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Un nou concurs european
la care vom ﬁ prezenți
Răzvan Dobre,
Președintele Asociației
Montatorilor
de Pardoseli din România
AMPR va trimite și anul acesta un competitor la Concursul
European al Montatorilor de Pardoseli, care va avea loc la sfârșitul
lunii mai la Minsk – Belarus; este consecința rezultatului de la
ultima ediție a concursului național, din primăvara anului trecut
(secțiunea pardoseli din lemn), a modului admirabil în care s-au
mobilizat principalii actori din piața românească de profil - producătorii și furnizorii de materiale, firmele de montaj și aplicatorii
independenți, designerii și arhitecții, nu în ultimul rând membrii
activi ai asociației. România va fi reprezentată la această importantă
competiție europeană pe criterii profesionale (permiteți-ne, vă
rugăm, să vorbim în numele branșei), datorită faptului că toți cei
implicați au înțeles cum se poate dezvolta o piață a produselor de
calitate: prin comunicare, interacțiune, punere în operă a produselor
premium, competitivitate, promovarea tinerilor care vin spre
meserie fără prejudecăți, dar cu dorința de a învăța.
Concursurile, cel național și cel european, sunt proiecte dezvoltate sub umbrela EUFA P+F (Asociația Europeană a Promovare
a Pregătirii Profesionale pentru Parchet și Pardoseli), care are un
rol extrem de important în apariția și consolidarea spiritului de
branșă în România. Veți citi în această ediție un articol în care se
arată cât de apreciați sunt în Occident specialiștii cu experiență și
cu realizări în învățământul de specialitate, precum domnul Heinz
Brehm, președintele asociației europene. Aceștia sunt premiați,
omagiați, consultați de producători și chiar autorități în deciziile
importante care se iau în legătură cu dezvoltarea profesională,
legislație, calitatea produselor, tehnicile de montaj, aspectele de
siguranța muncii. Termenul de “profesionist” nu este doar o floare
la butonieră, pe care o afișezi doar când vrei să obții un contract.
Este o titulatură câștigată cu greu, în ani de muncă și perfecționare,
care înseamnă și responsabilitate pentru felul în care dai la
recepție o lucrare, în care alegi materialele, chiar și pentru felul de
a te adresa partenerilor, clienților, celor care îți urmează pașii.
Ediția de față este importantă pentru că dezbate aceste subiecte,
pentru că propune noi soluții pentru pardoseli și pentru că arată
care sunt trendurile din Vest, zonă la care ne raportăm permanent
– veți putea citi un articol amplu despre ultimul târg Domotex de
la Hanovra. Va avea o distribuție cumva privilegiată, către participanții la principalele evenimente din domeniul construcțiilor din
această primăvară: târguri, evenimente de arhitectură, stagii de
pregătire organizate pentru montatori, dealeri și designeri.
Vă dorim lectură plăcută și mai ales instructivă!
Pardoseli magazin
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de top

LinoLeum

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

roprietățile sale estetice și tactile unice asigură oricărui obiect de
mobilier un caracter inconfundabil. Combinația unei suprafețe
mate cu o textură caldă și ﬁnă garantează mobilierului un aspect
și o atingere deosebite.

P

ușor de aplicat
Dată ﬁind ﬂexibilitatea naturală a linoleumului se pot crea forme
organice și speciale. Se livrează în rolă și se poate aplica deopotrivă
orizontal și vertical, ca și pe suprafețe curbe.

igienic & antistatic
Compoziția naturală și ﬁnisajul special al suprafeței asigură un
comportament antistatic natural al materialului. Suprafața rezistă activ
la formarea încărcărilor statice și împiedică pătrunderea prafului sau
murdăriei.

nu rămân urme de amprente
Suprafața naturală a linoleumului are o calitate unică care o face foarte
indicată pentru obiectele de mobilier – nu rămân deloc amprente!

eleganță simplă
Gama de culori clasice e completată de numeroase nuanțe proaspete
și colorate, permițându-vă să vă amenajați obiectele de mobilier în cele
mai moderne tendințe.
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un material premiat

Avantejele Furniture Linoleum
Materialul oferă avantaje unice deopotrivă pentru beneﬁciari și producători de mobilier:

avantaje unice pentru beneficiari
l material cald și confortabil la atingere
l suprafață mată
l material natural
l alegere prietenoasă cu mediul
l nu rămân urme de amprente
l antistatic
l culori vibrante și durabile
l material pe care se scrie plăcut
avantaje unice pentru producători
l flexibilitate
l aplicare facilă
l adecvat pentru numeroase tipuri de
substraturi
l procesare similară cu a lemnului
l se poate lipi
l se poate aplica manual și industrial

Forbo Furniture Linoleum este unanim recunoscut pentru excepționala
combinație de calități estetice și funcționale, deținând numeroase premii și
distincții între care amintim: premiul Red Dot design, premiul
pentru design industrial și premiul Interzum.

montaj
Furniture Linoleum se poate monta ușor pe toate
materialele uzuale, precum MDF, OSB, PAL, dar și oțel sau
materiale compozite.

Forbo Flooring Systems este o prezență globală pe piața de
linoleum, PVC, mochetă, Flotex, sisteme de bariere de praf, dezvoltând pe langă acestea o gamă completă de produse profesionale de întreținere. Toate produsele Forbo combină un nivel
ridicat de funcționalitate și durabilitate cu dezideratele ecologice.

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli magazin
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Vizită LA Küberit - FabriCa din LüdenSCheid

la marginea orașului german lüdenscheid din renania de nord – Westfalia, într-un peisaj pitoresc,
se află principala unitate de producție a unuia dintre cei mai importanți furnizori mondiali de profile
pentru pardoseli, de sisteme de protecție pentru scări și colțuri de perete, Küberit profile System
GmbH. recent am vizitat sediul și fabrica din lüdenscheid, la invitația domnului patrick Welscheit,
export manager, care a avut amabilitatea să ne ofere un tur al principalelor secții, alături de informații
cu ajutorul cărora ne-am putut face o idee mai clară despre cum este obținută și controlată calitatea
pe acest segment deosebit de important pentru pardoseli.

n Lüdenscheid și Schalksmühle,
localități aflate la doar câțiva kilometri una de alta, sunt două unități
de producție Küberit, una de execuție a
profilelor și cealaltă unde se realizează
printul digital prin care se personalizează unele dintre produse. Lüdenscheid, un oraș de 73.000 de locuitori,
a devenit gazda sediului Küberit în 1996,
când au fost relocate aici, de la Altena,
birourile și capacitățile de producție, pe
o suprafață de peste 7.000 mp. Punctul
de lucru de la Schalksmühle a apărut în
2015, când a fost relocat de la Drolsagen,
pentru ca cele două unități principale să
fie mai apropiate, iar logistica și fluxurile
să poată fi mai bine organizate, mai
puțin consumatoare de resurse.

Î
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 Automatizarea [i robotizarea
stau la baza eficien]ei fabric§rii [i
distribuției profilelor Küberit, f§r§
a neglija îns§ factorul uman,
implicat în procesul de verificare.

Scopul final: calitatea
În total, aici lucrează în mai multe
schimburi circa 200 de angajați, cu
diverse niveluri de pregătire, permanent
instruiți pentru creșterea eficienței și a
profesionalismului. Responsabilizarea
acestor angajați este privită cu maximă
atenție, pentru ca nicio eroare să nu
afecteze calitatea produselor și deci
imaginea companiei; în plus, să ținem
cont de faptul că sub brandul Küberit
sunt fabricate profile și produse (opritoare pentru uși) de calitate uneori
excepțională, precum cele cu cristale
Swarovski, utilizate în proiecte exclusiviste din toată lumea. Ritmul de lucru
poate uneori fi mai alert, în funcție de
comenzile primite, dar organizarea
“nemțească” face ca totul să se desfășoare fluent, iar comenzile să ajungă la
timp, conform promisiunilor.

Dotată cu mașini și echipamente de
ultimă generație, fabrica îmbină tehnologia complet automatizată cu o serie de
operațiuni manuale prin care se obțin
profile perfect calibrate, cu un aspect
ireproșabil. Designerii care proiectează
aceste profile sunt permanent în contact
cu procesul de fabricare pentru a
optimiza produsele, făcându-le cât mai
performante și mai ușor de montat.
De asemenea, există o permanentă
comunicare cu montatorii experimentați, încurajați să devină creativi în munca lor (și premiați în acest sens), ceea ce
ajută la creșterea calității.
Materia primă, de regulă sub formă
de benzi metalice în role, atent controlate sub aspectul compoziției și dimensiunilor în cadrul fabricii, este
ambutisată, perforată, frezată, îndoită,
finisată, înfoliată, astfel încât la final
montatorul profilelor să aibă cât mai
puține operațiuni de executat. Majoritatea operațiunilor sunt așadar automatizate, dar nu sunt eliminate nici
intervențiile sau verificările angajaților,
care supraveghează permanent activitatea mașinilor și rezultatele obținute,
prin teste asupra tuturor produselor.
Sunt verificate cu rigurozitate dimen-

siunile, prezența perforațiilor conform
designului prevăzut, calitatea finisajului,
accesoriile necesare pentru punerea în
operă în sistem complet. Profilele sunt
concepute în mai multe variante de
lungimi, care pot ajunge până la 6 metri,
dar aceasta depinde și de distribuitor sau
de logistică, de eficiența transportului.
Pentru mai multă coerență a fluxurilor,
mașinile și zonele de lucru sunt organizate după dimensiunile și tipurile
profilelor.
În cadrul producției, rezultă destul de
multe reziduuri metalice, care sunt
reciclate și reintroduse în procesul de
fabricare.

Distribuție în lumea întreagă
Una dintre cele mai spectaculoase
secții este depozitul dat în folosință în
2008, complet automatizat, care funcționează fără nicio intervenție umană.
Robotul amplasat aici se deplasează
tridimensional într-un spațiu unde pot fi
depozitate 5252 de boxuri cu obiecte
metalice de până la 6 metri lungime,
însumând nu mai puțin de 5,3 milioane
de metri liniari de profile. Totul într-o
incintă de 25 x 40 metri, cu o înălțime
de 24 metri. De aici, conform comenzilor
Pardoseli magazin
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 Mostrarele, preg§tite atent într-o sec]ie special§ a fabricii,
sunt trimise c§tre montatori [i dealeri din toat§ lumea.

gestionate de departamentul de logistică, produsele pleacă peste tot în lume
– nu doar în Europa, ci și în Orientul
Mijlociu, China, Japonia, Africa de Sud,
America de Sud ș.a.m.d. Ne-am bucurat
să aflăm că România reprezintă o piață
importantă pentru Küberit în Europa de
Est, multe dintre comenzi fiind pentru
realizarea unor proiecte mari, care au
nevoie de pardoseli profesionale, realizate la standarde europene.
Profilele sunt marcate totdeauna cu
brandul Küberit (este o operațiune de
inscripționare cu laser), chiar dacă ele
sunt furnizate ca atare ori sunt personalizate pentru diverși distribuitori sau
utilizatori care doresc să își treacă numele pe aceste profile. Brandul Küberit
este privit ca o garanție a calității și
nimeni nu este incomodat de această
inscripționare.
O importanță deosebită în cadrul
fabricii îl are secția de mostre, care ajută
foarte mult activitatea de marketing,
atât a producătorului, cât și a montatorilor care trebuie să meargă cu
aceste mostre către beneficiari, arhi-
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tecți, designeri, dezvoltatori. Zi de zi
sunt pregătite variate tipuri de mostrare, de la cele cât un breloc, în care
sunt prinse câteva profile (cu forme și
cromatici diferite), la casete cu serii
complete, potrivite pentru prezentările
în fața unor beneficiari exigenți, cu
proiecte importante.

Permanent inovativ
În prezent, producția Küberit se
axează pe produse din aluminiu, alamă
și oțel inoxidabil, ceea ce în acest domeniu este asimilat cu calitatea și
respectarea normelor europene de
rezistență la solicitări mecanice sau
chimice. Bineînțeles, în funcție de destinația profilelor, sunt folosite suplimentar și alte materiale, de pildă foliile
decorative sau cauciucul, care inserat
în profilele metalice asigură o aderență
mai bună. Cu maximă seriozitate este
privită inovația continuă, calea cea mai
bună de a rămâne lider de piață. Într-un  Pentru ob]inerea calit`]ii, fabrica este
domeniu în care apar permanent noi dotat` cu cele mai performante ma[ini [i
materiale (pardoseli), noi tendințe în linii de produc]ie.
amenajări, iar eficiența montajului

devine tot mai importantă, Küberit s-a
dovedit o companie capabilă să susțină
ritmul prin noutăți la nivel de design și
prin simplificarea soluțiilor de punere în
operă. În mod evident, se investește
periodic în mașini și utilaje, pentru
creșterea productivității și pentru a
putea obține ceea ce se proiectează în
birourile designerilor.
Printul digital rămâne unul dintre
asset-urile companiei, prin care profilele
pot fi imprimate cu orice model propus
de beneficiar, pentru a fi în ton cu
pardoselile acestuia – fie că sunt din
laminat, PVC, plută, parchet, LVT etc.;
pot fi personalizate inclusiv cu logo-uri
sau modele grafice individualizate,
oferind astfel personalitate pardoselii și
întregii amenajări. Pentru a obține grafica dorită pe profilul metalic, trebuie ca
beneficiarul sau designerul să trimită un
model de probă, care este scanat la
rezoluție înaltă, iar apoi grafica este
replicată cu ajutorul unei imprimante de
mare fidelitate. Pentru protecția împotriva uzurii, se aplică deasupra un strat

de lac special, care poate asigura și
aderența optimă. Dar producția efectivă
este demarată abia după ce beneficiarul
își dă acordul asupra probelor realizate.
Küberit are o istorie de 155 de ani,
începând cu anul 1863, când au fost produse la Altena, în atelierul lui Hermann
Friedrich Künne, primele decorațiuni
metalice pentru interior și ferestre.
Primele profile metalice pentru pardoseli au fost obținute în 1920, iar în timp
au fost dezvoltate și sisteme de profile
din plastic, conform tendințelor acelor
vremuri, dornice de noutăți. Din 1993,
compania a rămas doar la materiile
prime metalice – aluminiu, alamă și oțel
inoxidabil, alegere care i-a adus statutul
de lider, confirmat prin numeroase
premii de design și inovație.
Chiar dacă în timp a devenit lider
mondial în acest domeniu, Küberit a
rămas o afacere de familie, cu o ierarhie
stabilă, modalități eficiente de comunicare cu managementul, cooperare strânsă între departamente, lucrul în echipe
sudate, fidelizate de-a lungul timpului.

