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editorialsumar
Doar în colaborare 
cu mediul profesional

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

Ţ ara noastră a fost reprezentată, prin Asociația Montatorilor de
Par doseli din România, la o nouă ediție a Concursului Euro -
pean al Montatorilor de Pardoseli. A fost prezentă o echipă,

concurentul nostru Beniamin Strateanu, selectat la ultima ediție a
competiției naționale, obținând un onorabil loc 4 din 14 competitori –
puteți afla mai multe citind articolul dedicat acestui eveniment. Țara
organizatoare a fost Belarus, și chiar am avea de învățat de la modul
în care s-a manifestat branșa acolo. Nu vorbim doar de concurs, ci și
de contextul general. Fără a se compara cu țări dezvoltate, care se
ghidează după o tradiție de secole, Belarusul (parchetarii de acolo) a
reușit să rezolve câteva probleme punctuale printr-un proiect bine
gândit și făcut: înființarea unei școli de meserii perfect funcționale la
Minsk, cu secție de pardoseli. A urmat dezvoltarea unui parteneriat
cu școala similară mult mai cunoscută din Germania (de la Neustadt
an der Aisch), introducerea sistemului dual în școala respectivă și o
relație excepțională cu mediul economic, prin care niciun absolvent
nu rămâne șomer după ce termină cursurile, ba din contră, se mărește
an de an capacitatea. Unul dintre secrete este și implicarea auto -
rităților. Susținerea acestui proiect a fost vizibilă pe tot parcursul
evenimentului, inclusiv la festivitatea de premiere, unde au fost
prezente notabilități ale ministerelor de resort: al învă ță mân tului, al
muncii, al construcțiilor. Concursul, cu participare inter  națio nală, a fost
un prilej de promovare a țării, așa cum se întâm plă în toate cazurile
când sunt organizate asemenea manifestări, indi  ferent de domeniul de
activitate. Este inutil să comparăm cu ce s-a întâmplat atunci când în
România s-au organizat competiții de acest gen. 

Rămânem totuși cu un sentiment de optimism, pentru că avem
confirmarea profesionalismului montatorilor din România. Beneficiarii
și, mai ales, arhitecții sau antreprenorii trebuie să fie conștienți că în
România există încă aplicatori de un nivel foarte bun, talentați, pregătiți
(nu foarte sistematic, ce-i drept, dar iată că se reușește formarea
continuă de noi generații). Lucrurile probabil n-ar fi fost posibile fără
inițiativa mediului privat și a unor membri entuziaști ai branșei, care
s-au reunit în jurul acestei asociații – indiferent că le place unora sau
nu să recunoască. Mizând pe cele câteva proiecte bine ancorate în
viața branșei, s-a reușit consolidarea ideii de profesionalism, astfel
încât în prezent se cam știe cine, ce și cum știe să facă. În același timp,
au fost implementate noile tehnologii de montaj, ceea ce reprezintă
un imens pas înainte și stabilirea unor standarde pe care suntem
datori să le păstrăm. Au intrat și s-au menținut pe piața autohtonă
doar acele branduri care au dovedit calitate și disponibilitatea de a
colabora cu mediul profesional. Întâmplător sau nu, toate aceste
aspecte au fost reflectate de-a lungul timpului în paginile revistei pe
care o citiți acum.     
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de topMateriale

săli de sport, mijloace de transport, școli și grădinițe,
centre de înfrumusețare, ateliere și spații industriale,
spații cu exigențe acustice sau electrostatice speciale. Să
vedem câteva dintre ele.

Sănătate
Cu milioane de metri pătrați de pardoseli montate

în unitățile de îngrijire a sănătății și cămine pentru
seniori, Forbo este unul dintre furnizorii globali de
astfel de sisteme. Se ia în calcul în primul rând con -
trolul germenilor patogeni și stoparea răspândirii
infecțiilor nosocomiale, un aspect de care trebuie să
se îngrijească fiecare administrație din domeniul
medical. Se poate opta pentru gamele speciale Mar -
mo leum (linoleum) și Flotex (un material re volu ționar
cu aspect textil), cunoscute pentru faptul că inhibă
dezvoltarea și răspândirea infecțiilor, asi gurând un
mediu sănătos și igienic în orice zonă a uni tății
medicale, iar întreținerea lor este foarte simplă. Pentru
spații deosebite precum laboratoarele de analize sau
imagistică, se recomandă pardoselile Colorex, cu
capacitate de disipare a sarcinilor elec tro statice. Toate
gamele propuse au o aderență optimă, pentru a
preveni alunecarea sau împie di carea, iar cromatica
este gândită să relaxeze, să dea senzația de siguranță
și confort, detaliu extrem de important mai cu seamă
la bătrâni și pacienți cu afecțiuni psihice. Pe lângă
gamele menționate, se mai poate opta pentru produse
din colecțiile de pardoseli vinilice Eternal și Allura. 

