număr de ani – iată o nouă metodă de economi-
sire a resurselor, în condițiile în care dea vorbim de un ma-
terial nu forte scump. 

l Versatilitate: vinilul este acum disponibil în mai multe cu-
lori și modele decât oricând; poate reproduce materiale na-
turale, poate fi creat în variante 3D (cu o ușoară profilație,

dar nu foarte mare, pentru a nu pierde avantajul simplității
în întreținere); cele mai spectaculoase sunt pardoselile LVT
(Luxury Vinyl Tile), o variantă modernă a pardoselilor PVC,
la care stratul de uzură este mai rezistent, fiind obținut cu
ajutorul uretanului expus la raze UV, iar decorurile sunt mult
mai realiste.

l Securitate la incendiu: în laborator, dar și în urma unor si-
tuații concrete, s-a ajuns la concluzia că PVC-ul nu este un
material periculos – se aprinde greu, datorită conținutului
de clor, și arde cu o flacără care degajă extrem de puțină
căldură; aditivate pentru ignifugare, pardoselile PVC pot fi
considerate sigure la incendiu, nepropagând focul.   

l Elasticitate și confort termic: sunt două proprietăți ale
PVC-ului modern care fac acest material foarte plăcut la pă-
șire; deseori, este folosit pentru pardoselile sălilor de sport,
având aderența potrivită pentru siguranța alergării și elasti-
citatea necesară pentru săritura corectă a mingii, respectiv
pentru a nu provoca rănirea gravă la cădere a sportivului.   

l Simplitatea montajului: este un atu important, dar cu con-
diția ca stratul suport să fie bine realizat și neted.

l Întreținere ușoară: acizii ușori, substanțele alcaline, grăsi-
mile sau detergenții nu afectează pardoselile PVC, mai ales
dacă sunt acoperite cu un strat protector din când în când;
în caz de deteriorare, există metode de înlocuire a porțiunii
respective – important este să aveți la îndemână nuanța res-
pectivă și, desigur, un aplicator bun; când este vorba de
dale PVC, înlocuirea este mult mai simplă.
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P
roducători din toată lumea au prezentat mobilier clasic și mo -
dern, realizat în principal din lemn masiv sau conglomerate,
dar în același timp și alte tipuri de materiale și accesorii întâl -

nite în lumea designului: decorațiuni textile, din piele, sticlă, metal,
uneori realizate manual. O serie de segmente ale târgului au pre zen -
tat un interes direct pentru branșa montatorilor de pardoseli prin
expunerea de pardoseli de lemn, mochetă, scări din cele mai va riate
materiale, scule și unelte pentru industria lemnului, acce so rii. 

Ca tendințe, am putut remarca persistența aspectului anti -
chizat, retro, dar și o ofensivă a albului, care nu este întâlnit doar în
bucătăriile spațiilor rezidențiale, ci și în orice altă zonă înterioară a
unui spațiu amenajat, cu destinații dintre cele mai diverse. De
asemenea, se pune accent pe concepte integrate de amenajare, în

eveniment

BIFE-SIM 2017 
noile tendin]e în amenaj`ri 
interioare [i exterioare
BIFE – SIM, cel mai mare târg interna]ional de mobil`, echi pa mente [i accesorii din România,

a avut loc între 13 [i 17 septembrie 2017 la Romexpo, unde au expus produc`tori ro mâni [i

importatori care [i-au prezentat produsele [i ser viciile direct celor interesa]i. Revista noastr`,

partener media al evenimentului, a fost pus` la dispozi]ia vizitatorilor, ocazie cu care am putut

afla de asemenea [i preferin]ele aces tora în privin]a materialelor pentru pardoseli, a aspectului

dorit, problemele tehnice pe care le ridic` lucr`rile solicitate profe sioni[tilor din domeniu.  
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care (mai ales pe zona de panouri din conglomerate) modelele
decorative ale pardoselilor sunt proiectate în raport cu modelele
pereților, lambriurilor, tavanelor și mobilierului personalizat. Astfel
se poate vorbi de amenajări tematice, în care tendințele sunt va ria -
te, de la întoarcerea spre natură și artizanal la minimalism sau eta -
larea texturilor primare, cu accente metalice, textile, de sticlă etc. 

BIFE-SIM 2017 a fost organizat conceptual în șase saloane, în
funcție de tipologia mobilierului (Clasic, Design, Confort, Bucătării,
Decorațiuni și Corpuri de iluminat). În pavilionul central, unde a
fost amenajat și standul nostru, au expus furnizori de echipamente,
maşini, utilaje, materii prime și accesorii, ceea ce ne-a permis să
observăm noutățile tehnice care pot fi utilizate în acest domeniu.
Pe tot parcursul evenimentului au avut loc demonstrații practice,
dar și alte evenimente conexe: simulări de design interior, conferinţe
şi seminarii, tombole pentru vizitatori cu premii constând în
obiecte de mobilier.

Vizitatorii BIFE-SIM au beneficiat astfel de prezentările și
ofertele speciale a peste 300 de companii expozante din 14 țări
(Austria, Bulgaria, China, Cehia, Germania, Grecia, Italia, Mace -
donia, Moldova, Polonia, România, Rusia, Ucraina, Ungaria), dar și
de sfaturi despre achiziția pieselor de mobilier sau elemente de
design potrivite diverselor spații, destinații, bugete. 

„BIFE-SIM 2017 se remarcă și prin participarea companiilor
străine, gradul de internaționalizare al acestei ediții fiind de 18%, în
creștere cu cinci procente față de ediția precedentă. Participanții
internaționali sunt interesați de stabilirea unor relații de afaceri cu
producătorii români, fapt ce sporește calitatea exportului și
importului pe piața mobilei și cea a prelucrării lemnului”, a declarat
domnul Mihai Costriș, director general ROMEXPO.   