Pardoseli magazin
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Multiterazzo
pentru Cei Care vor mai mult
MultiTerrazzo Black

MultiTerrazzo Graphite

MultiTerrazzo Ruby Red

MultiTerrazzo Mirabelle

MultiTerrazzo Pebble

MultiTerrazzo Fog

MultiTerrazzo Fern

MultiTerrazzo Sandcastle

MultiTerrazzo Denim

MultiTerrazzo Watercolor

MultiTerrazzo Dune

MultiTerrazzo Autumn

În domeniul pardoselilor turnate există o competiție intensă pentru a obține produse tot mai
performante, care să convingă prin rezistența superioară la trafic și umiditate, comportamentul la condiții
de mediu variate, simplitatea aplicării și nu în ultimul rând design. este unul dintre cele mai dinamice
segmente ale produselor pentru pardoseli, bazându-se pe o cerere tot mai mare din partea unor
beneficiari care caută confortul, simplitatea întreținerii și adaptarea la proiectele lor de amenajări
interioare. un produs spectaculos, prezent și pe piața din românia, este MultiTerrazzo de la Eurocol,
o pardoseală turnată cu un aspect mozaicat, în trend cu ultimele tendințe din design - un amestec
permanent surprinzător de clasic și modern. Alături de alte produse eurocol pentru montajul pardoselilor,
multiterrazzo a fost prezentat și la ultima ediție a celui mai mare târg de specialitate din lume, domotex
Hanovra.
12
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rhitecții și designerii nu au cum să nu se simtă atrași de acest
produs unic, sofisticat. Cu aspect de terrazzo veneziano, în
12 nuanțe care oferă posibilități multiple de combinații cromatice, multiterrazzo poate fi adoptat în orice amenajare interioară,
cu beneficii notabile în spațiile cu umiditate relativ ridicată, unde
igienizarea presupune operațiuni frecvente și insistente. are toate
avantajele unei pardoseli turnate, respectiv continuitate, posibilitatea de adaptare la geometria oricărui spațiu și de a crea modele
personalizate, dar și alte calități ce merită evidențiate.
multiterrazzo este o pardoseală care se aplică în stare lichidă,
bicomponentă, compactă și fără rosturi. Formula stratului de uzură
diferă radical de cele ale pardoselilor poliuretanice sau epoxidice
convenționale; datorită rezistenței la solicitări de natură mecanică,
termică și chimică, multiterrazzo îndeplinește cerințele utilizării în
zone cu uzură ridicată, fiind de asemenea potrivită încălzirii în
pardoseală (are rezistența termică de doar 0,004 mp x K/W).
Comportamentul optim la apă, temperaturi ridicate și la factori de
mediu agresivi, precum și stabilitatea dimensională în timpul maturizării și exploatării, au drept consecință o durată mare de viață,
inclusiv atunci când aplicarea se face în aer liber, în zone acoperite,
fără umiditate permanentă.
Datorită nivelului scăzut de emisii organice volatile, multiterrazzo este un produs prietenos cu mediul, având certificare conform
emiCoDe eC1 r. această calitate, împreună cu aspectul continuu al
suprafeței turnate, recomandă folosirea în orice spațiu care necesită
o igienizare periodică frecventă, de la băi sau bucătării în domeniile
rezidențial sau profesional, până la centre de înfrumusețare sau
unități sanitare – spitale, unități medicale etc. aderența este deosebit
de bine echilibrată (r9 conform BrG 181) și, în plus, poate fi crescută
la r 10 după aplicarea protecției eurocol C Floor top-coat, chiar r 11
prin adăugarea de aditivi.
multiterrazzo este un produs ușor de pus în operă, aplicatorii
având oportunitatea de a realiza acoperiri mari într-un timp relativ
scurt, cu rezultate excepționale. tot ceea ce trebuie făcut este
pregătirea corespunzătoare a stratului suport, care trebuie să fie din
materiale uzuale și netede astfel încât stratul turnat să nu depășească 2 – 3 mm, eventual cu o peliculă de finisaj bicomponent care
să îi confere un aspect natural mat. Se poate păși pe aria acoperită
la circa 24 de ore după turnare, în funcție de condițiile de mediu, iar
duritatea maximă se obține după circa o săptămână.

pe scurt, multiterrazzo este un produs care vă aduce mai aproape un design pe care îl admirați în interioarele exclusiviste. el poate
ajunge foarte simplu și în proiectele dumneavoastră, inclusiv în
căminul unei familii care îi dorește originalitatea.

Domenii de utilizare

n Băi, bucătării, holuri, spații multifuncționale
n zone comerciale (magazine), instituții, lobby-uri
n Spații de producție din industria ușoară
n Școli, grădinițe
n Spitale, cabinete medicale

Principalele atuuri

n aplicare fără rosturi, întărire rigidă
n formă stabilă
n rezistență la apă
n rezistență mecanică și chimică foarte mare
n adaptabilitate la geometria camerei
n caracter antiderapant
n greu inflamabil Bfl-S1 cf Din en 13501-1
n aplicabil peste încălzire în pardoseală
n rezistent la scaune cu role
n aplicabil la interior și exterior, în medii uscate
n emisii foarte scăzute de voC.

luminița cozma
director comerciAl
Tel..: +40723.638.242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
www.forbo.com/eurocol
Pardoseli magazin
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dacă am trece în revistă cele mai valoroase pardoseli din românia, la
loc de cinste ar trebui menționat mozaicul din interiorul catedralei
mitropolitane din timișoara, realizat după desenele pictorului român
catul bogdan. executată din plăci de diverse culori, această
spectaculoasă pardoseală preia modele de pe covoarele tradiționale
românești, în speță bănățene, întregind unitatea de concept a unui
edificiu monumental inspirat de arta și arhitectura ecleziastică
autohtonă ortodoxă. Veți citi în continuare despre acestea, dar și despre
realizatorii principalelor lucrări de construcții și finisaje, informații
rămase în memoria comunității, ceea ce reflectă gradul de organizare,
de responsabilitate a tuturor celor implicați în abordarea lucrărilor
publice din epoca respectivă.
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un context favorabil

C

atedrala Mitropolitană din Timișoara este un prim reper
arhitectural al acestui municipiu, și mult mai mult decât
atât. An de an, în decembrie, aici se comemorează
victimele Revoluției din 1989 - primele dintre ele au căzut pe
treptele de la intrare pe 17 decembrie, într-o încercare extremă
de a-și dobândi libertatea, cu speranța deșartă că nu o să ﬁe
împușcați chiar în fața unui lăcaș de cult. Cele 12 trepte originale
din compozit terrazzo, pe care a curs sângele primilor protestatari contra regimului comunist, erau destul de uzate și în 2013
au fost înlocuite cu plăci de andezit natural. Lucrarea nu a trecut
neobservată, ba chiar contestată de unii revoluționari, iar
treptele respective, învestite cu o puternică încărcătură simbolică și emoțională, au fost depozitate la o mănăstire din
apropiere. Mozaicul din interior s-a păstrat în condiții ceva mai
bune; deși crăpat sau ciobit pe alocuri, ne putem face o idee
despre cum a fost el montat imediat după Al Doilea Război
Mondial, înainte de târnosirea catedralei din 6 octombrie 1946.

Pentru a înțelege contextul în care au fost realizate aceste
pardoseli, este nevoie să evocăm istoria catedralei, a celor
implicați în construirea ei. După Marea Unire, în 1919
Mitropolia Ardealului adera la Biserica Ortodoxă Română, la
Sfântul Sinod de la București, iar pentru a recupera secolele de
restricții față de ortodoxie din administrația austro-ungară,
statul român a încurajat construirea de noi lăcașuri de cult pe
toate teritoriile nou intrate în România Mare. Creându-se
Episcopia Timișoarei (care a și devenit în 1947 Mitropolia
Banatului), în orașul de pe Bega era nevoie de o catedrală pe
măsura dimensiunilor comunității de ortodocși din această
provincie. Inițiativa a aparținut timișorenilor din Parohia Cetate,
care au deschis un fond de zidire și au dus o intensă activitate
pentru strângerea de donații. În 1936 se acumulase deja o sumă
considerabilă, care asigura, cel puțin în primă fază, ridicarea unei
construcții de mari dimensiuni – o capacitate de 5.000 de
persoane simultan.
Arhitectul a fost selecționat încă din 1934: Ioan Traianescu,
profesor la Academia de Arhitectură din București, nume
asupra căruia merită să ne oprim un pic. A trăit între 1875 și
1964, iar de activitatea lui se leagă ediﬁcii importante, precum
Palatul Ligii Culturale din București (de la Podul Izvor, la parterul
căruia se aﬂă o sală a Teatrului Bulandra), Catedrala Ortodoxă
din Turda, Bisericile Sfântul Gheorghe din Tecuci, Belvedere din
București, Madona Dudu din Craiova, o mulțime de proiecte de
restaurare din perioada în care a activat la Comisiunea
Monumentelor Istorice. Nu în ultimul rând, Ioan Traianescu
(sau Trajanescu, cum era scris uneori) a inﬂuențat arhitectura
și urbanismul Capitalei prin proiectarea cartierelor de locuințe
sociale destinate muncitorilor și funcționarilor, sub patronajul
primăriei. Ca arhitect al Societății Comunale pentru Locuințe
Ieftine, proiectează “locuințe individuale, în stil românesc
popular”, așa cum singur le caracterizează. Dacă locuiți sau
treceți prin București, nu aveți cum să nu observați parcelele cu
case tip, pe un nivel sau două, cu 2-4 camere, construite în
perioada interbelică și antebelică în zone precum Clucerului, Tei,
Drumul Sării, Belvedere, Floreasca, Steaua Română – C.F.R.
Pardoseli magazin
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Aceste locuințe cochete din exterior, chiar dacă nu erau prea
spațioase, au adus în viața muncitorilor români facilități încă
rare la acea vreme: curent electric, apă, canalizare, o bucătărie
și o baie individuală.
În zona arhitecturii monumentale, Traianescu era un iubitor
al stilului neoromânesc de inﬂuență bizantină, pe care l-a pus
în valoare cu precădere la proiectarea bisericilor ortodoxe și la
o serie de vile din întreaga țară. Sugestivă este intervenția sa
asupra Mănăstirii Hurezi, pe care o readuce în registrul românesc și bizantin prin înlăturarea modiﬁcărilor clasiciste din
prima jumătate a secolului al XIX-lea. Viziunea lui este valoriﬁcată
la o scară impresionantă prin construirea catedralei timișorene, o
îmbinare între stilul neobizantin și cel al bisericilor medievale
moldovenești. De asemenea, pot ﬁ menționate elemente de secol
XIV, întâlnite la mănăstirile muntenești (Cozia, Prislop): ﬁridele de
sub streșini, bolta înstelată din interior, discurile ceramice
smălțuite. Era o noutate în peisajul arhitectonic bănățean, care
abunda în construcții de inspirație occidentală, culminând cu
stilul Secession, speciﬁc centrului Timișoarei. Alura zveltă de
biserică moldovenească din epoca Mușatinilor a convins, aducând
un nou element imaginii acestui oraș.

 Aceste pardoseli au fost [i martorele unei istorii
zbuciumate: aici a avut loc una dintre ultimele apari]ii în
public înainte de abdicare ale Regelui Mihai I, care
a participat la târnosire.

Construcția până la război
Cea mai mare parte a procesului de construcție s-a derulat
între anii 1936 și 1940, până la izbucnirea războiului. În urma
unei licitații, a fost ales și constructorul: ﬁrma din București a
renumitului inginer brașovean Tiberiu Eremia, un alt nume
important al branșei, dar sub supravegherea unei comisii independente formate din alți 3 ingineri. Adept convins al utilizării
betonului în construcții, Eremia făcea parte din elita constructorilor români, colaborând strâns cu alți ingineri de seamă ai
momentului – Elie Radu (căruia i se subordonează în cadrul
Ministerului Lucrărilor Publice) sau Gogu Constantinescu.
“Portofoliul” lui antreprenorial și de lucrări inginerești este
impresionant: Arcul de Triumf, Catedrala Încoronării din Alba
Iulia, Palatul Cantacuzino, Facultatea de Drept din București,
Catedrala Ortodoxă din Cluj.
O primă provocare a șantierului a fost chiar terenul de
fundare.
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 Desenele pentru pardoseli ale lui Catul Bogdan au preluat
modele tradi]ionale b`n`]ene, familiare întregului spa]iu
românesc.

 Monumentalitatea celui mai înalt l`ca[ de cult
din România impresioneaz` atât trec`torii, cât mai ales
pe cei care îi trec pragul.

Abia apoi a început construcția propriu-zisă, care a ajuns la
dimensiuni impresionante: 1.542 mp suprafață construită (din
care aproape 1.100 pentru credincioși), un volum total de circa
50.000 mc, 90,5 m înălțime în cel mai înalt punct, cel al turlei
principale, ceea ce o făcea cea mai înaltă clădire din România;
chiar și azi, se aﬂă pe locul al optulea, după acest parametru.
Un moment critic a intervenit în timpul bombardamentului
aviației germane din toamna anului 1944, când șase bombe au
căzut pe catedrala aﬂată încă în șantier sau în apropiere. Faptul
că nu a explodat decît una dintre ele, și aceea cu efecte limitate,
a fost privit ca un miracol. După război, au putut ﬁ reluate
lucrările, cu reparațiile necesare și ﬁnisajele, astfel încât catedrala
a putut ﬁ târnosită în octombrie 1946, în prezența Regelui
Mihai, ctitor el însuși, a Patriarhului Nicodim Munteanu și a
prim-ministrului Petru Groza, în cadrul unei ceremonii
memorabile ce tindea să se transforme într-o mișcare promonarhică.