beneficiarii, arhitecții și designerii de interior,
cei care iau în majoritatea cazurilor deciziile
importante în privința selectării tipurilor de
pardoseală, trebuie să aibă în vedere faptul că
aceste opțiuni depind de destinația spa țiu lui
respectiv. Se iau în calcul aspecte precum rezis -
tența la trafic, la agresiuni chi mice, inten si tatea
operațiunior de curățenie, ade ren ța, textura,
cromatica, comportamentul la încăr cări elec -
trostatice și multe altele. Din fericire, există
câțiva producători care au game com plete de
materiale pentru pardoseală, po tri vite fiecărei
destinații. Unul dintre acești pro ducători, de
notorietate în întreaga lume prin calitate și
experiență, este Forbo Flooring Systems, cu
colecții variate de pardoseli flexi bile: linoleum,
PVC omogen și eterogen, luxury Vinyl tiles,
mochetă și Flotex, bariere de praf pentru
intrare, în variante standard și per  so nalizate.

Datorită varietății impresionante de tipuri de materiale
oferite, Forbo Flooring Systems poate furniza soluții
pentru orice destinație: locuințe, magazine, birouri,
unități medicale, hoteluri și restaurante, instituții publice,

Orice amena jare interiOară pOate avea O pardOseală 

Forbo Flooring SyStemS
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www.forbo-flooring.com
contact: sandra.stoian@forbo.com

Învățământ
De la creșe la universități, pardoselile Forbo

Flooring Systems sunt o opțiune excelentă. Dincolo
de siguranța traficului și simplitatea igienizării, există
soluții pentru o acustică optimizată (zgomotul de
pași), o coloristică adaptată vârstelor copiilor sau
tinerilor, cu posibilități de personalizare și de utilizare
a pardoselilor pentru orientarea în cadrul unității.
Marmoleum, Flotex, Sarlon (pardoseli vinilice acus ti -
ce) sunt doar câteva propuneri ale acestui pro    ducător,
având calități antialergene. 

Pentru la bo ratoare și ateliere, avem soluția
Colorex, cunos cu tă și pentru rezistența la substanțe
chimice agresive. 

Nu în ultimul rând, pentru păstrarea curățeniei în
întreaga unitate, vom avea în vedere barierele de praf
și murdărie Coral și Nuway, amplasate la intrare,
capabile să contribuie în mod decisiv la păstrarea
curățeniei și evitarea uzurii pardoselilor din interior. 

HoSpitality
Este covârșitor impactul pardoselilor în cadrul

amenajărilor interioare care trebuie să relaxeze sau să
inspire, oferind o experiență unică oaspeților. Solu -
țiile care presupun vinil, linleum, Flotex sau ba rie re
pentru praf pot fi aplicate în orice zonă a unei unități
Horeca, de la intrare și lobby la restaurant sau spații
umede - băi, bucătării, centre Spa, camere tehnice.
LVT-ul Allura, inspirat din natură, este utilizat
deseori pentru restaurante și zone de intrare, Mar -
mo leum poate fi aplicat în camere, iar Flotex în zone
de așteptare sau de tranzit. 

Datorită adaptabilității acestor materiale, spațiile
pot fi personalizate, pentru fiecare material fiind
disponibilă o soluție de print digital.

Retail
Indiferent dacă doriți să asigurați un spațiu sigur

și estetic pentru un magazin, sau pur și simplu să vă
orientați clienții spre acea zonă, Forbo are o pro pu -
ne re. Portofoliul de lucrări în domeniu este
im presionant, în toată lumea. Cu aceleași tipuri de
ma teriale, în variante cromatice numeroase, se pot
obține suprafețe spectaculoase care individualizează
și atrag. O pardoseală de calitate înseamnă în acest
caz o investiție, nu o cheltuială.   

locuințe
Când vine vorba de proiecte majore de locuințe, să

recunoaștem că avem nevoie de mai mult decât de un
simplu furnizor. Pardoselile trebuie să inspire încredere,
să încorporeze valoare pe piața imobiliară. Iar pentru
aceasta nu se poate lucra dectât cu un furnizor cu
experiență și garanții concrete. Cu produsele Forbo se
poate aborda un întreg imobil de locuințe, de la intrare
la ultima debara. Livingul poate beneficia de un LVT,
dormitorul de linoleum, bucătăria de PVC; dar nimic
nu este bătut în cuie – totul se poate recompune, în
funcție de tendințe, sau de personalitatea locatarului. 