O prezen]§ inedit§ a fost sosirea camionului Egger în fa]a
pavilionului central al expozi]iei; în interiorul acestuia au putut
fi v§zute pe perioada târgului noile produse decorative ale
colec]iei 2017 – 2019, cu cele 9 grile însumând peste 300 de
decoruri. Aici vizitatorii, inclusiv designerii [i arhitec]ii, au
putut afla oportunit§]ile oferite de aceste finisaje pentru
realizarea unor concepte de amenaj§ri interioare elegante [i în
acela[i timp aliniate la tendin]ele momentului.

Felder Gruppe România a atras speciali[tii din industria

lemnului cu cele peste 50 de modele de utilaje [i scule de mân§
instalate în stand, care au putut fi prezentate [i testate în
acela[i timp. Pentru bran[a montatorilor de pardoseli, zona de
interes a fost reprezentat§, desigur, de sculele de mân§ sau cu
banc Festool, dar [i de solu]iile profesionale de la Novoryt
pentru repararea suprafe]elor din lemn sau derivate.
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de topmateriale

U n factor cheie în asigurarea succesului pentru Forbo
Eurocol este oferta de soluții pentru imper mea bili za -
rea spațiilor umede. O succesiune optimizată de grun -

duri, adezivi impermeabili pentru pardoseli elastice, chituri și
sigilanți asigură o protecție ideală pentru suprafețele care au o
nevoie reală de evitare a umidității, de oriunde ar proveni ea.
Cele mai bune exemple sunt sistemele pentru băi și bucătării,
deosebit de eficiente, inclusiv când spațiile respective sunt
realizate cu ajutorul plăcilor de gips-carton.

Cercetarea, dezvoltarea și dotările unităților de producție
înseamnă valoare adăugată pentru client, permițând abordarea și
asimilarea cu rapiditate a evoluțiilor tehnice și a tendințelor pieței.
Astfel au fost furnizate produse inovatoare precum adezivii speciali
pentru LVT în role și dale, adezivii pentru dale de dimensiuni mari,
materialele de etanșare și chituire în culori po trivite. 

Forbo Eurocol investește de asemenea în sustenabilitate, la
toate nivelurile, de la activitatea curentă din birourile companiei
la tehnologiile de fabricare și la comportamentul pe șantier al
produselor finale. Substanțele organice volatile au fost reduse
drastic, obținându-se alternative ecologice, sigure pentru
sănătatea oamenilor, fie ei beneficiari sau montatori. De ase -
menea, produsele pulverulente au acum un conținut tot mai
redus de particule în suspensie, acele particule care eliberate
în atmosferă pot produce probleme respiratorii.

Sunt rare situațiile în care montajul profesional al unei pardoseli se realizează cu un singur produs.
De regulă, este nevoie de mai multe produse, de aceea vorbim despre “sisteme de pardoseli”. Fie că
este vorba de un grund de blocare a umidității, de un strat suport instabil sau friabil, de o șapă
autonivelantă sau condiții improprii de temperatură pe șantier, sunt necesare materiale dedicate. Este
de preferat ca acestea să fie furnizate de același producător, pentru că ele compun sisteme cu elemente
compatibile, previzibile, pentru care oricând un specialist poate da sfaturi sau consultanță. Forbo
Eurocol, unul dintre cei mai importanți producători europeni de materiale pentru montajul pardoselilor,
cu o prezență consistentă și pe piața din România, are acest atu: o ofertă completă, pentru orice tip
de pardoseală sau strat suport, pentru orice situație particulară care poate apărea pe șantier.

un montaj de calitate începe cu
ALeGereA ProDUcătorULUI 



l PrEgătirEa Stratului SuPort l Montaj și FiniSarE 
l ÎntrEținErE și rEnoVarE

1. Grunduri și amorse pentru orice tip de strat suport.
2. Șape autonivelante sau de reparații.
3. Adezivi pentru orice tip de strat final: 
l pardoseli PVC și LVT l linoleum l elastomeri
l pardoseli textile l parchet și pardoseli din lemn
l adezivi de montaj și adezivi de contact
l adezivi de reparații l sisteme electroconductive
4. Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor din

lemn: chituri pentru rosturi, grunduri, lacuri și
uleiuri, soluții de întreținere.

5. Sisteme de pardoseli turnate cu un design special:
betonDesign, multiterazzo, LiquidDesign.

6. Soluții de reîmprospătare a pardoselilor elastice
uzate - C Floor System.

7. Soluții pentru curățarea și întreținerea pardoselilor
sigilate/impermeabile.

8. Sisteme pentru montajul gazonului artificial și al
pardoselilor de sport.

9. Accesorii, soluții de curățare, scule și echipamente,
tot ceea ce este necesar unui montator profesionist.

Alături de produsele pentru montaj Forbo Eurocol în sistem complet, vă
recomandăm materialele Forbo Flooring Systems, care acoperă o gamă
largă de pardoseli elastice, la cele mai înalte standarde de pe piață:
linoleum, PVC, mochetă, Flotex și sisteme de bariere pentru praf. 

SISTEmE COmpLETE DE pARDOSELI, pENTRu ORICE TIp DE LuCRARE

FORbO EuROCOL
www.forbo.com/eurocol



Wakol Pu 280 
(amorsă barieră de umiditate)

Wakol D 3045  
(amorsă filler)

Wakol Z 615 
(şapă autonivelantă)

Wakol MS 260 
(adeziv silanic rigid-elastic)

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

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

WAKOL OFERĂ SIGURANȚĂ 
ȘI ÎNCREDERE DE 
PESTE 90 DE ANI ! 

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