După cum se știe, Cetatea Timișoarei a fost construită
practic într-o mlaștină, iar dezvoltarea orașului nu a fost posibilă
decât prin desecări succesive și lucrări de amenajare a râului
Bega, care să elimine și focarele diferitelor epidemii. Șvabii
bănățeni, colonizați începând cu prima parte a secolului XVIII,
aveau o vorbă: “Primilor moartea, următorilor sărăcia, ultimilor
pâinea”, reﬂectând greutățile cu care au fost nevoiți să se
confrunte pentru îmblânzirea naturii din aceste locuri. Cum
viitoarea catedrală trebuia ridicată la nici 150 de metri de Bega,
pe un teren neconsolidat vreodată (donat de primărie), Tiberiu
Eremia a introdus în pământ nu mai puțin de 1.100 de piloni
din beton armat, până la o adâncime de 20 de metri, pe care i-a
unit în partea superioară cu o placă turnată din același material
de 80 cm grosime.
Pardoseli magazin
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 Pictura interioar`, în fresc` [i tempera, apar]ine
b`n`]eanului Atanasie Demian, care a finalizat-o abia în 1956.

ultima etapă - finisajele
Vom mai completa cu câteva detalii despre ﬁnisajele acestui
monument de artă. La exterior, catedrala a fost placată cu
cărămidă aparentă de culoare roşie și galben-portocalie, având
la anumite cote discuri smălţuite şi ﬁride pictate ca la bisericile
moldoveneşti.
Ca și țigla multicoloră ce acoperă cele 11 turnuri (se pot
distinge culorile naționale), toată partea de ceramică smălțuită a
fost realizată la fabrica din Jimbolia. Soclul, colonadele şi ramele
exterioare ale ferestrelor sunt din piatră de Banpotoc; ca fapt
divers, aceeași piatră poate ﬁ găsită la Arcul de Triumf, dar și la
Casa Scînteii, azi Casa Presei Libere. Crucile și mitrele din vârfurile
turlelor, dintre care cea mai mare are înălţimea de 11 m, cu tot cu
soclul de 4 m, au fost confecţionate de ﬁrma Iacob Schwab din
Timişoara. Cele şapte clopote, în greutate totală de 8 tone, au fost
fabricate de Antoniu Novotny din același oraș, la armonizarea lor
aducându-și aportul compozitorul Sabin Drăgoi.
La interior, pilaștrii, coloanele, frizele, balustradele și celelalte
elemente decorative au fost asigurate de ﬁrma Ioan Cristescu
din București, iar lucrările de sculptură și aurire, executate în anii
1944 – 1946, au aparținut artistului plastic bănățean Ștefan
Gajo, ajutat de doi membri ai familiei și trei tâmplari de elită.
După cum mărturisea acesta la bătrânețe, cei peste patru ani de
muncă nu au reprezentat o prea mare satisfacție materială,
pentru că, deși plata a fost consistentă, a intervenit devalorizarea banilor...
Pictura exterioară și interioară, în frescă și tempera, aparținând bănățeanului de origine aromână Atanasie Demian, a
fost ﬁnalizată abia în 1956. O restaurare a acestei picturi datează
din anii 2003 – 2006.
Am ajuns, în sfârșit, la mozaicul pardoselii din interior.
Arhitect la bază, Catul Bogdan (1897-1978) s-a orientat la un
moment dat către pictură, urmând și studii în Franța în acest
sens. Întors în România, a devenit profesor de arte frumoase la
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 Cromatica pardoselii din interior reflect` tradi]ia artei
populare textile, cu pigmen]i naturali: alb, negru, gri, ocru,
vi[iniu.

Cluj, Timișoara și, din 1951, la București. În acest timp, în afară
de expoziții, a pictat biserici precum Catedrala Ortdoxă din
Cluj-Napoca sau Biserica Ortodoxă din Ioseﬁn – Timișoara. Din
păcate, ignoranța a stat la baza unor renovări care nu au ținut
cont de valoarea picturii, astfel încât puține fresce semnate de
Catul Bogdan au rămas. Lui îi aparține și desenul mozaicului din
catedrala timișoreană, conceput în culori care amintesc de
pigmenții naturali din arta populară: alb, negru, gri, ocru, vișiniu,
nu foarte diferiți de cromatica picturii interioare. De fapt, Catul
Bogdan și Atanasie Demian au fost profesori colegi la Școala de
Arte Frumoase din Cluj, colaborând și la alte lucrări de picturi
murale, ceea ce veriﬁcă compatibilitatea dintre cei doi.
Complicata artă bizantină, studiată îndelung de Demian în
Franța sau Italia, și simplitatea de linii și culori, sintetizată de
Bogdan din arta populară, coexistă perfect prin cromatica
unitară, în atmosfera semiobscură din interiorul catedralei. Dar
timpul nu iartă și mozaicul are pe alocuri crăpături, ciobituri,
chiar plăci dispărute în întregime. Nu va mai dura mult și
probabil se va pune problema recondiționării acestui paviment.
Sperăm ca statutul de monument istoric să ajute în acest sens.

REVISTA Hotel &

Spa Magazin

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

Aveți încredere în profesioniști!
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We create chemistry

www.master-builders-solutions.basf.ro

www.master-builders-solutions.com

Cu experiență de peste 100 de ani în producerea materialelor chimice pentru industria construcțiilor, baSF este
partenerul de încredere pentru proiectul dumneavoastră.
datorită experienței și investițiilor permanente în cercetare și dezvoltare, avem capacitatea de a dezvolta soluții optime
pentru pardoseli și de a oferi soluții personalizate pentru orice aplicație.
Pardoselile baSF contribuie la o dezvoltare sustenabilă: durabilitatea soluțiilor noastre de pardoseli și costurile scăzute
de întreținere conduc la un echilibru ecologic pozitiv pe întreaga perioadă de viață a acestora.
Sustenabilitatea este o interacțiune complexă a mai multor aspecte. Le-am analizat, le-am aplicat pardoselilor noastre
folosind standardele actuale și în final am solicitat certificarea lor de către o autoritate independentă.
acest lucru înseamnă cea mai mare transparență posibilă și argumente convingătoare – pentru dvs. și pentru clienții dvs.

Produse

de top

Bona aduce inspirație promovând
concepte noi în materie de pardoseli
Renumita companie suedeză Bona deﬁnește tendințele în materie de pardoseli cu „Bona Inspiration”, un
concept unic în proiectarea stilurilor de pardoseli
moderne. În colaborare cu analistul de tendințe de
renume mondial Cay Bond, focusul s-a mutat acum
pe pardoseală, ca detaliu esențial de design.

Designul de interior și decorarea casei au fost influențate
și s-au inspirat de multă vreme din tendințe, însă domeniul
renovării pardoselilor rămăsese undeva în umbră. Bona vrea
să schimbe această stare de fapt și prin colaborarea cu Cay
Bond, care are peste 30 de ani de experiență în materie de
tendințe în domeniul modei, designului și interioarelor, a creat
un concept complet nou - pentru a inspira și crea stiluri și
efecte moderne pentru pardoseli.
Cred că importanța pardoselii a fost subevaluată. Deși
reprezintă o parte importantă în spațiile noastre interioare,
pardoselile se bucură de foarte puțină atenție. O pardoseală
recondiționată în mod inteligent poate schimba întru totul
camera sau chiar întreaga locuință. Prin alegerea pardoselii ne
putem exprima personalitatea și cultura. Cu o gamă variată
de stiluri de inspirație, dorim să prezentăm posibilități și soluții
creative pentru un ambient potrivit. În zilele noastre, oamenii
își pun amprenta personalității lor asupra stilului în care își
decorează casa și interioarele. Casa reﬂectă identitatea unei
persoane mai mult decât orice altceva. Pardoseala are un rol
incredibil de important aici, este de părere Cay Bond.
Bona este de multă vreme în prim plan în domeniul
renovărilor și întreținerii spațiilor. Cunoștințele solide sunt
dublate acum de inspirația și consilierea pe care o oferă
privind tendințele în domeniul pardoselilor, pentru a crea
atmosfera potrivită acasă.
Am dezvoltat un concept care poate crea stilul și efectul
potrivit pe o pardoseală din lemn, cu ajutorul produselor și
tehnicilor noastre. Cu un tratament corect, puteți păstra
esența pardoselii dându-i un aspect complet nou, fără a fi
necesară o pardoseală nouă. Cu ajutorul gamei ample de
produse de la Bona, puteți readuce la viață ca prin magie o
pardoseală existentă în doar câteva ore, susține Patrik
Mellnert, Manager de Produs la Bona.
Conceptul Bona Inspiration include o paletă largă de
surse de inspirație pentru mai multe stiluri de design interior
în care pardoselile din lemn joacă un rol important, iar
metodele de șlefuire și periaj, lacurile, uleiurile și vopselele de
la Bona pot reîmprospăta pardoseala din lemn. Tendințele
viitoare prezentate de Bona în conceptul său unic acoperă o
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gamă variată de pardoseli, de la cele întunecate, rustice, și
până la cele deschise la culoare, lăcuite. Restilizarea pardoselilor din lemn vechi nu este doar o metodă sustenabilă
cu rezultate frumoase, ci reprezintă și o tendință de viitor.

Despre Bona
Bona este o întreprindere familială înființată în 1919, care
oferă produse pentru instalarea, întreținerea și recondiționarea
pardoselilor din lemn. Sediul central este în Malmö, iar
compania este reprezentată la nivel global de cele 17 filiale
ale sale și de 70 de distribuitori.

Despre Cay Bond
Cay Bond este un analist al tendințelor din Suedia, jurnalistă și scriitoare de renume internațional. Printre
numeroasele sale realizări, a fost premiată cu Ordinul Național al Franței,
L’Ordre National du Mérite, pentru eforturile
ei de a crește conștientizarea privind moda din Franța. Este
specializată în design și modă, iar activitatea ei presupune
analiza mișcărilor socio-culturale pentru a înțelege corelarea
și dezvoltarea designului și tehnologiei.

BONA INSPIRATION

Aproape că ai uitat de ea. Și de atâta timp este parte a vieții tale. Este pardoseala
ta din lemn. Mereu prezentă dar aproape neobservată. Până acum, doar!
Descoperă Bona Inspiration - un sistem nou de design care va umple de frumusețe
și personalitate parchetul tău renovat. Cu Bona Inspiration vei personaliza aspectul
de la luminozitate naturală spre negru licoric, evitând astfel limitările pardoselilor prefinisate. Parchetarul Certificat Bona va renova podeaua folosind cele mai moderne
tehnici de șlefuire, periere și finisare iar tu te vei bucura de rezultat: parchetul peste
care nu doar vei păși, îl vei iubi.

Descoperi dragostea unde nu te aștepți
Ai rămas fără idei? Încearcă grădina
pentru inspirație. Un spațiu natural
pentru relaxare și contemplare, este
locul inspirațional ales mereu de către
arhitecți, artiști și designeri vestimentari.
Este la fel de potrivit și pentru gradină
din interiorul tău.

Încojurat de căldura stilului Californian.
Spirit liber și rustic, dar chic. Un mix
proaspăt cu influențe din locuri
depărtate, toate aduse la viață în
mâncare, muzică, sport și în tot ce face
valoroasă viața ta.

Creează o încăpere pentru o experiență
extraordinară, binecuvântată cu eleganță
și delicatețe. În linii mari bazat pe stilul
clasic și elemente vintage, Touch of
Grace oferă tot ceea ce ai nevoie pentru
a crea o casă cu adevărat personalizată.
Folosește-ți simțul artistic și lasă loc
pentru veselie și suspans. Cu Touch of
Grace nu există corect sau greșit.

Răsfățați-vă cu un design rafinat și
mândrește-te cu un stil de viață
responsabil. New Modern este despre
deciziile luate în considerare cu atenție.
O filozofie de shopping apropiată mai
mult de artă decât de consum – iar tu
ești curatorul.

Poate este pădurea cea deasă.
Poate este un lac tăcut. Sau probabil
amândouă. Țările Nordice au stimulat
generații de designeri faimoși în lumea
întreagă, iar rezultatul constă într-un stil
care nu este zgomots dar strălucește de
calitate la o privire mai atentă.

INFO

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

• AdunAreA GenerAlă euFA p+F
• Heinz breHm, premiul pArKett-StAr 2018
pentru ÎntreAGA ActiVitAte
pe 13 ianuarie 2018, în centrul de conferințe al complexului expozițional din Hanovra, a
avut loc Adunarea Generală a organizației euFA p+F (Asociația europeană de promovare
a pregătirii profesionale pentru parchet și pardoseli), în contextul desfășurării celui mai
important târg de profil al anului, domotex 2018.
A fost o întâlnire a branșei, la care s-au discutat principalele
teme ale momentului în industria de profil, participând membri
susținători și reprezentanți ai organizațiilor naționale din Austria,
Cehia, Italia – Tirolul de Sud, Belarus, Ucraina, Polonia și România.
Țara noastră a fost reprezentată de domnul Constantin Cadar
(AMPR), doamna Andreea Mircea și, din partea presei, de echipa
revistei Pardoseli Magazin, care a consemnat de la fața locului.
Bineînțeles, au fost abordate și teme privind organizarea
internă a asociației, precum aprobarea execuției bugetare pe
anul 2017 și proiecția pentru 2018.
La Adunarea Generală au fost făcute și noi alegeri
pentru board-ul organizației, rezultatele fiind următoarele:
• Președinte: Heinz Brehm (reales în unanimitate)
• Vicepreședinte: Jörg Schülein (reales în unanimitate)
• Al treilea membru al prezidiului: Andreea Mircea (România)
• Secretar: Josef Heller
• Trezorier: Paul Fischnaller
Printre cele mai importante puncte pe ordinea de zi a fost
organizarea următorului concurs european, care va avea loc la
Minsk - Belarus, în 23 - 26 mai 2018.
Au fost anunțate țările participante: Germania, Polonia,
Italia, Cehia, România, Belarus, Ucraina, Lituania, Rusia și Azerbaidjan. Conform programului preliminar anunțat, concursul
propriu-zis și instruirea participanților în vederea concursului
se vor desfășura la Școala Profesională nr. 12 din Minsk, cu profil
de construcții. Din partea României, va participa câștigătorul
secțiunii de parchet de la ultima ediție, din 2017, a Concursului
Național al Montatorilor de Pardoseli.
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pArKett-StAr 2018:
heinz brehm - PremiuL
PenTru ÎnTreaga aCTiViTaTe,
aCordaT de aSoCiația
FederaLă PenTru ParCheT și
PardoSeLi din germania
Tot în cadrul Domotex, revista germană de
specialitate “Parkett Magazin” a decernat și în
acest an, sub egida Asociației Federale pentru
Parchet și Pardoseli, renumitele premii Parkett-Star, destinate celor mai importante
performanțe din branșă. Alături de premii pentru diverse
realizări acordate unor companii și montatori din Germania,
laureatul din acest an al premiului de onoare, pentru întreaga
activitate, a fost domnul Heinz Brehm.
Alocuțiunea de Laudatio a fost susținută de Peter F. Fendt,
de la asociația profesională germană, care a subliniat faptul că
domnul Brehm și-a dedicat întreaga viață promovării învățământului în domeniul pardoselilor, atât la nivel regional, în
Bamberg Oberfranken, de unde este originar, cât și la nivel
federal și internațional. Asociația Federală pentru Parchet și
Pardoseli l-a mai omagiat pe laureat și în anii trecuți, acesta
primind în diferite rânduri medalia de aur, medalia de argint,
precum și cea mai înaltă distincție a acestui for, premiul
Baumann-Fröhlich. Totodată, la propunerea asociației profesionale germane, Guvernul Federal i-a conferit în 2007 Crucea
Federală Pentru Merit, la împlinirea a 65 de ani.
Mulți montatori de pardoseli și antreprenori din Germania
și nu numai îl cunosc pe Heinz Brehm – unii personal, cei mai
mulți prin Manualul Montatorului de Parchet și Pardoseli pe
care l-a inițiat și coordonat. Pentru branșa noastră, domnul
Brehm este sinonimul excelenței. Ne mândrim cu faptul că
numele său este cunoscut și în România, unde a venit de
nenumărate ori și a sprijinit activitatea branșei, a asociației
profesionale din țara noastră.
Maestru pachetar din 1968, Heinz Brehm i-a marcat pe toți
cei cu care a avut contact. Cei trecuți prin școala lui o știu bine
– nu renunță niciodată, are răbdare și îi învață pe ucenicii săi
secrete pe care nu le găsesc în nicio carte, dar fără de care
activitatea lor de zi cu zi nu poate atinge un nivel desăvârșit. Este
omul care a dat orientarea actuală a branșei. Nu e de mirare că
mulți cursanți de-ai săi merg sute de kilometri o dată la două
săptămâni, până la Bamberg, pentru școlarizările pe care le
susține aici.