Săli de SpoRt 
Marmoleum pe terenul de baschet, Flotex sau vinil

Eternal în sala de Gym, soluții antiderapante pentru Spa,
băi și vestiare – iată o posibilă listă de soluții complete.
Iar pentru restul centrului sportiv... totul se poate rezolva
cu imaginație și, desigur, gama largă de produse Forbo. 

tRanSpoRt
Fie că este vorba de autobuze, avioane, nave de

croazieră sau trenuri, Forbo Flooring Systems poate
oferi o soluție care să corespundă standardelor EN

45545-2 și IMO, care prevăd
aspecte de dura bili tate, rezistență
la foc și siguranța tra ficului. Orice
com pa nie pro   du cătoare va găsi
aici posi bili tăți de per sonalizare,
con sultanță și o calitate de excep -
ție a ma te rialelor pentru pardoseli.



profesionaleprofile

SiStemul de profile
premium ppS® - Champion 4.0
mai multă siguranță, cOnfOrt și flexibilitate



Pardoseli magazin 7

PPS®- Champion

indiferent de tipul pardoselii montate, acest sis -
tem de profile  patentat de Küberit se potrivește
practic întotdeauna: PPS®-Champion 4.0 din
aluminiu de calitate superioară, colorat prin ano -
dizare în diferite nuanțe sau acoperit cu folie de -
corativă având aspect de lemn. noul produs
poate delimita în mod discret și elegant
pardoseli cu grosimi de la 6,5 mm până la 16 mm,
op țional chiar până la 18 mm, asigurând o tre -
cere perfectă și în cazul în care diferența de nivel
dintre aceste pardoseli este mai mare. Cele 3
caneluri transversale ale profilului de bază și
punctul de îndoire predeterminat la oscilație fac
acest profil extrem de flexibil. Sistemul include
profile cu care pardoselile pot fi delimitate,
fixate, conectate și adaptate în funcție de proiec -
tul de amenajare interioară dorit. 

www.kueberit.com/ro

o mai mare siguranță de montaj
Montatorul de pardoseli poate gestiona așadar cu precizie

acoperiri cu parchet, laminat, plută sau alt material având
grosimi de până la 18 mm. Cu ajutorul profilului de trecere
PPS®-Champion 4.0 pot fi abordate delimitări între pardoseli
diferite cu diferențe de nivel de până la 5 mm, chiar pănă la
8 mm, atunci când situația o impune, reducând riscul împie -
dicării și asigurând o estetică deosebită amenajării.

Dar nu este singurul avantaj: profilul de bază mai lat are
cu 82% mai multă suprafață de fixare, de aplicare a
adezivului, ceea ce se traduce printr-o mai mare siguranță
de montaj. Noua lățime standard de 40 mm a profilului de
bază sporește zona de sprijin și conferă montatorului
posibilitatea de a oferi garanția lucrării. Priza adezivului este
mai puternică, iar suplimentar profilul se poate fixa în
șuruburi, direct în șapa stratului suport, rezultând o suprafață
utilă cu 67% mai mare ca a sistemelor obișnuite.

pentru un montator mai rapid 
și mai încrezător

Aceste sisteme, proiectate în mai multe variante, pot avea
diferite utilizări: pentru trecerea de la un tip de acoperire la
alta (de pildă de la parchet la laminat, mochetă, LVT etc.), de
marcare a limitei unei pardoseli la perete sau scară, de trecere
între două acoperiri de același tip în dreptul unui rost
structural al planșeului, pentru a delimita o suprafață specială,
ca rost de dilatare sau pur și simplu din motive estetice. Sunt
disponibile de asemenea profile de bază în unghi drept sau în
cruce, pentru a ușura cât mai mult munca montatorului.
Profilele sunt furnizate împreună cu toate accesoriile de
montaj, perfect compatibile sistemului, astfel încât montatorul

să aibă nevoie pe șantier doar de unelte. Toate aceste detalii
au fost gândite să economisească munca și timpul apli ca -
torului, dar și pentru a da satisfacție beneficiarului care trebuie
să fie conștient de valoarea profilelor sale de pardoseală.
Datorită rezistenței și flexibilității recunoscute a profilelor
Küberit, pardoselile abordate rămân stabile, indiferent că sunt
fixate permanent sau flotante, putându-și manifesta micile
mișcări obișnuite de dilatare/contracție. Ca în cazul tuturor
profilelor producătorului german, rezistența este garantată
indiferent de destinația spațiului respectiv, fiind adecvate
inclusiv la trecerea cărucioarelor cu rotile, făr a fi afectate în
timp din punct de vedere estetic.

originalul e marcat cu 3 caneluri 
Pentru a demonstra calitatea și avansul tehnologic al

produselor sale, Küberit își marchează produsele cu 3 caneluri
fine, inconfundabile vizual.  Aceste caneluri nu sunt doar un
ele ment de design, ci un semn al autenticității, calității,
inovației și siguranței montajului. Sistemul de profile inovativ
PPS®-Champion 4.0 este disponibil în 6 versiuni cromatice:
polisat, argintiu, nisipiu, auriu, bronz și oțel inox. 

despre Küberit profile Systems Gmbh &
Co. KG

Ca lider global în domeniul profilelor pentru pardoseli, al
protecției muchiilor de treaptă și al profilelor pentru pereți,
brandul Küberit este sinonim de 154 de ani cu calitatea și
progresul. Satisfacția clienților, perfecțiunea, inovația și
păstrarea tradiției sunt detaliile esențiale ale filosofiei com -
pa niei. Investiția continuă în cele mai noi tehnologii și
certificări este o garanție a calității înalte și eficienței pro -
duselor noastre. Din septembrie 2016, Küberit  este primul
producător de profile la nivel global care primește certificarea
DIN EN ISO 9001:2015. 
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izolaŢia fonică și termică