Este cel care a fondat EUFA P+F, alături de secția de specialitate de la școala de meserii din Neustadt an der Aisch, un alt
reper de profesionalism al branșei.
În 2006 a avut inițiativa de a pune în contact școlile de
meserii și asociațiile profesionale din diferite țări europene.
Timpul i-a dat dreptate – azi, țări ca Belarus și Ucraina au integrat sistemul dual în sistemul oficial de învățămât. La Kiev și
Minsk au luat naștere școli de meserii, cu ajutorul direct al EUFA
P+F materializat în multe ore de predare susținute personal de
domnul Brehm și de domnul Josef Heller, un alt membru
remarcabil al branșei.
Tot domnia sa a deschis drumul concursurilor europene
pentru montaj de parchet și pardoseli, desfășurate o dată la 2
ani, de fiecare dată în altă țară (printre care și România în 2012).
Edițiile au fost organizate, în ordine, în Franța (1998 – prima
ediție), apoi Polonia, Olanda, Belgia, Germania, Austria, din nou
Polonia, România, Cehia și Italia 2016 – cea mai recentă.
Heinz Brehm este părintele manualului de pardoseli, care nar fi existat fără inițiativa sa. Cele două volume reprezintă
manualul oficial în școlile de meserii din Germania, având un
tiraj cumulat până azi de 25.000 de exemplare.
Heinz Brehm este un om de execepție, care a primit onorurile branșei sale, ale oficialităților germane și stima colegilor din
întreaga lume. A rămas, dincolo de toate, un om adevărat, un
meseriaș așa cum putem citi în vechile manuale și cărți care
vorbesc despre tradiție, extrem de activ și implicat în opera vieții
sale – îmbunătățirea nivelului de profesionalism al branșei
montatorilor de pardoseli.
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Producătorii de Parchet
urmează Trendul
la Tomești, la poalele munților Poiana ruscă din Județul Timiș,
am stat de vorbă cu unul dintre puținii producători de parchet
masiv și stratificat din românia, domnul Marius Mureșan.
Fabrica Magtomvic funcționează în fosta fabrică de sticlă din
Tomești, a cărei tradiție de aproape 200 de ani s-a întrerupt în
anul 2000. mica localitate din munți dezvoltă acum o nouă
tradiție, cea a producției de parchet de înaltă calitate, obținut
cu utilaje de ultimă generație.
Domnule Mureșan, dați-ne cîteva repere
despre activitatea dumneavoastră ca
producător de parchet.
Activez în domeniu din 1996 și am dezvoltat treptat această
afacere, în funcție de posibilitățile ﬁnanciare și de piață. În anul
2000 am avut un impas, atunci un incendiu mi-a distrus cam tot
ce reușisem să realizez și am fost pus în situația de a decide dacă
mă opresc sau merg mai departe. Am hotărât să continui; am
împrumutat de la bancă sumele de care aveam nevoie și am făcut
o serie de investiții care s-au dovedit eﬁciente. Nu am putut
cumpăra inițial utilaje noi, am reînceput deci cu o linie de parchet
la mâna a doua, cu care am lucrat până în 2016, respectiv un
uscător de ultimă generație, care a costat atunci 100.000 de mărci
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germane. Fostul proprietar al uscătorului a avut încredere în mine
și mi-a permis să plătesc în rate timp de un an. În 2016 am făcut
iarăși investiții importante, am cumpărat o line nouă pentru
parchet masiv Cattelan, și încă una nouă Schroeder pentru lemn
stratiﬁcat. Deci în prezent lucrez pe două linii: una de parchet
masiv, cealaltă de parchet masiv și parchet stratiﬁcat. Acest ultim
efort a fost făcut cu banii ﬁrmei, foarte puțin cu ajutorul băncilor,
și îmi dau seama că nu aș ﬁ avut niciun viitor cu utilajele vechi.
Din fericire, Magtomvic s-a dezvoltat pe bazele unei afaceri de
familie. Am doi frați care s-au specializat și lucrează cu mine,
asigurându-mi partea tehnică, de reglaje, mentenanță, partea
electrică. Eu mă ocup strict de aprovizionare, investiții și desfacere.
Astfel, avem toate cele 3 segmente care acoperă activitatea de
bază și lucrăm foarte bine împreună.

Este diﬁcilă alegerea utilajelor?
Sunt multe aspecte de cântărit. Se poate spune că Schroeder este numărul 1 în lume la utilaje de parchet. Exista
posibilitatea să cumpăr de la producători italieni, chiar din
China sau Taiwan, ori second hand, dar am decis să aleg totuși
varianta germană, un utilaj nou de ultimă generație. La un
moment dat chiar voiam să iau un Schroeder la mâna a doua,
tot din Germania, și chiar discutam cu cineva care vindea un
asemenea utilaj, produs cu 4 ani în urmă. Reprezentanții
Schroeder, cu care eram de asemenea în discuții, m-au convins
totuși că era de preferat ceva nou, aducând un argument
important: trendul din domeniul parchetului. Utilajul vechi nu
avea tăiere în unghi (de 60°, 45° sau chiar 30°), prin urmare nu
puteam obține parchet cu bizot, sau șanfren, acea mică teșitură
de la marginea lamelei care îi dă parchetului un aspect
particular. Iar în prezent, acesta este trendul. În Germania
trendul exista deja când am vrut să cumpăr utilajul, iar cei de la
Schroeder m-au asigurat că va veni vremea ca și în România să
apară cererea de parchet cu bizot. Ceea ce s-a și întâmplat. Poate
cel care voia să îmi vândă un utilaj vechi nu mai avea ce face cu
el, și nici nu îl putea adapta. Utilajul trebuie să ﬁe construit de
la început cu așa ceva, din batiu (structura de bază, cadrul
utilajului – n.r.). Am mers așadar pe mâna producătorului și am
achiziționat o linie nouă de parchet în valoare de 400.000 de
euro care ne permite să executăm tăiere în unghi (chevron și
bizot). Soluția s-a dovedit viabilă, mai ales că acest utilaj ne
permite să facem și sistem lambă-uluc pe capete, ceea ce ne
diferențiază de alți producători.

Cum este structurată echipa dumneavoastră?
Suntem o echipă formată din 28 de profesioniști. Am primit
asistență din partea producătorului de utilaj, care a venit aici de
două ori, din Germania. Drept comparație, acum 10 ani aveam
50 de angajați, cu care produceam 2.000 – 3.000 mp de parchet
pe lună, iar acum produc dublu cu 28 de oameni și cred că încă
se poate mări capacitatea de producție, în aceeași formulă.
Desigur, există și posibilitatea de a automatiza suplimentar
anumite procese, ceea ce ar mări și mai mult productivitatea.

Parchetul nu este ﬁnisat complet, îl comercializăm “crud”,
dar șlefuit în fabrică cu ajutorul unui calibror. Pe șantier, după
montaj, nu are nevoie decât de o ﬁnisare cu lac sau ulei. Ce-i
drept, îmi doresc o linie de ﬁnisaj, e o investiție pe care aș vrea
să o fac în curând. Noi mai țintim un segment de piață, cel al
oamenilor cu inițiativă și ceva abilități practice care vor să
monteze ei înșiși, apelând la parchetul gata lăcuit.

Este potrivit pentru încălzirea în pardoseală?
Bineînțeles. Ca și masivul, de fapt, la sortimentele mai subțiri.
Singura condiție este să nu depășească grosimea de 13 – 14 mm,
pentru ca transferul de căldură să se poată realiza.

Ce dimensiuni puteți obține cu utiajale pe care
le dețineți?
Tehnic pot face lamele de până la 2,5 m lungime, atât
permite utilajul, pentru a menține calitatea și grosimea stratului
de uzură. Practic, nu prea am lucrat lungimi mari, maximul cred
că a fost de 1,5 m, la o lățime de 15 cm. Mai degrabă putem
vorbi de combinații cu lamele de lungimi diferite. Dacă ne
referim la ceea ce se cere cel mai mult, avem parchetul de 15
mm grosime, cu lățime de 90 mm și lungimi de 90 – 100 cm,
sau cel de 7 cm lățime și lungime de 50 – 70 cm. Pot produce și
de 20 mm grosime, dar nu mi s-au cerut cantități mari. Ce-i
drept, până să cumpăr noile linii în 2016, am produs doar
parchet masiv de 20 mm grosime, dar acum nu mai este
rentabil, pentru că piața nu este dispusă să plătescă prețul
corect, care ar trebui să ﬁe undeva la 200 de lei. La masiv sunt și
multe pierderi, mult rumeguș. Puțini sunt cei dispuși să dea
acești bani, cu această materie primă de calitate. Dintr-o placă
de 20 mm grosime pot obține 4 plăci de parchet stratiﬁcat, ceea
ce este mai rentabil. În același timp, la stratiﬁcat sunt mai multe
etape de producție, ceea ce ridică costurile... Producem încă
parchet masiv în cantitate mai mare, dar și cel stratiﬁcat începe
să se bucure de succes. Noi suntem încă la început, căpătăm
continuu experiență.

Ce particularități are parchetul stratiﬁcat
produs de dumneavoastră?
Contează foarte mult stratul superior, de uzură, realizat
dintr-un lemn mai nobil. Sunt mulți care fac stratul de uzură de
2,5 – 3 mm, dar noi îl facem de 4 - 5 mm.
Când montatorul vede că poate cumpăra parchet stratiﬁcat
cu strat de uzură de 5 mm la preț de 3 mm, te percepe altfel și ai
șanse mai mari să devii alegerea lui. Poate că beneﬁciarul nu știe
să aprecieze acest aspect, dar parchetarul da. O altă particularitate este stratul suport din placaj. Sunt producători care fac
stratul suport din brad, dar placajul este considerat mai stabil.
Folosesc un placaj de mesteacăn, importat din Rusia sau Belarus.
Stratiﬁcarea pe suport de brad este mai ieftină decât cea pe placaj
multistrat de mesteacăn, cum facem noi. Dar americanii de pildă
nu concept parchetul decât pe placaj multistrat.
Pardoseli magazin
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consideră lemn de foc. Și nucul este un lemn valoros, dar nucul
cultivat de oameni, din curți sau livezi, nu și nucul de pădure.
Acesta din urmă are prea puțin “lemn negru”, sau “inima lemnului”, cum se spune. Duramenul, care este cu adevărat valoros,
e prea subțire. În consecință, oamenii nu prea caută lemnul de
nuc sălbatic, iar cel domestic se găsește tot mai rar.
Cu aceste esențe, altele decât stejarul, se pot realiza suprafețe interesante de parchet; există clienți cărora le place culoarea
galben-verzuie a lemnului de salcâm, sau o nuanță mai închisă
de salcâm afumat. Totuși, aceste esențe sunt folosite mai degrabă pentru combinații, parchetarii pot crea modele speciale,
brâuri, butoni ș.a.m.d. La stratiﬁcat, stratul de uzură este de
stejar sau frasin. Frasinul este destul de comun în zona noastră
și de bună calitate.
Prețul nostru la parchet masiv este încă mai mic decât la
stratiﬁcat, dar cred că viitorul aparține parchetului stratiﬁcat,
iar costurile de producție își vor spune cuvântul.
Consider că prețul este destul de accesibil clientului ﬁnal,
care este în cele mai multe cazuri clientul nostru, el trebuind
apoi să își asigure montajul. În prezent nu pot face discounturi,
dar la stratiﬁcat cred că în viitor voi modiﬁca prețul astfel încât
și montatorul să ﬁe încurajat printr-un discount.

Există diferențe de cerere în funcție de zonă?
De pildă, în zona Sibiului, care are speciﬁcul ei, este cerut
încă parchetul masiv de 20 mm. Problema este că la parchetul
de grosime mai mare, dacă vrei ceva de calitate, trebuie să ﬁi
dispus să și aștepți un pic, când e cazul; are o perioadă mai lungă
de producție și se poate întâmpla să nu ai tot timpul pe stoc
cantități mari. Încet - încet, oamenii care voiau neapărat masiv
de 20 mm au început să accepte și parchetul de 15 mm, iar unde
au proiecte de pardoseli încălzite, acceptă și stratiﬁcat. Se poate
aﬁrma deci că trendul merge spre o grosime mai mică. În zone
precum Timișoara sau Cluj, piața se orientează clar spre
stratiﬁcat. Oamenii sunt mai deschiși la noutăți, designerii și
arhitecții văd altfel lucrurile. Cele mai multe proiecte pentru noi,
cele mai bune colaborări cu parchetarii vin din aceste trei zone pe
care le-am menționat - Cluj, Sibiu, Timișoara. Putem ﬁ găsiți pe
internet sau la recomandare, clienții ne sună, văd produsele, în cel
mult o săptămână marfa e livrată. Din cauza distanței, încă nu am
abordat piața din București, din cauza distanței în primul rând.