– sustenabilitate și un mediu mai sănătos
URSA GLASSWOOL TSP 

o pardoseală modernă, optimă din toate punc -
tele de vedere, nu înseamnă doar un strat suport
bine executat, o tehnologie de montaj aleasă cu
grijă și un strat final de calitate, potrivit destinației
acelui spațiu. Contează la fel de mult și ceea ce
avem dedesubt, modul în care această par -
doseală protejează din perspectiva pier derilor
de energie, umidității, zgomotelor nedorite, dis -
con fortului în general. nu degeaba se vorbește
de ”sistem de pardoseală”, cu numeroase straturi,
accesorii, tehnologii încorporate. În acest context,
vom ține cont de acustica și izolarea termică
oferită prin aplicarea unui strat de vată minerală
de mare densitate deasupra plăcii de beton, sub
stratul final - în particular cu ajutorul sistemului
UrSA glASSWool tSP, disponibil pe piața
autohtonă prin Ursa românia. 

Î n cazul clădirilor supraetajate, viața în comun poate fi
minunată, dar la fel de bine poate deveni o mare
provocare. Un obiect scăpat pe jos, un pășit mai ferm cu

tocuri, mutarea unei piese de mobilier sau tropăitul copiilor
va deveni motiv de stres auditiv pentru vecinul de dedesubt
și nu numai. În general, elementele de construcție ale unei
clădiri moderne sunt structuri rigide, masive, care transmit
fără prea multă reținere zgomotele de impact. Stratul final al
pardoselii (lemn, mochetă, linoleum, PVC, gresie etc.) poate fi
privit ca o îmbrăcăminte a acestei structuri, dar de obicei nu
este suficient pentru asigurarea unui confort acustic optim.
Într-un apartament de locuit, o cameră de hotel sau o clădire
de birouri vom avea invariabil suprafețe rigide, care permit
transmiterea zgomotelor de impact. Pentru a combate aceasta,
este nevoie de un strat special la nivelul pardoselii, care să
atenueze zgomotul și, conform specialiștilor în acustică, cea
mai bună metodă este amplasarea acestui strat imediat sub
pardoseală, desupra planșeului. Alte metode sunt și ele
bune (izolarea tavanului, a pereților etc.), dar presupun inves -
tiții mai mari și o logistică de șantier ceva mai complicată.

Date fiind aceste condiții, ce produs poate fi mai bun decât
vata minerală? Este un material cu densitate relativ scăzută,
ușor, excelent absorbant al undelor sonore și, în varianta
de înaltă densitate, suficient de rezistent pentru a susține
traficul uzual, chiar și intens. URSA GLASSWOOL TSP este
una dintre cele mai eficiente și populare soluții de pe piață,

de topProduse 
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utilizată în cadrul multor lucrări din România. Soluția este
integrată într-un sistem de dală flotantă, care presupune, pe
lângă vata minerală de sticlă, folie de polietilenă și un strat de
șapă de minimum 5 cm, armat cu plasă de sârmă sau fibre
de sticlă. Această șapă poate avea integrat un sistem de
încălzire în pardoseală, fără pierderi de căldură datorită
stratului de vată de sticlă ce își îndeplinește rolul de excelent
izolator termic. Deasupra, se poate monta orice tip de strat
final, în funcție de dorințele beneficiarului, de cerințele
(normativele) specifice domeniului de utilizare și de existența
încălzirii în pardoseală, care necesită un strat final cu inerție
termică redusă. În mod firesc, rezistența la incendiu este
superioară (euroclasa A1), fiind vorba despre un material
practic incombustibil, care poate fi folosit de altfel la un regim
termic de până la 200°C. Sub sistem se pot trasa inclusiv țevi
și canale de cablu (dar nu integrate în vata minerală).

Sistemul acesta are și rol termoizolant, contribuind
sensibil la evitarea pierderilor de căldură din spațiul respectiv
față de etajele inferioare ale clădirii, care pot fi zone ne în căl -
zite sau încălzite doar episodic. 

Lucrarea de punere în operă poate fi considerată una
clasică, nu foarte diferită de execuția unei șape clasice, pe care
montatorii de pardoseli le realizează deseori, cu scule și unelte
obișnuite (betonieră pentru mortar, cuttere și alte instrumente
de tăiere pentru debitarea plăcilor de vată, a foliilor de
polietilena și benzilor perimetrale, nivelă și dreptar etc.).

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

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

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

INFO

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

URSA GOES GREEN
n Prin produsele sale, URSA continuă tradiția de a
dezvolta termoizolații inovative, implicându-se activ în
angajamentul UE de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră cu 20% până în 2020. Permanent sunt
comunicate cotele de reducere a emisiilor de CO2
obținute prin utilizarea de noi produse URSA.
n BiOnic, cea mai recentă inovație în domeniu, lansată
pe piață anul trecut, este produsă din materiale naturale
regenerabile, fără emisii de substanțe organice volatile.
Produsele URSA conferă clădirilor eficiență energetică,
îmbunătățind în același timp calitatea vieții oamenilor
prin crearea unui mediu interior sănătos.
n Produsele performante pot fi recunoscute cu ajutorul
ambalajelor verzi în care sunt livrate. Urmărind
sloganul “URSA GOES GREEN” și eticheta “Der Blaue
Engel” (Îngerul albastru), aveți garanția că folosiți cele
mai bune izolații, cu impact minim asupra mediului și
contribuții importante la economisirea de energie, la
reducerea gazelor cu efect de seră.



de toptehnologii

Designul ridicat la un nou nivel cu

Sistemele Surface
Finishing de la Eurocol
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uneori știm din start ce vrem, alteori ne dorim pentru
început sugestii, rămânând deschiși la ceea ce este nou,
sau la soluții clasice reinterpretate. ca designer sau

arhitect, și mai ales ca beneficiar, încercăm să găsim acel echilibru
cât mai stabil între situația de pe șantier, proiectul așa cum ni l-
am imaginat, realitatea de pe piața materialelor și costuri.
rezolvarea estetică poate veni deodată cu dificultăți practice, de
punere în operă sau de utilizare a pardoselii. Dar dacă ai ajuns la
concluzia că îți place și se potrivește proiectului tău, cu o
pardoseală turnată nu ai cum să greșești. se aplică rapid, fără mari
deplasări de materiale, într-un strat relativ subțire (câțiva milimetri
grosime), fără nicio măsurătoare, pentru că lichidul umple practic
orice colț al încăperii. logistica de șantier este mult diminuată,
pentru că pardoseala vine efectiv în câteva recipiente și se aplică
prin turnare și egalizare cu o spatulă.  

Designul pardoselilor turnate este unul dintre atuuri, pentru
că o suprafață continuă, fără rosturi, colorată conform tendințelor
momentului, permite interpretări speciale, chiar personalizate,
ale amenajării. arhitecții și designerii sunt permanent interesați
de noile produse de pe acest segment, de culori, texturi, calitate,

realizarea pardoselilor “in situ”, turnate pe șantier,
nu mai este de mult o noutate; a devenit una dintre
opțiunile demne de luat în considerare atunci când
trebuie să găsim soluții pentru amenajări în care
vrem să ieșim din tipare sau când suntem con di țio -
nați de anumite rațiuni practice. tehnologia ne
per mite, materialele există în diverse variante;
datoria noastră este să le alegem pe cele mai bune
și mai avantajoase pentru ceea ce ne este necesar cu
adevărat. Vă propunem aici 3 sisteme de par doseli
turnate de la Forbo eurocol, un brand cu rele vanță
majoră pe piața occidentală a par do selilor, care se
bucură de succes și la noi.

con formitatea cu diversele normative specifice destinației (spații
umede, alimentație publică, exploatare în regim de unitate
medicală, învățământ, sport etc.). cu un primer, stratul principal
și un lac de finisare, respectiv câte o șlefuire între acestea, pentru
a obține o suprafață fără asperități, vom avea o pardoseală de
excep ție.

realizate cu materii prime de calitate și tehnologii de ultimă
oră, sistemele pentru pardoseli turnate Surface Finishing de la
Eurocol sunt decorative, durabile și simplu de întreținut. nu
implică suduri, substructuri, o planificare prea complicată înainte
de punerea în operă, iar în urma execuției nu rezultă deșeuri, așa
cum ne recomandă normativele europene. totul este să avem un
strat suport plan, stabil și bine curățat, care poate fi obținut de
asemenea cu produse din gamele specializate eurocol. 

Datorită rezistenței la umiditate, sarcini mecanice mari și
substanțe chimice, pot fi utilizate în băi și bucătării, zone de trafic,
spații medicale, răspunzând la fel de bine exigențelor estetice ale
designului modern. simpla aderență nu este suficientă, contează
cum se comportă pardoseala în prezența apei, domeniu în care
puține materiale pot fi considerate relativ sigure. sistemele
eurocol, concepute special pentru condiții de acest tip, ne arată
că o pardoseală turnată de calitate înseamnă mult mai mult decât
o primă impresie de natură estetică. În plus, după montaj spațiile
se pot folosi rapid, iar emisiile Voc sunt foarte scăzute.

Multiterazzo este o pardoseală lichidă turnată de mare
durabilitate, bicomponentă, ușor de întreținut și rezistentă la apă,
cu formă stabilă și adecvată pentru cele mai ridicate cerințe de
rezistență mecanică și chimică. Datorită aplicării fără rosturi,
multiterrazzo este ideală pentru zone cu solicitări igienice mari,
de exemplu bucătării, cabinete medicale și spitale, birouri, școli
sau locuințe, având emisii foarte scăzute de substanțe organice
volatile conform emicode ec1 plus. multiterazzo este de
asemenea potrivită aplicărilor exterioare, dar și în medii uscate.
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poate lua orice formă a stratului suport și capătă o aderență
optimă (antiderapantă: r9, conform BGr 181, devine r 10 după
aplicarea protecției eurocol c floor top-coat, și r 11 după
adăugare de aditivi). este aplicabilă peste încălzirea în pardoseală
și greu inflamabilă: Bfl-s1 conform Din en 13501-1.