Care sunt cele mai căutate esențe?
Cea mai căutată esență este cea de stejar (cam 80%) și, în
consecință, urmez această cerere. Totuși, sunt preocupat și de
multe alte esențe, așa cum puțini producători o fac. Produc și
parchet de salcâm sau salcâm aburit, și ulm, nuc, cireș, paltin,
frasin, mesteacăn, fag sau carpen. Ulmul, de exemplu, nu este
întâlnit prea des sub formă de parchet pentru că nu a fost
promovat. În această zonă, Poiana Ruscă, este destul de
abundent și s-a tăiat mult, dar cei care îl exploatează încă îl
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Ați încercat să produceți și parchet industrial?
Am o linie pe care am cumpărat-o acum 10 ani pentru a face
export. La noi se folosește mai puțin. Dar pe viitor intenționez
să fac un nou sortiment de parchet la care substratul parchetului stratiﬁcat să ﬁe din parchet industrial. Din producție
rezultă o mulțime de bucățele de lemn care devin deșeuri, dar
pot ﬁ folosite foarte bine pentru a le lipi, devenind un parchet
stratiﬁcat de bună calitate, cu costuri reduse.

Stabilitatea parchetului depinde de umiditatea
lui. Cum rezolvați acestă problemă?
Uscarea începe cu o zvântare naturală, care poate dura un
an, chiar un an și jumătate. Apoi lemnul se bagă în uscător, iar în
funcție de dimensiuni uscarea controlată poate dura până la 40
de zile. Avem utilaje de ultimă generație, cu o capacitate totală
de 250 mc pe ciclu, în 4 celule de uscare. Având mai multe celule,
facem uscarea separat pentru ﬁecare specie, nu le amestecăm.
Stabilitatea parchetului ține și de condițiile de șantier,
respectiv de exploatare. Degeaba îl usuc în condiții dintre cele
mai bune, degeaba este pus în operă de un parchetar bun, dacă
clientul nu păstrează condițiile de umiditate necesare. Sunt
situații când nu se mută imediat în spațiul respectiv, construcția
e nouă și apare umiditate remanentă, în consecință parchetul
se poate umﬂa. Multe depind însă de parchetar. În Germania,
montatorul nu își încasează toți banii decât după șase luni de
la montaj, când se poate vedea că totul este în regulă. Ca
produs, eu ofer 2 ani de garanție, iar parchetarul poate da mai
mult, în funcție de lucrare.

MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

• Parchet masiv din stejar,
fag, salcâm, salcâm aburit,
carpen, cireș, nuc, ulm,
mesteacăn
• Parchet stratiﬁcat de
stejar și frasin pe suport
de placaj din mesteacăn,
cu o excelentă stabilitate
dimensională
• Semipodele la dimensiuni
personalizate
• Plinte, pervazuri, frizuri,
trepte pentru scări
• Materiale Wakol și Loba,
pentru montaj și ﬁnisare

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse

Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

www.magtomvic.ro

Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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domoTex
hanoVra
2018
un târG Al inoVAțiilor,
reinVentAt de el ÎnSuși

târgul domotex 2018, desfășurat în perioada 12 15 ianuarie la Hanovra - Germania, a înregistrat și
anul acesta creșteri la anumiți ”parametrii”, precum
numărul de expozanți și suprafața alocată acestora
(un pavilion în plus fața de ediția anterioară), ca o
confirmare a efortului organizatorilor de a schimba
aspectul celui mai mare târg dedicat pardoselilor
calde și semicalde din europa. Sub sloganul
“unique Youniverse”, târgul a reunit nu mai puțin
de 1.615 de expozanți (au fost 1.400 în 2017), care
au atras peste 45.000 de vizitatori din 100 de țări,
în general specialiști, oameni de afaceri și arhitecți
sau designeri interesați de noutăți tenologice, trenduri și oportunități de business. Am participat cu
deosebit interes la acest târg, unde ne-am întâlnit
cu principalii actori mondiali din piață, reprezentați
și în românia; ne-am întâlnit de asemenea cu
numeroși vizitatori români, la fel ca în anii precedenți - dar parcă mai mulți totuși anul acesta, atrași
de o concentrare impresionantă de companii de
prim rang, toate având ceva de spus în domeniul
pardoselilor de orice fel.
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Domotex în CiFre
mai mult de 65% din cei 45.000 de vizitatori ai evenimentului au venit din
străinătate - circa 60% din ei provin din europa, aproximativ 25% din Asia și 11% din America. participarea din
Statele unite, America de Sud și centrală a crescut,
accentuând valențele internaționale ale târgului.
majoritatea vizitatorilor au fost dealeri cu atribuții comerciale sau tehnice, arhitecți sau designeri de interior,
montatori cu un grad ridicat de specializare, mulți dintre
ei cu putere decizională în cadrul companiilor pe care
le-au reprezentat.

N

oul Domotex a fost abordat de piața globală a pardoselilor cu un interes fără precedent; au fost închiriați
106.000 de metri pătrați, o cifră record, iar organizatorul Deutsche Messe a considerat târgul un succes complet,
accentuând rolul lui în identiﬁcarea și dezvoltarea de noi idei
personalizate pentru designul interior, chiar pentru stilul de
viață actual.
Designerii, arhitecții și artiștii plastici preocupați de design
au avut ocazia să își promoveze concepțiile estetice în cadrul
expoziției speciale Framing Trends, respectând tema principală,
Unique Youniverse. Folosind noile tehnologii 3D, tineri designeri
au explorat subiectul individualizării spațiului în 20 de camere
diferit “încadrate”. Manifestarea a fost de asemenea vizitată de
numeroși arhitecți prestigioși care au susținut prezentări de
proiecte, concepte integrate și conferințe pe anumite teme de
interes general, accentuând extraordinarul rol practic și estetic
al pardoselilor în cadrul amenajărilor interioare sau exterioare.

Cu ajutorul unui ecran special și al unui hotspot 3D instalat, vizitatorii au putut urmări o sinteză a tuturor trendurilor înregistrate
la Domotex, facilitate care s-a bucurat de un mare succes, ceea
ce i-a determinat pe organizatori să ia decizia de a implementa
ideea și la viitoarele manifestări. Utilizarea realității virtuale ca
instrument de design, de experimentare, a reprezentat un
subiect intens dezbătut, inclusiv în cadrul conferințelor susținute
în fața vizitatorilor. Iată în continuare câteva dintre cele mai
importante manifestări ale târgului:
n Zona de conferințe a beneﬁciat și de prezența unor vedete ale domeniului Home & Deco, precum autoarea de
blogg Holly Becker, care a explicat cum se poate realiza o
colaborare mai bună între producători și factorii de diseminare a informației în piață, pentru a comunica mai
eﬁcient și mai direct cu publicul larg.
n O nouă deschidere spre inspirație a fost oferită în cadrul
Zilelor Atelierelor de Artă, participanții ﬁind invitați să experimenteze personal culori, nuanțe, materiale și să creeze cu
cărbune și hârtie cerată noi modele de ﬁnisaje pentru
amenajări interioare.
n La așa-numitele “FloorCODES WorkLabs” ale Institutului
de Cercetare a Tendințelor Internaționale (Universitatea de
Științe Aplicate și Artă din Hildesheim, Germania), participanții au avut ocazia să aplice metode speciﬁce cercetării
institutului pentru a genera scenarii vizionare pentru viitoarele pardoseli.
n Premiile Carpet Design, recunoscute pe plan internațional, au fost acordate pentru opt categorii diferite, ﬁind
selectate cele mai frumoase covoare cu semnătură de
designer din lume.
n La ﬁecare categorie de ﬁnisaj (parchet, mochetă, PVC,
cauciuc etc.), expozanții au organizat continuu demonstrații
de punere în operă, cu sfaturi pentru beneﬁciari și dezvăluirea de secrete ale meseriei pentru specialiștii prezenți.
Următoarea ediție a târgului Domotex va ﬁ organizată în
perioada 11-14 ianuarie 2019, tot la Hanovra.
Pardoseli magazin
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eveniment
La târgul Domotex – Hanovra, în Hala 13,
pe lângă noile profile și inovații, Küberit a
prezentat un concept integrat de servicii
adiționale pentru comercializarea și punerea în operă a produselor, accentuând atât

La standul Eurocol a fost prezent domnul
Stefan Vollmuth, noul director general al companiei

rolul de lider al pieței pe acest segment, cât și cel de
partener cu înalte standarde de calitate pentru montatori
și clienții finali. Astfel, producătorul german vine în sprijinul
montatorilor și dealerilor cu noi strategii de vânzare, soluții
viabile, transparente și avantajoase, evidențiate printre
altele în cadrul unui program de instruire. Se are în vedere
o simplificare a clasificării produselor, ambalaje mai rezistente, pachete complete, cu toate accesoriile, pentru a
eficientiza lucrul montatorilor. Revenind la noile produse,
Küberit a promovat la Domotex sistemul 845 pentru protecția marginilor de treaptă, potrivit straturilor finale cu
grosime de până la 3 mm (LVT de pildă), cu margine rotunjită și inserții decorative care asigură și o mai bună aderență.
Din aceeași gamă, cu dimensiuni ușor diferite, fac parte
modelele 844 și 846, toate fiind realizate din aluminiu, cu
aspect de oțel inoxidabil sau argintiu. Tot în acest context
a fost prezentat patentul PPS® – Champion 4.0, din aluminiu
de înaltă calitate, varianta îmbunătățită din 2017 care
permite o fixare mai exactă și mai elegantă a pardoselilor
din lemn, laminat, stratificat sau plută de diferite grosimi
(preluarea unei diferențe de nivel între 6,5 și 16 mm).
Instrucțiunile detaliate pentru montajul profilelor, dedicate
specialiștilor, sunt popularizate în clipuri video puse la
dispoziție oricui este interesat.

În standul Forbo - Eurocol am avut ocazia
de a vedea mai multe mostre ale noilor
pardoseli turnate, comercializate sub brandurile BetonDesign (305), MultiTerrazzo
(370) și LiquidDesign (350). BetonDesign
presupune un strat final de 1 - 1,5 mm grosime, cu aspectul
betonului, dar fără dezavantajele acestuia (praf, murdărire
rapidă, crăpare în timp etc.).
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LiquidDesign este o pardoseală inovatoare, aplicată în stare
lichidă, extrem de flexibilă, cu aspect natural, de o mare
calitate estetică. În acest moment, poate fi furnizată în 30
de nuanțe atractive. MultiTerrazzo, de asemenea o pardoseală lichidă, fără rosturi, are aspectul unui terrazzo și
asigură o înaltă durabilitate, atât la solicitări mecanice sau
chimice, cât și la umiditate. Prezentate în ultimele ediții ale
revistei noastre, aceste pardoseli se bucură de interes printre
designerii și beneficiarii din România care doresc ceva nou
și inovativ pentru proiectele lor. Forbo Eurocol înseamnă
însă mult mai mult – sisteme complete de produse pentru
montarea pardoselilor de orice tip. La standul companiei
germane de la Domotex au fost prezenți și mulți specialiști
din România, pentru a vedea noile produse și a discuta
despre noi colaborări.

Centrul atenției în standul de 340 mp al
producătorului de finisaje și pardoseli EGGER
a fost îndreptat către cele două noi colecții,
EGGER PRO, pentru distribuitori specializați,
și EGGER HOME pentru sectorul DIY. Acestea
au fost puse în evidență într-o manieră realistă, simulând
amenajări interioare cu diverse destinații (birou, spațiu
comercial, baie, camera copilului, bucătărie, camera de zi).
Colecțiile ne-au fost prezentate în detaliu de reprezentantul
României la acest târg, domnul Cătălin Androne. Au fost
evidențiate de asemenea serviciile inovatoare oferite
distribuitorilor și clienților finali, precum și noua strategie de
brand, aspecte menționate și în cadrul unei conferințe de presă
susținută într-una din sălile centrului expozițional din Hanovra.

La acest eveniment am avut ocazia să urmărim expunerile
conducerii departamentului de marketing de la EGGER:
domnii Michael Gerbl, Stefan Plezzer, Ulrich Bühler și
Adrian Loinger. Pe fondul unui mediu economic nu tocmai
favorabil, divizia de pardoseli a grupului EGGER a raportat
pentru prima jumătate a anului trecut o creștere a cifrei de
afaceri cu 6,4% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Producătorii Wakol (materiale pentru pregătirea stratului suport și montajul pardoselilor),
respectiv Loba (finisarea pardoselilor din
lemn) au avut standuri alăturate în care
aproape continuu au fost organizate demonstrații practice, în fața partenerilor prezenți și a publicului
larg. Wakol a promovat printre altele adezivul pentru pardoseli din lemn de orice tip MS 292, disponibil în ambalaje
practice, sub formă de tub.

Tot aici am putut vedea sistemul Wakol Sealing, pentru
impermeabilizarea sub straturi de parchet sau pardoseli
elastice, respectiv Wakol Z 560, un produs pentru repararea
straturilor suport problematice, pentru șape peste hidroizolații
sau straturi de separare, cu întărire rapidă (24 de ore). Reprezentanții Loba au scos în evidență liniile Lobahome, pentru
întreținerea pardoselilor din lemn în domeniul rezidențial, și
Lobacure UV, o soluție pentru finisarea pardoselilor din lemn
cu întărire UV. Tot aici au fost realizate demonstrații cu
EasyFillPro, un chit pe bază de apă cu mare capacitate de
umplere, dintr-o singură aplicare.

Decora, producător de underlay, plinte și
profile pentru pardoseli sub brandul
Arbiton, și-a expus noutățile și produsele de
succes pe o suprafață de 200 mp. Am
remarcat printre altele noul underlay
ecologic Multiprotec Eco (reducere cu 22% a zgomotului
de impact), pardoseala în mai multe straturi HD Mineral
Core, pe bază de minerale naturale și polimeri, și underlayul pentru pardoseli încălzite Secura Thermo Aquastop
Doamna Monica Obeada, reprezentanta companiei în România,
la standul de la Domotex.

Domnul Joachim Cronauer, managerul Executiv
Trading SRL, importator exclusiv al produselor
Wakol-Loba in Romania, la standul de la Domotex.
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eveniment
Compania austriacă Murexin și-a amenajat spațiul expozițional în stilul unei
cabane din lemn, iar principalele produse
promovate au fost bariera de umiditate
silanică MS-X 3, șapa autonivelantă pentru

Osmo se remarcă în peisajul pieței de profil
germane și europene prin faptul că este atât
producător de pardoseli din lemn, cât și de
soluții pentru finisare și întreținere (pionierat în producerea de uleiuri naturale
microporoase și finisaje cu ceară). Aceasta denotă o reală
cunoaștere a lemnului, cu atât mai mult cu cât istoria
acestei companii se desfășoară de-a lungul ultimilor 140 de
ani, de când a apărut ca furnizor de lemn și materiale de
construcții. La Domotex 2018, Osmo a vorbit așadar despre
experiența impresionantă acumulată, dar și despre multitudinea de nuanțe pe care le poate căpăta lemnul prin
acoperire, toate naturale și firești.