Liquidesign este o pardoseală lichidă rezistentă, din
materiale naturale (ulei de in, făină de lemn și pigmenți colorați),
bicomponentă, elastică, cu emisii foarte scăzute, rezistentă la
lumină și colorare, ce combină confortul excelent la pășire cu
calitățile de mediu. are o contribuție benefică asupra climatului
interior, fiind un finisaj cald, natural, care îmbunătățește acustica
încăperii. Datorită compoziției și calităților menționate, este
considerată mai mult decât o simplă pardoseală turnată, mai
degrabă un produs inovator. este utilizat cu succes în școli, spitale,
centre comunitare, cantine, la fel de bine ca în industria Horeca
sau domeniul rezidențial, unde impresionează prin gama
cromatică ridicată (peste 30 de nuanțe). În general, produsele
eurocol fiind din gama profesională, este recomandat ca aceste
materiale să fie puse în operă de specialiști, pentru a avea întreaga
garanție a unei pardoseli profesionale.

BetonDesign de la Forbo eurocol este o soluție de top care
duce rapid și simplu la rezultate excelente, indiferent de stratul
suport pe care este aplicat. avem astfel un finisaj rezistent, care
nu se erodează și care se murdărește foarte greu, al cărui
rafinament stă la baza unor amenajări elegante, minimaliste sau
de altă orientare estetică, modernă sau chiar clasică. Finisajul se
poate aplica inclusiv pe scări și poate fi combinat în cadrul
amenajării cu orice alt material modern sau tradițional: lemn,
sticlă, metal, țesături, plante decorative. Foarte important, cu
ajutorul sistemului complet BetonDesign se poate schimba

radical aspectul băilor sau bucătăriilor, prin aplicarea pe gresie
sau faianță. cu ajutorul sculelor și instrumentelor recomandate
de producător, se pot obține diverse texturi, de la lise la profilate,
cu aspect de lemn, lucioase sau mate, ceea ce ridică gradul de
personalizare a finisajelor.

este furnizat gata de utilizare, în culori prestabilite (8 nuanțe,
de la gri deschis la negru cenușiu) și nu se mai amestecă cu alți
pigmenți (este nerecomandat de altfel, putând apărea diferențe
de culoare greu de gestionat). odată aplicat, sunt posibile
corecțiile până la aplicarea ultimului strat de finisaj, iar suprafața
rămâne uniformă cromatic deoarece nu apar urme de supra pu -
nere a straturilor. lipsa fisurilor în timp se datorează faptului că
tensiunile interne ale materialului sunt foarte reduse. rezistența
ridicată la compresiune și aderența foarte bună la straturile suport
pe bază de ciment sau gips (ba chiar și pe plăci ceramice) permit
utilizarea pentru diferite tipuri de trafic. nu în ultimul rând, vorbim
de un produs testat din perspectiva provocării alergiilor: este chiar
recomandat celor care suferă de alergii la materiale sintetice ori
diverși compuși chimici folosiți la realizarea altor tipuri de
pardoseli. Dacă se dorește un alt finisaj, deasupra se poate instala
orice alt tip de pardoseală, fără a fi nevoie de îndepărtarea
stratului vechi.

moderneMateriale

Liquid Design Beton Design
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eveniment

R omhotel este un târg relevant și pentru domeniul par do -
selilor, deoarece în hoteluri, restaurante, baruri și celelalte
tipuri de locații Horeca sunt necesare pardoseli

profesionale spe cializate, fiecare adaptată specificului activității
desfășurate în acel spațiu. De asemenea, este evidentă varietatea
genurilor de pardoseli necesare în industria ospitalității, aici fiind
întâlnite practic toate tipurile de acoperiri: pavaje exterioare și
deck, pardoseli din lemn pentru interior, pardoseli elastice sau
turnate pentru spații umede sau de trafic, pardoseli textile etc.
Ceea ce este de remarcat, calitatea pe acest segment trebuie să
fie superioară celei din zona rezidențială, dată fiind rata de uzură
crescută și necesitatea unei activități intense de curățenie, care
duce la degradarea accelerată – din cauza solicitărilor mecanice
și chimice, prin detergenți și produse de întreținere. 

Interesul hotelierilor pentru pardoseli profesionale ne-a fost
confirmat de prezența, ca expozanți, a unor firme distribuitoare
de materiale pentru pardoseli, și bineînțeles de numeroși
furnizori de produse pentru curățenie; dar, ceea ce este mai
relevant, vizitatorii târgului, operatori din domeniul Horeca, ne-
au asaltat cu întrebări despre cele mai bune soluții pentru
anumite zone ale investiției: bucătărie (PVC, lino, rășini, cu
respectarea normelor HACCP și rezistență la agresiuni termice
sau chimice), terasă (tot mai mulți s-au săturat să repare vechile
dalaje din materiale de proastă calitate, montate de amatori),
mochetă (pentru camera de hotel, dar mai ales pentru zonele
de trafic intens, care nu rezistă dacă nu sunt din gama
profesională). Conștienți că noile produse din categoria pre -
mium au și avantaje estetice deosebite, respectiv o varietate de
modele satisfăcătoare, nu ne-au mai cerut detalii despre aspect,
ca acum câțiva ani, ci numai despre compatibilitate cu spațiul
respectiv, rezistență și conformitate cu normele. 

Zona de alimentație publică este în special preocupată de
calitatea pardoselilor, semn că presiunea legislației este tot mai
mare, dar și nevoia de reamenajare periodică, într-un context al
concurenței tot mai strânse. 

Anul viitor, Romhotel va avea loc în perioada 21 – 24
februarie.

ediția 2018 a târgului romhotel, cel mai important
eveniment anual Horeca din românia, a avut loc între
19 și 21 aprilie; a fost vorba despre o schimbare a se-
zonului de desfășurare, în mod tradițional acesta des-
fășurându-se toamna, în noiembrie. organizarea în
primăvară a fost gândită în ideea pregătirii hotelurilor
pentru sezonul estival, ceea ce denotă un revirient al
investițiilor în turismul de relaxare în sezonul cald, nu
doar cel de pe litoral, ci și cel de la munte, din Delta
Dunării sau alte zone pitorești, cu turism tematic sau balnear. locația a fost aceeași, Centrul expoziţional
romexpo, Pavilionul b1, în paralel find organizate alte două târguri, rommedica și Denta. În cadrul târgului
au fost expuse în principiu echipamente, mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante, aflate în oferta
unor companii din românia, dar și din Ungaria sau Polonia, ceea ce i-a conferit un caracter internațional.

Romhotel 2018
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cu o 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 pentru 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, pe care le-am analizat, le-am aplicat
pardoselilor noastre, folosind standardele actuale, și în

final am solicitat certificarea produselor de către o autoritate
independentă. Acest lucru înseamnă cea mai mare trans pa -
rență posibilă și argumente convingătoare – pentru
dumneavoastră, pentru beneficiarii lucrărilor. 

Sustenabilitate și eficiență cu MasterTop
1325 în aula politehnicii din bucurești

We create chemistry
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mastertop 1325 pentru aula
universității politehnice din București

Pentru a exemplifica eficiența și avantajele estetice ale
unui sistem pentru pardoseli BASF, vă supunem atenției un
proiect realizat cu un sistem poliuretanic decorativ elastic și
confortabil MasterTop 1325, aplicat la Aula Politehnicii din
București. 

Cunoscutul architect Adrian Spirescu a dorit în acest caz
o suprafață continuă de pardoseală, fără rosturi și îmbinări,
capabilă să absoarbă șocuri, confortabilă la mers și nu în
ultimul rând rezistentă la trafic intens. Propunerea de sistem
oferită de BASF a întrunit toate cerințele proiectului, iar
rezultatul se poate vedea în imaginile de aici. 

Costul real al unei pardoseli
Pentru a calcula costul și eficiența reală a unei pardoseli,

trebuie avută în vedere întreaga perioadă de viață a
sistemului. În acest context, costul întreținerii este luat în
considerare suplimentar, pe lângă costurile de investiție,
reparații și durata estimată de viață. Numai în acest fel se
poate realiza o comparație utilă între diferite sisteme de
pardoseli.

Sistemele noastre de pardoseli MasterTop au o durată
de viață extrem de lungă, de până la 50 ani. Deși consumul
de resurse în timpul procesului inițial (adică la instalarea
pardoselii) este similar cu cel al altor pardoseli, cheltuielile
cumulate pentru energie sunt considerabil mai mici pe
întreaga perioadă de viață. Astfel, luând în calcul întreaga
durată estimată de viață a pardoselii, ajungem la concluzia
că prețul unei pardoseli MasterTop este mică, pe metru
pătrat, pe an. Analiza întregii perioade de viață și fișele de
date ecologice, verificările privind emisiile și declarațiile de
mediu, consumul redus de resurse demonstrează suste na -
bili tatea produselor noastre. Dovezile arată că, pe termen
lung, durabilitatea foarte mare, consumul scăzut de ma -
teriale și întreținerea eficientă înseamnă un impact redus
asupra mediului, în comparație cu alte sisteme de pardoseli. 

Prin alegerea pardoselilor noastre MasterTop,
acționați în manieră economică și ecologică,
pe termen lung.