încălzire în pardoseală Maximo M 61 și adezivul ecologic de
parchet X Bond MS-K 530. De asemenea, Murexin a lansat
noul său produs pentru finisarea parchetului Ultra M 88, pe
bază de apă, cu un nivel de luciu extrem de scăzut, pentru
un finisaj super-mat, ca și când lemnul nu ar fi tratat. Totuși,
acesta asigură sigilarea și protejarea lemnului, fiind potrivit
pentru lucrări rezidențiale, cât și publice.

Producătorul belgian de parchet stratificat
Lalegno a accentuat atât designul noilor
colecții prezentate la târg, de o mai mare
varietate, dar și modalitățile de fabricare: un
strat de uzură din lemn de foioase atent
selecționat, un substrat din lemn cu creștere rapidă
(caracter ecologic), o structură care îi conferă mai multă
stabilitate, inclusiv când este folosit pentru încălzirea în
pardoseală.
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Steinel, producător german de generatoare
de aer cald și pistoale de lipit, a venit la Domotex 2018 cu ultimele variante ale acestor
instrumente foarte utile pentru aplicarea
pardoselilor elastice. Au fost evidențiate
generatoarele de aer cald HG 2320 E, HG 2420 E, HG 2620
E, respectiv scannere de temperatură folosite de unii
montatori pentru a evalua gradul de utilizare al suflantelor
(controlul temperaturii de aplicare).

Începând cu toamna anului trecut,
compania Ter Hürne a adăugat la colecția
sa de laminat Trend Line 15 noi decoruri,
care reflectă noile tendințe în designul

Mapei a fost prezent la Domotex, punând
accent pe demonstrații practice în care să fie
evidențiate calitățile produselor pentru pregătirea stratului suport și pentru montajul
pardoselilor (în special lemn și LVT). Au fost
scoase în evidență produsele ecologice, cu certificate EMICODE
EC1 și EMICODE EC1 PLUS, cu conținut scăzut și foarte scăzut
de compuși organici volatili. Demonstrațiile efectuate pe
suprafețe verticale (pentru mai multă vizibilitate, dar și pentru
a arăta aderența), au fost realizate printre altele cu produse
pentru stratul suport din gamele Topcem, Topcem Pronto,
Planex HR și Planex HR Maxi, Planiprep 4 LVT, Ultraplan Fast
Track, adezivi precum Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall, noul
mortar Kerapoxy 4 LVT și finisajul antialunecare Mapecoat 4.

Domnul Florin Anghel, reprezentantul Ter Huerne in Romania,
la standul de la Domotex.

interior și pe care le-am văzut la această ediție Domotex.
Tot aici am văzut mostre de LVT rigid multistrat (placă
compozită rigidă), un sortiment care este de asemenea în
trend, având o stabilitate dimensională superioară la variații
de temperatură. Nu în ultimul rând, Ter Hürne promovează
scările din lemn natural, plăcile unindu-se între ele printrun sistem cu click.

Sub motto-ul “Discover your Wow – Your
world of Wineo”, care să reflecte o perspectivă cuprinzătoare asupra soluțiilor moderne
pentru pardoseli, pe o suprafață de 500 mp
Wineo a pus în evidență colecții precum cea
poliuretanică Purline 1500 (organică, personalizată, fără
plastifianți, solvenți sau clor – doar cu materii prime naturale), gama 400 cu decoruri asemănătoare lemnului și
pietrei (din vinil de înaltă calitate cu finisaj poliuretanic), sau
Rock’n’Go, cea mai bună soluție de laminat, cu rezistență
superioară la umezeală, silențioasă și ușor de instalat.

Dr. Schutz, producător de materiale și soluții
pentru întreținerea și recondiționarea pardoselilor de diferite tipuri, prezent și pe piața din
România, și-a promovat noile produse profesionale. Menționăm soluția poliuretanică pe
bază de apă PU Anticolor (pentru lemn, PVC, linoleum, piatră,
ceramică, plută, cauciuc etc.), rezistentă la coloranți și
substanțe chimice, PU Siegel (sigilant poliuretanic pe termen
lung, pentru pardoseli elastice), setul de reparare a pardoselilor vinilice ScratchFix sau setul de îngrijire a pardoselilor
design, de asemenea cu soluții poliuretanice.
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Cum, când şi de ce este necesară uscarea unei construcţii?

Utilizarea dezUmidificatoarelor
profesionale în constrUcții

Bucuria unui cămin nou este deseori umbrită de
problemele care pot să apară din cauza umidităţii
ridicate. Pe parcursul execuţiei, în şape, tencuieli,
glet intră cantităţi mari de apă care, dacă nu sunt
eliminate la timp, pot provoca degradări costisitoare ﬁnisajelor şi pot duce la un disconfort resimţit
puternic de către beneﬁciar.
Fiecare beneﬁciar al unei construcţii noi trebuie
sa ﬁe conştient de faptul că, în procesul tehnologic,
sute de litri de apă sunt introduşi în tencuieli, şape,
glet, zugrăveli etc. O asemenea cantitate de apă nu
se poate elimina pe cale naturală decât într-un timp
îndelungat. Umiditatea este cauza principală a condensului, apariţiei mucegaiului, umﬂării parchetului,
mucegăirii mobilei şi chiar a unor probleme de
sănătate.
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Înainte de montarea parchetului, în cazul în care
şapa nu este uscată suﬁcient, apar deformaţii sau
chiar mucegăirea parchetului pus în operă.
Durata procesului de uscare depinde de următorii factori: temperatură, valoarea umidităţii,
conţinutul de umiditate al materialului de construcţie, capacitatea dezumidiﬁcatorului, viteza de
„cedare” a umidităţii din construcţie etc.
Cu cât încăperea ce urmează a ﬁ uscată este
mai caldă cu atât procesul de uscare este mai uşor.
Din experienţa acumulată pe şantiere, de pe o
suprafaţă de 100 mp, în 2 săptămâni de utilizare a
dezumidiﬁcatoarelor profesionale, dintr-o construcţie nouă se extrag aprox. 500 litri de apă. Este
o cantitate mare care nu trebuie neglijată.
Uscarea şapelor, tencuielilor, gletului se desfăşoară la temperaturi de cel puţin 18 grade, înaintea
montării parchetului şi a zugrăvelii, cu câte un
dezumidiﬁcator profesional corect ales în funcţie
de volumul ﬁecărei încăperi.

Uscarea folosind dezumidiﬁcatoarele profesionale
nu este un procedeu forţat, structura construcţiei
neavând de suferit.

Cum funcţionează un dezumidiﬁcator?
Cu ajutorul unui ventilator încorporat, aerul
umed este absorbit, trecut peste un element răcit
cu ajutorul agentului frigoriﬁc, unde umiditatea
îngheaţă. Prin funcţia de dezgheţare, apa este
colectată în recipientele aparatelor sau evacuată
direct la canalizare. Aerul uscat este eliberat în
încăpere cu 1-2 grade mai cald.

Cine beneﬁciază de o locuinţă uscată?
Proprietarul în primul rând, ştiind că investiţia în
ﬁnisaje: parchet, tapet, lavabil, mobilier etc, este justiﬁcată, constructorul care îşi poate preda lucrarea
la un nivel normal de umiditate şi poate asigura
garanţia lucrării, meşterul care poate grăbi execuţia
prin uscarea tencuielilor, gletului şi şapelor.
Degradările care pot apărea sunt cunoscute de
majoritatea locatarilor: condens în exces, mucegai,
probleme respiratorii la copii, deformarea parchetului, mucegăirea mobilierului, aer umed greu de
încălzit şi greu de respirat etc.
Un alt aspect important este eliminarea surselor
suplimentare de umezeală: aerisire funcţională la
baie şi bucătărie, o hidroizolaţie corect executată etc.
Vă oferim consultanţă pentru ﬁecare aplicaţie în
parte, ﬁe că este vorba de eliminarea umidităţii
dintr-un apartament sau că este vorba de uscarea
unui complex de blocuri.
Echipamentele de dezumidiﬁcare profesionale
se pot achiziționa sau se pot închiria, în funcție de
necesități. Alegerea echipamentului potrivit se face
în funcție de volumul ﬁecărei încăperi care se
dorește a ﬁ uscată și de temperatura aerului interior.

www.soldec.ro, www.soldec-shop.ro
mobil: 070 775696, e-mail: info@soldec.ro
bucuresti: Str. Facliei, nr. 1
Cluj napoca: Str. Câmpului, nr. 230

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

Murexin. Das hält.
40

Pardoseli magazin

Aspect estetic deosebit și
rezistență la solicitări ridicate!

• 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
Caracteristici produs

Utilizare

Rășină epoxidică bicomponentă, modiﬁcată, cu vâscozitate redusă, fără conținut
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 întro proporție ridicată cu nisip de cuarț uscat la foc.

Date tehnice

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

Testat conform

CONSUM: ca grund
cca. 0,25 kg/m2 per strat
ca mortar consistent 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 fabricarea
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.

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 mortar
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

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

roșu

Via]a

bran[ei

CONCURSUL EUROPEAN
AL MONTATORILOR DE
PARDOSELI 2018 - minSk

Bucureti 2012

Bolzano 2016
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Între 23 – 26 mai 2018, la Minsk,
capitala Republicii Belarus, va avea
loc a 12-a ediție a Concursului European al Montatorilor de Pardoseli,
organizat sub egida EUFA P+F Şi la
care sunt aŞteptați parchetari din
Germania, Polonia, Italia, Republica
Cehă, România, Belarus, Ucraina,
Lituania, Rusia Şi Azerbaidjan.
Toți cei care au curajul de a-și etala
știința, de a transforma meseria lor
într-un motiv de mândrie merita
respect unanim; fără să-ți valorizezi
munca, fără să ﬁi mândru de ceea ce
faci, nu poți merge mai departe, nu
poți progresa, nu-i poți face pe alții să
înțeleagă de ce ești important. A te
angrena într-o competiție înseamnă
și o doză de siguranță, dar și faptul că
îți poți accepta lipsurile, că vrei să te
perfecționezi. Este o atitudine complet opusă meseriașului devenit simptomatic la noi, care știe să lucreze “cu
de toate” și acceptă cu greu o observație, dar este oricând dispus să facă
un compromis. Există, desigur, multe
lucruri care se aﬂă mai greu de la un
specialist adevărat, dar ele sunt destinate celor care au demonstrat că vor
să învețe.
Unul dintre evenimentele emblematice Și deja devenite tradiționale în
branșa noastră este Concursul European al Montatorilor de Pardoseli.

La acest eveniment organizat o dată
la 2 ani participă câștigătorii concursurilor naționale organizate în țările
membre EUFA P+F, între care se
numără și țara noastră.
Conform regulamentului, concursul
se organizează printr-o strânsă colaborare dintre EUFA P+F și asociația
care reprezintă țara gazdă. În mod
tradițional, concursul este susținut de
o serie de sponsori cu notorietate
europeană sau locală, pe timpul celor
3 zile de eveniment ﬁind organizate
numeroase demonstrații cu produse
profesionale. În competiție se folosesc
doar materiale de bună calitate,
adezivii și produsele de ﬁnisare ﬁind
fără solvenți – una dintre normele
stabilite, pentru a promova modul
Eco de a realiza pardoseli.
Arbitrajul competiției este asigurat
de EUFA P+F, prin arbitrii certiﬁcați în
urma absolvirii cursului de arbitraj la
Școala de meserii din Neustadt an der
Aisch.

criteriile de notAre A lucrărilor

l exactitatea montajului și viteza de lucru;
l încadrarea în termenul de execuție;
l calitatea îmbinărilor;
l creativitatea;
l modul/succesiunea abordării etapelor;
l modul în care au fost folosite sculele și echipamentele;
l modul de croire și manipulare a materialelor;
l acuratețea și complexitatea lucrărilor în

realizarea modelelor;

l estetica;
l capacitatea de organizare și curățenia la locul de muncă.

Un exemplu de succes în învățământul dual
Școala de meserii din Neustadt an der Aisch are două clase specializate
în pregătirea montatorilor de pardoseli și funcționează după sistemul dual
de educație, ucenicul învățând și aici, în unitatea de învățământ, și în ﬁrma
la care e angajat. Curricula școlară reunește deopotrivă module teoretice
șI practice, ucenicul învățând 10-11 săptămâni pe an. Durata cursurilor
este de trei ani, începuți după cele 9 clase obligatorii, la vârsta de 15-16
ani, școala oferind inclusiv posibilitatea recaliﬁcării profesionale la orice
vârstă. La sfârșitul celor trei ani de școală ucenicii susțin un examen de
diplomă, după promovarea căruia devin meseriași caliﬁcați.
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durHAm - iSToria unui
oraș SurPrinSă În PaVaJ
piețele publice sunt de cele mai multe ori, pe filieră
europeană, locuri unde devin vizibile simbolurile
unui oraș, ale unui spațiu urban, având un rol
extrem de important pentru identitatea comunității
respective, chiar dacă aceste piețe au în mod
frecvent și un scop practic imediat, de pildă
comercial. iată cum comunitatea unui orășel din
nord-estul Angliei, durham, a decis ca, în cadrul
unei renovări a pieței centrale, să se insereze în
pavaj și plăci în care sunt inscripționate momente
esențiale din istoria locului.
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flat pe râul Wear, Durham este un
oraș nu foarte mare, dar cu o
istorie interesantă, marcat fiind de
faptul că aici și-a aflat locul de odihnă veșnică Sfântul Cuthbert; catedrala ridicată în
viitoarea urbe a devenit loc de pelerinaj în
Evul Mediu, iar în secolul al XI-lea a fost
construit și un castel care din 1986 face
parte din Patromoniul UNESCO.
Piața centrală a orașului, poziționată
pe malul râului, în linie cu catedrala și
castelul, a devenit în timp un important
centru comercial al regiunii, mai ales după
ce o parte a ei a fost acoperită cu diverse
construcții – magazine, tarabe etc. Aici
veneau periodic să își vândă produsele, în
zile bine stabilite, micii producători agricoli din zonă, măcelării, pielării și
meșteșugării, în compania animatorilor
de tot felul. În apropiere se aflau un palat
regal, care s-a dărâmat între timp, primăria și o mică biserică închinată Sfântului
Nicolae, încă în picioare, cu o inconfundabilă siluetă specifică goticului normand. În
secolul al XIX-lea, târgurile mari, cu vânzări
de animale, se oganizau doar sâmbăta,
până la ora 23 când suna clopotul pieței –
atmosferă tipică unui oraș provincial tradițional, cu un ritm de viață echilibrat. Din
când în când, totul se dinamiza, precum în
timpul marilor sărbători religioase sau, din
nefericire, al conflictelor armate (de
exemplu Războiul Civil Englez). În 1996,
piața comercială a fost refăcută și reinaugurată în prezența viitorului prim-ministru
Tony Blair, iar de atunci se organizează un
impresionant târg de Crăciun, devenit un
adevărat festival.
Zona de aer liber a pieței a trecut în
ultimul secol prin mai multe transformări,

miza fiind traficul prin această intersecție
importantă și, în consecință, amplasarea
a două statui: statuia lui Neptun, zeul
mărilor, poziționată aici în 1729, și statuia
lui Charles William Vane Stuart (1778 –
1854), al treilea Marchiz de Londonderry,
din 1861. Acesta din urmă, nobil cu sânge
albastru de la vechea monarhie scoțiană,
a devenit faimos în secolul al XIX-lea ca
soldat și politician, implicat activ în
efortul de război al britanicilor împotriva
lui Napoleon, inclusiv în Congresul de la
Viena din 1814. La cererea orașului, recunoscător marchizului pentru implicarea
în economia comitatului, italianul
Raphael Monti i-a făcut o statuie de
bronz pe care a acoperit-o prin galvanizare cu un strat de cupru – proces
revoluționar la acea vreme. Ca anecdotă,
se spune că sculptorul a promis un
premiu celui care va găsi vreo defecțiune
statuii, iar un orb a pipăit-o și a descoperit
că, de fapt, calul n-are limbă, deși are gura
deschisă. Legenda urbană, puțin credibilă,
mai spune că italianul s-a sinucis din
această cauză. În fapt, italianul a dat faliment, creditorii au capturat statuia, iar
văduva lui Londonderry a trebuit să
plătească o “răscumpărare” pentru ca
statuia să fie disponibilă pentru a fi
amplasată pe actualul amplasament. Și
chiar și atunci, s-au găsit câțiva contestatari, care au găsit statuia prea mare
pentru piața orașului – se pare că adevăratul motiv era firea nemiloasă a
marchizului, exploatator de copii în minele din apropiere și insensibil la marea
foamete din Irlanda anilor 1840.
Revenind, cele două statui au reprezentat un subiect continuu de discuție

pentru cei implicați în viața comunității.
Statuia lui Neptun a fost îndepărtată în
1923 pentru că reprezenta un pericol
pentru trafic, dar ulterior pusă la loc, la
protestul vehement al localnicilor. Statuia
lui Londonderry a fost dată jos în anii
1960 (pentru reparații și repoziționare),
dar a fost pusă la loc. Iar în urmă cu un
deceniu autoritățile au crezut că pot în
sfârșit să reconfigureze această piață
pentru a putea organiza traficul în zonă,
reamplasând statuile – fără succes însă.
Piața comercială acoperită din apropiere
(organizată într-un trust local) s-a alăturat activiștilor comunitari și toți au
insistat pentru refacerea zonei, pavarea ei
și confirmarea ca “punct zero” al orașului.
În 2010, primăria a renunțat la orice
încercare de modificare a pieței, ținând
cont de miile de semnături strânse
împotriva proiectelor ei. Mai mult decît
atât, a trebuit să facă eforturi financiare
substanțiale ca să potolească nemulțumirile, schimbând pavajul învechit. Așa
a luat naștere acest frumos pavaj, cu o
frumoasă panglică ce traversează piața,
spunând o poveste a trecutului urbei, în
plăci compozite cu inserții metalice.
Putem afla când au fost pavate și iluminate străzile, când a fost construită
calea ferată, când a apărut universitatea
din oraș. De atunci, cetățenii sunt cu ochii
pe autorități. A fost suficient ca anul
trecut să fie îndepărtate cîteva dale
pentru a se lucra la instalațiile de sub
piață pentru ca toată presa locală să
vuiască. Iar primăria a răspuns prompt:
“Da, a trebuit să intervenim, dar vă
asigurăm că, după lucrări, totul va reveni
la normal”. Doar pentru câteva dale...
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deSpre lVt
- Luxury VinyL TiLeS,
un maTeriaL deJa
ConSaCraT

Cum s-a ajuns la LVt
Încă din perioada de avânt spectaculos al pardoselilor vinilice, din anii 1950 – 1960, producătorii au simțit că acestea au
un potențial mult mai mare decât le permitea tehnologia la acel
moment. Covorul PVC putea (și poate) fi furnizat practic în
două variante: omogen (cu aceeași compoziție în întreaga masă,
vizibilă și la suprafața materialului) sau neomogen (masa materialului avea la suprafață un strat de uzură cu aspect diferit, mai
decorativ și mai rezistent). Bineînțeles, erau prevăzute și armături textile sau substraturi care le măreau rezistența, substraturi
care le fereau de umiditatea din șapă etc. În timp, s-a constatat
că un strat de poliuretan protejează foarte eficient stratul de
uzură al pardoselii vinilice. În prezent, unele sortimente de PVC
neomogen sunt tratate încă din fabrică în acest sens, iar un
covor PVC omogen poate fi șlefuit fin și acoperit cu poliuretan,
mărindu-i astfel durata de viață cu câțiva ani, practică relativ
frecventă în domenii cu grad mare de uzură, precum spitale sau
locații Horeca și nu numai.
De asemenea, așa cum am mai arătat, un covor PVC nu este
practic policlorură de vinil sută la sută, ci cu un adaos consistent
de calcar (carbonat de calciu), plastifianți, fibre, pigmenți, uleiuri, rășini, soluții antimicrobiene, metale, agenți de ignifugare
ș.a.m.d.
Un alt aspect preliminar, care a dus la apariția LVT-ului, l-au
constituit tendințele în designul interior. Decenii la rând, producătorii au încercat să creeze replici cât mai fidele ale culorilor
și texturilor naturale, precum cele de lemn, rocă sau ceramică.
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dacă în ediția trecută am vorbit despre
pardoselile vinilice, respectiv pVc, este
cazul să ne ocupăm un pic și de un nou
sortiment, recent apărut pe piața pardoselilor, și anume lVt-ul, acronimul sintagmei
luxury Vinyl tiles. Încă de la început trebuie
să spunem că nu poate fi definit ca un
material în sine, sau de un produs standardizat. este un termen generic, specific
industriei, care definește o nouă gamă de
pardoseli pe bază de vinil și alte materiale,
cu câteva trăsături specifice care țin mai
degrabă de structura macro și de aspect.
iată în continuare câteva detalii care ne vor
ajuta să îl identificăm mai bine în multitudinea de straturi finale pentru pardoseli
care ne tentează și să putem lua o decizie
cunoscându-i potențialul.

Aceste decoruri, mai realiste sau mai inovative, nu puteau fi obținute fără tehnologia de imprimare 3D care a apărut relativ recent.
Nu trebuie să neglijăm nici dezvoltarea spectaculoasă a
materialelor compozite, în speță laminatele pe bază de lemn
(și chiar parchetul stratificat), care au constituit o sursă de inspirație pentru producătorii de pardoseli de tot felul. Cine a
văzut suficiente mostre de produse la prezentări sau la târgurile de profil înțelege despre ce vorbim – deseori se întâmplă
să pui mâna pe un material și să nu știi despre ce este vorba,
măcar din ce categorie face parte – este plastic, lemn, fibră de
sticlă sau... ce?

Și, vorba poetului, pentru că toate acestea trebuiau să
poarte un nume... li s-a spus ”Luxury Vinyl Tiles” (LVT). Un efort
care a acumulat toate aceste tendințe și inovații a dus la obținerea a ceea ce azi numim LVT, proces desfășurat în ultimul deceniu, care pare că are încă un enorm potențial de dezvoltare.
De ce apare și cuvântul ”Luxury” în denumire? Poate pentru că
inițial aveau un preț ridicat, poate că reprezentau o gamă de lux
a pardoselilor vinilice, sau mai degrabă a fost o simplă strategie
de marketing. În prezent, lucrurile nu mai stau deloc așa, fiind
considerate în țările dezvoltate o alternativă mai accesibilă și
mai adaptabilă la pardoselile din lemn, care într-adevăr sunt
destul de scumpe.

Structura, în linii mari
LVT-ul este așadar un tip de pardoseală neomogenă, uneori
multistrat, cu un strat mai mult sau mai puțin consistent de vinil
decorativ care uneori poate fi tridimensional, în relief. De cele
mai multe ori, acesta din urmă are aspectul unui material natural precum lemnul, piatra sau (mai rar) ceramica, și este conceput pentru a rezista mai bine la agresiuni mecanice și chimice
prin adăugarea unor straturi de protecție care le îmbunătățește
performanțele – de regulă un poliuretan cu întărire la raze UV,
cu comportament foarte bun la zgârieturi, sau un alt tip de PVC
transparent. Unele tipuri de LVT sunt tratate la suprafață cu un
film de oxid metalic, ce contracarează apariția zgârieturilor fine,
rezultatul fiind un aspect impecabil pentru mai mult timp.
Stratul de bază poate fi vinilic, sau în combinație cu calcar ori
alte substanțe (materialul de umplutură poate ajunge la 75% din
volum), care îi conferă anumite proprietăți: elasticitate sub aspectul amortizării sarcinilor, grosime mai mare pentru izolare fonică,
capacitate de transfer termic, pentru încălzirea în pardoseală.

Sub aspectul designului, decorul poate fi, așa cum am spus,
inspirat de un material natural, dar nu este obligatoriu. Cu actuala tehnologie de imprimare se poate obține orice model, textură, culoare. De asemenea, modelul poate fi repetitiv sau,
pentru gamele speciale, aleatoriu – fiecare placă este unicat.
Tehnologia a ajuns destul de departe, realismul decorului fiind
incredibil, chiar cu neregularități specifice lemnului sau pietrei
șlefuite grosier. Acest aspect este impresionant, dar poate afecta
calitatea operațiunilor de curățenie și igienizare. Putem întâlni
decoruri cu anumite esențe de lemn (europene, exotice etc.), la
plăci de diverse dimensiuni care sugerează parchetul sau dușuAtracția decorului
meaua, ori diverse tipuri de rocă, ori plăci care se aseamănă cu
LVT-ul poate fi utilizat cu succes în orice cameră a locuinței, ceramica tip gresie de diverse culori. În ton cu tendințele moîn spații comerciale, de birouri, restaurante, chiar ateliere ce nu mentului, plăcile pot avea șanfren (acentuarea rosturilor periau nevoie de mai mult decât o pardoseală de trafic intens.
metrale cu un șănțuleț), ceea ce sporește realismul acoperirii.
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Piața mondială are câțiva lideri recunoscuți, care au reușit
să dezvolte numeroase decoruri; dacă ne gândim că unul singur
poate oferi câteva zeci de mii de modele... înseamnă că avem de
unde alege. Ca în orice altă situație, vă recomandăm să mergeți
pe mâna acestor producători de top, care au investit în cercetare
și dezvoltare, lansând pe piață doar acele sortimente care și-au
dovedit fiabilitatea.

Forme și soluții de montaj
Una dintre proprietățile dorite tot mai frecvent este rigiditatea, pentru a crea senzația de siguranță mai mare la călcare și
a acoperi denivelările din stratul suport al pardoselii - din
această cauză LVT-ul este furnizat sub formă de plăci, sau foi cu
dimensiuni nu foarte mari (câteva zeci de centimetri, maximum
un metru lungime). Majoritatea producătorilor merg pe forme
rectangulare, dar există și variante speciale (romburi, hexagoane), chiar neregulate, pentru gamele mai speciale, care se
aplică prin lipire pe șapă. În general, însă, sistemul de montaj
este cel cu click (diferite variante) preluat de la pardoselile laminate. Acesta face ca montajul să se facă flotant, peste un un-
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derlay așezat continuu pe suprafața acoperită, și foarte rar prin
lipire pe șapă. Varianta din urmă se practică doar la recomandarea producătorului, pentru că lipirea poate fi posibilă doar în
funcție de proprietățile materialului, în special ale stratului inferior. LVT-ul este o pardoseală destul de stabilă la temperatură,
dar pot exista probleme legate de umiditatea din șapă, cea din
atmosferă, natura adezivului, care este recomandat de producător. Uneori plăcile sunt autoadezive, ceea ce simplifică procesul de montaj.
Sistemul cu click se pune în operă foarte rapid și se demontează la fel de rapid, ceea ce a făcut ca LVT-ul să fie adoptat fără
rezerve de cei care nu au prea mult timp la dispoziție, sau care
au nevoie de amenajări temporare – când este cazul, își iau pardoseala și o depozitează sau o remontează în alt loc.
Este cazul spațiilor comerciale sau al birourilor, ori al locuințelor închiriate. Singura investiție majoră poate fi pregătirea stratului suport, care trebuie să fie totuși stabil, sigur și cu denivelări
cât mai mici, indeferent dacă LVT-ul este montat flotant sau
lipit. Underlay-ul nu rezolvă totdeauna problemele unei șape
vălurite sau friabile.

Dacă totul este în regulă cu stratul suport, LVT-ul poate fi
montat chiar de către un beneficiar neprofesionist cu ceva abilități practice.

Direcții de evoluție
Mai trebuie remarcată în ultimii ani o dezvoltare a variantelor cu fibră de sticlă pe intrados, care le conferă un echilibru
între rigiditate și elasticitate, o mai bună stabilitate dimensională
și le asigură un comportament superior la umezeală – cea remanentă din șapă, cea sub formă de vapori din aer sau cea apărută în contextul utilizării. Rolul PVC-ului rămâne însă
considerabil în structura LVT-ului, căruia îi conferă o anumită

căldură și posibilități practic nelimitate de design; este stabilit
că durabilitatea este proporțională cu grosimea și calitatea stratului de PVC. Mulți producători au lansat game speciale pentru
spații umede – băi, bucătării, subsoluri. Principala provocare în
acest caz este sigilarea suprafeței, pentru ca umezeala să nu pătrundă în substrat și să facă pagube, iar plăcile LVT au totuși rosturi; iată de ce pentru spații umede calitatea produsului este cu
totul alta – rosturile trebuie să asigure etanșeitatea. Oricum, nu
poate înlocui PVC-ul sub formă de covor, care are continuitate
perfectă, cu suduri.
Un aspect avantajos al LVT-ului este întreținerea simplă, cu
puține operațiuni periodice de mentenanță (refacerea finisajului cu produse specifice). Nu se pătează dacă murdăria este îndepărtată în următoarele minute, este inert la substanțe
chimice uzuale, poate fi șters fără probleme cu o cârpă umedă.
Dacă nu este un produs de trafic intens, se poate poansona ușor
sub greutatea mobilierului cu picioare subțiri, de aceea se recomandă așezarea obiectelor grele pe tampoane. De asemenea,
se poate zgâria în timpul mutării mobilierului sau al utilizării
scaunelor cu role și se poate păta de la covorașe realizate din
anumite materiale, precum cele de cauciuc. Dar, repetăm , totul
depinde de calitatea produsului, de gradul de uzură pentru care
este conceput.
Am încercat să facem o sinteză a numeroaselor informații
care vin din acest segment al pieței și sperăm că am reușit. Dar,
dacă insistați, cu siguranță veți găsi și alte tipologii, structuri, aspecte care ar putea fi menționate, pentru că este un domeniu
încă în evoluție al materialelor pentru pardoseli.
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Lemnul, un material
cu personalitate
Avantaje, dificultăți, rezolvări
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oricâte noi materiale pentru construcție au fost inventate, lemnul a rămas preferatul multora. ca strat final pentru pardoseli, este elegant, natural, cald și, cu o prelucrare
corespunzătoare, devine greu de egalat. problemele lui principale sunt comportamentul
în timp (apariția rosturilor și crăpăturilor, umflarea) și nevoia de mentenanță (uzura,
zgârierea, colorarea diferențiată în funcție de expunerea la soare, evitarea atacurilor insectelor etc.). Aceste probleme își au originea în proprietățile interne ale materialului, care
trebuie atent evaluate înainte de a alege o pardoseală de lemn, când vorbim de beneficiar.
iar când este vorba de parchetar, oricine practică asemenea meserie ar trebui să facă un
curs intensiv pe această temă; să nu creadă că este vorba doar de intuiție, există o știință a
lemnului bine structurată, deosebit de utilă, care elimină o multitudine de aproximări,
nesiguranțe, erori, speranțe nejustificate (că n-o să se umfle, că n-o să crape, că n-o să se
dezlipească). lucrurile sunt un pic diferite când este vorba despre pardoseli exterioare de
tip deck, dar dacă un montator este familiarizat cu comportamentul lemnului la interior, cu
“reglajele fine”, va gestiona cu siguranță și dificultățile unei pardoseli mult mai puțin complexe, de exterior, chiar dacă aceasta este expusă la ploaie, ninsoare, vânt sau soare. Aveți
în continuare principalele zone de interes, bineînțeles fără pretenția de a epuiza subiectul.

V

eneția se sprijină în bună parte, de secole, pe stâlpi din
lemn de ulm și arin negru. La podul lui Apolodor din
Damasc de la Drobeta Turnu-Severin s-au descoperit
piloni de lemn care s-au păstrat sub apă timp de 2.000 de ani.
În mormintele egiptene au fost găsite obiecte de lemn intacte
de acum 5.000 de ani. Secretul a constat în durabilitatea
lemnului obținută în anumite condiții – în cazurile prezentate
mai sus, mediul complet umed sau complet uscat. Se știe, de
asemenea, că problemele apar la alternanța umed-uscat sau la
limita dintre umed și uscat – aici se formează mici ecosisteme,
desigur dăunătoare pentru lemn. Pornim, așadar, de la o axiomă:
durabilitatea lemnului în timp depinde în mod evident de
condițiile de mediu, respectiv de modul în care îl protejăm.

Condițiile de mediu
Durabilitatea lemnului poate fi evaluată ca durată minimă
de viață în condiții naturale, care îi vor modifica inevitabil caracteristicile fizico-mecanice și aspectul. Studiile de specialitate,
dar și practica de zi cu zi, ne arată că suprafețele orizontale din
lemn sunt mult mai intens afectate de condițiile de mediu decât
suprafețele verticale. Aceleași studii remarcă faptul că, pentru
rezistența în timp a unei pardoseli din lemn, contează inclusiv
orientarea față de punctele cardinale: cele îndreptate spre sud
şi vest sunt în general mai expuse la soare decât cele îndreptate
spre nord şi est. Și nu vorbim doar de cele amplasate la exterior,
ci și de pardoselile interioare supuse unui grad ridicat de agresivitate.
Pardoseli magazin
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Ne interesează desigur și aspectul căpătat în urma acestor
fenomene/agresiuni, din perspectivă estetică, dar și pentru faptul că aspectul reflectă starea materialului, modificările petrecute în interior. În condiții de exploatare în afara construcției,
lemnul va fi atacat de microorganisme, ciuperci, insecte etc.,
care găsesc un mediu propice în structura și compoziția lui.
Există de asemenea și o instabilitate fizică în prezența sau absența totală a apei, aspecte care nu trebuie neglijate. De aceea,
pentru a păstra o suprafață din lemn la nivel optim din perspectiva utilității, trebuie îndeplinite acele condiții de umiditate care
să îi asigure transformări cât mai puțin sesizabile: în funcție de
situația de pe șantier sau spațiul locuit – dezumidificatoare
(când construcția conține apă în exces), dar și umidificatoare
(când locuința sau biroul încălzite pe timpul iernii au nevoie de
un aport de umiditate în aer). În acest context, este importantă
și esența lemnului utilizat. A fost întocmită astfel o clasificare a
esențelor autohtone în funcție de durabilitatea lor, atunci când
lemnul este lăsat în aer liber, în calea tuturor intemperiilor:
ploaie, îngheț, soare, insecte etc.
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În principiu, s-au luat în calcul afecțiunile provocate de microorganisme, crăpăturile și aspectul.
Astfel, avem:
l lemn foarte puțin durabil (maximum 3 ani):

fag, plop, mesteacăn;

l lemn puțin durabil (3 - 7) ani: brad, molid;
l lemn durabil (7 - 10) ani: salcâm, pin;
l lemn foarte durabil (peste 10 ani): stejar, tisă,

ulm.

umezeala ca factor agresiv
În lemn, apa se găsește sub trei forme:
l apă liberă, care circulă prin țesuturi (se elimină în

general, până la punctul de saturație, în procesul
de obținere a produselor ﬁnite din lemn);
l apă de higroscopicitate - apare datorită
absorbției prin pereții țesuturilor vegetale (apare
accidental și afectează proprietățile pardoselilor);
l apă legată chimic – intră în compoziția
substanțelor ce alcătuiesc masa lemnoasă (este în
cantități nesemniﬁcative, fără efecte importante
asupra caracteristicilor lemnului).

Lemnul este compus în general din celuloză, lignină, hemiceluloză și alte substanțe organice. Celuloza este hrana preferată
a diverselor tipuri de bacterii care încep să se alimenteze din
lemnul care nu mai este viu fie imediat, fie după o perioadă de
staționare a lemnului în apă.
Variațiile dimensionale ale lemnului depind în primul rând
de variațiile umidității, care pot proveni din expunerea într-un
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mediu umed (atmosferă ori contact direct cu apa), sau din contră la uscare. Lemnul are proprietatea nu foarte utilă de a fi un
material anizotrop, adică proprietățile lui fizice și structurale
sunt diferite atât longitudinal, cât și transversal sau tangențial.
Din aceasta rezultă că în timpul uscării apar contracții inegale,
ceea ce duce inevitabil la apariția crăpăturilor. Procesul preliminar de uscare în aer liber, apoi cel de uscare controlată în incinte

speciale, înainte de transformarea în parchet, dușumea sau
deck, sunt extrem de importante, altfel se va obține o meterie
primă plină de crăpături și cu nodurile scăpate de sub control.
Lemnul are de asemenea proprietăți higroscopice, de absorbție
a apei din mediul înconjurător, mai ales când este uscat și când
umiditatea relativă a aerului este crescută. Știința, biologia arată
că umiditatea climei în care crește copacul determină calitatea
lemnului. Copacii din regiunile tropicale, cu umiditate crescută,
s-au adaptat producând anumite substanțe hidrofobe, deci care
resping acumularea excesivă de apă. De aceea, speciile de lemn
tropical au o contracție mult mai scăzută la uscare și durata lor
de viață în medii cu variații de umiditate este mai mare.
Lemnul uscat este mult mai rezistent nu doar la atacurile
bacteriilor, ciupercilor și mucegaiurilor, ci și la solicitări mecanice. Aceasta este valabil prin comparație atât cu lemnul umezit, cît și cu cel verde.
Gradul de degradare a lemnului mai este accelerat în mediul
marin, unde concentrația de vapori din aer este mai mare, iar
sarea (o substanță foarte hidrofilă) nu face decât să accentueze
acest fenomen. La fel de agresate sunt pardoselile care necesită
o curățare frecventă cu apă și detergenți. Este clar că pardoselile
de lemn ale spațiilor destinate alimentației publice (restaurante,
terase etc.) au o rată de degradare mult mai rapidă. Rezultatul
umidificării excesive este crearea de tensiuni în lemn, care se
transmit asupra materialelor de acoperire (lacuri, vopsele, baițuri) care pot crăpa și se exfoliază.

Contractările și dilatările mai provin din variațiile de temperatură (lucru vizibil mai ales în zonele montane). De asemenea, razele UVprovoacă degradarea suprafeţei lemnului şi
deteriorarea peliculei protectoare. Poluarea este un alt factor
agresiv: smogul, în combinație cu ploaia formează acizi care
afectează lemnul și stratul protector.

nodurile – estetică și rezistență
Nodurile sunt aglomerări de celule moarte ce apar atunci
când ramurile inferioare ale copacului în creștere se ususcă și
cad, mai devreme sau mai târziu (acest aspect este foarte important, pentru că va determina dimensiunile nodului). Bazele
acestor ramuri rămân și sunt acoperite de noi straturi de lemn
în procesul natural de creștere a copacului, devenind noduri. La
tăiere, se identifică prin culoarea mai închisă, iar direcția fibrelor
este diferită față de cea a lemnului dimprejur – uneori chiar perpendiculară. Producătorii de parchet, mobilier, dar mai ales de
cherestea pentru construcții consideră că aceste noduri, de obicei de formă conică, sunt defecte nu atât din punct de vedere
vizual, cât mai ales tehnologic, reducând rezistența locală a lemnului și favorizând despicarea lemnului, apariția crăpăturilor.
Printre specialiști au fost puse la punct o serie de metode de
clasificare a nodurilor după forma, dimensiunea și fermitatea
cu care sunt menținute în lemn, utile în evaluarea sortimentelor; aceste caracteristici depind de timpul scurs până la acoperirea completă a ramurii uscate de către noul lemn. Nodurile,
în funcție de dimensiuni, poziție, număr și starea lor (uneori pot
fi degradate), influențează astfel în mod semnificativ deformarea lemnului, crăparea, ușurința prelucrării, proprietățile lui fizice. Deoarece ele afectează punctual rezistența, reduc valoarea
lemnului și îi limitează posibilitățile de utilizare în scop structural, mai ales când forțele sunt perpendiculare pe fibră (sau la
tensiune) și mai puțin când sunt longitudinale (la compresie).
Totuși, există situații când și nodurile pot fi utile, cu condiția să
fie mici și sănătoase (iar numărul lor să fie totuși rezonabil):
când apar forfecările longitudinale – atunci nodurile contribuie
la creșterea rezistenței materialului.
Pardoseli magazin
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În domeniul parchetului, nodurile nu sunt atât de importante structural ca în domeniul dulgheriei. Ele au mai mult rol
estetic – uneori apreciat (pare mai rustic, mai natural), alteori
nu. Pentru dușumele, care au dimensiuni mai mari, ele pot fi
dăunătoare dacă sunt poziționate de-a latul scândurii, de aceea
sunt alese numai acele dușumele care au nodurile ferme, poziționate perpendicular pe fața scândurii– pot fi inestetice (ca
niște pete rotunde), dar benigne. Ceea ce pentru mulți pare simplu, de fapt reprezintă știința și buna credință a producătorului
de parchet sau dușumele: să taie lemnul astfel încât nodurile să
fie uniform distribuite și stabile.

Protecțiile de suprafață
Suprafața lemnului expus la exterior sau în condiții agresive
de interior poate fi acoperită cu diferite substanțe care pot fi
clasificate în: emailuri, lacuri și lazuri. Emailurile și lacurile pot fi
incluse în aceeași gamă, lacurile fiind de fapt emailuri fără pigmenți – depinde de utilizator dacă dorește să acopere textura
lemnului, respectiv defectele acestuia. Aceste produse sunt rezistente la apă și impermeabile, conferind aceste proprietăți și
lemnului. Totuși, aici apare și un dezavantaj: dacă apa pătrunde
accidental în lemn, prin fisuri sau locuri neacoperite, lemnul începe o transformare (modificări dimensionale, atacurile paraziților) care duce în continuare la apariția de bule și exfolieri, iar
în final la o degradare accelerată a lemnului. Neavând pigmenți
ca emailurile (vopselele), lacurile au nevoie de aditivi care să
protejeze lemnul împotriva radiațiilor UV, în special a expunerii
directe la soare. Componentele lemnului, în special lignina, sunt
sensibile la lumină și se degradează, având ca rezultat apariția
acelei suprafețe cenușii și a deformărilor. Chiar și sub protecția
lacului, apar îngălbenirea sau o tentă mai închisă (de aceea li se
adaugă absorbanți UV). Din aceeași categorie a protecțiilor fac
parte uleiurile și ceara, care
Lazurile sunt produse de asemenea rezistente la apă, ușor
pigmentate și formează pe lemn o peliculă subţire care lasă vizibilă textura lemnului.
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Totuși, aceste lazuri au specific faptul că permit migrația vaporilor, lăsând lemnul să „respire”. Desigur, toate tipurile de acoperire menționate pot fi refăcute periodic; lazurile pot fi
refăcute și fără a mai curăța vechiul strat. Să nu uităm în acest
context aplicarea grundurilor înainte de acoperirea cu straturile
finale; aceste grunduri au nu numai rolul de a deveni un suport
bun pentru lacuri sau alte produse de finisaj, ci și de a impregna
lemnul în profunzime, ceea ce crește calitatea lemnului și a soluției de protecție.
Problemele lemnului menționate mai sus se păstrează doar
parțial când vorbim de derivate din lemn, placaje, laminate, pardoseli stratificate etc. Discuțiile se schimbă când vorbim de stabilitate dimensională, dar umiditatea rămâne acceași problemă,
când intervine din stratul suport(șapă). E drept, finisajele realizate în fabrică au un rol decisiv în rezolvarea acestor dificultăți,
dar multe depind și de sistem, montaj, cunoștințele beneficiarului despre lemn.
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PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI!
Wakol PU 280
(amorsă barieră de umiditate)
Wakol D 3045
(amorsă filler)
Wakol Z 615
(şapă autonivelantă)
Wakol MS 260
(adeziv silanic rigid-elastic)
WAKOL OFERĂ SIGURANȚĂ
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI !
Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în România de

SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE
executivtrading@yahoo.com
0261.775.222

Administrator:
Joachim Cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro
Consultant tehnic:
Bodor Ioan
0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com
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