Pardoselile MasterTop 
sunt aplicate în formă lichidă, asigurând o serie de
avantaje particulare, dincolo de soliditate și rezistența la
abraziune. Aceste sisteme, ușor de folosit, pot fi pro -
cesate și instalate rapid, formând o suprafață omog enă,
fără rosturi, cu excepția rosturilor de ex pansiune. Sunt
ușor de curățat, reduc cheltuielile pentru cleaning și
întreținere, oferă posibilitatea de a obține o formă ro -
tunjită a colțurilor dintre pardoseală și perete, asigurând
o tranziție fără rosturi.

Împreună cu durata lungă de viață, aceste carac te -
ristici ale produselor Master Top le evidențiază ca
pardoseli foarte economice, dedicate lurărilor de diferite
tipuri. Fiind aplicate în formă lichidă, pot fi abordate
suprafețe cu forme oricât de complexe, arhitectura inte -
rioară nefiind o problemă. Gradul ridicat de versatilitate
al acestor sisteme de pardoseli provine și dintr-o struc -
tură multistratificată. Aceasta presupune în general:
l Amorsă - stabilește o legătură de tip monolitic cu

substratul; 
l Strat de bază – format de o rășină reactivă aplicată

în formă lichidă, care determină proprietățile mecanice
ale pardoselii;
l Strat final - asigură o suprafață atractivă, rezistentă

la zgârieturi și oferă o varietate de posibilități decorative.
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Folosirea sistemul MasterTop 1325 ca parte a unui design
holistic pentru spațiul interior, asigură echilibru, continuitate și
confort. Designul interior bine realizat este e sen  ţial, deoarece
o atmosferă primitoare şi plăcu tă este cheia succesului. 

MasterTop 1325 reprezintă o gamă de pardoseli poliu re ta -
nice elastice, insonorizante, decorative şi con     fortabile, disponibile
într-o gamă de variante netede, ma te, satinate, cu emisii scăzute
de substanțe organice volatile. 

Aceasta combină aspectul atractiv cu func ţio nali tatea şi efi -
cienţa economică. Este disponibilă și în ver siu ni antiderapante
sau antibacteriene, pentru zone cu standarde ridicate de igienă
şi siguranţă. Se recomandă a fi utilizată în zone de birouri, săli de
expoziţii, cantine, res tau rante, şcoli, grădiniţe, spi ta le şi clinici etc.
Pardoselile din gama MasterTop 1325 sunt făcute să re zis te
la trafic pietonal intens, să rămână atractive și con fortabile la
mers (fără a afecta articulațiile utilizatorilor) pentru o perioadă
înde lungată. Suprafaţa omogenă permite o  curăţare uşoa -
ră şi cheltuieli redusede întreţinere. Datorită com por tamentul
la foc, este inclusă în clasa Bfl-s1 și poate fi folosită inclusiv pentru
încălzire în pardoseală. Nu în ultimul rând, trebuie spus că este
potrivită scaunelor cu roți pivotante, condiție obligatorie pentru
sălile de evenimente. 

emisii scăzute pentru cerințe ridicate
Cu sistemele MasterTop și Ucrete, puteți fi liniştiţi: toate

produsele noastre au fost testate conform reglementărilor
stricte ale AgBB (Comitetul pentru Evaluarea Sănătății
Produselor de Construcții) și totodată asigură emisii scăzute
conform protocolului AFSSET, Nordic Eco Label și regle -
mentărilor franceze VOC. BASF oferă produse pentru
construcții sustenabile, care respectă standardele privind
emisiile scăzute. Drept rezultat, aerul din interior nu va
conține compuși organici volatili. În plus, instalarea
sistemelor de pardoseli se realizează aproape fără miros. În
mod special, acest lucru face redecorarea mai plăcută, chiar
în timp ce clădirea este folosită.

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

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

Noua aulă a Universității Politehnice București
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eveniment

Goana după informații
Mulți dintre expozanții prezenți la
eveniment au fost solicitați din plin, unii
dintre ei făcând față cu greu numărului
mare de întrebări puse de vizitatori; alții,
din contră. Dar toți au aflat mai multe
despre propriile produse, cui trebuie să
se adreseze ca politică de marketing și
ce trebuie să comunice pieței autoh -
tone, care are specificul ei, uneori greu
de definit dacă o scoți din paradigma
prețurilor. Beneficiari avizi de informații
am văzut cu prisosință și la standul
nostru, luând revista și punându-ne o
mulțime de întrebări concrete, punc tuale,
ceea ce ne arată că oamenii au nevoie de
un actor imparțial care să le recomande
exact soluția de care au nevoie. 

Oferta industriei pardoselilor, raporturile dintre principalii actori din piață și interesul
beneficiarilor pentru anumite tipuri de produse specializate pot fi evaluate în multe feluri;
participarea la târgurile de profil rămâne una dintre modalitățile principale și... cum putem ști
să ne poziționăm mai corect decât mergând la construct expo, cea mai importantă mani fes tare
de gen, desfășurată an de an la romexpo, în primăvară? revista noastă a fost prezentă la târg
cu un stand, iar ultima ediţie a fost distribuită gratuit participanţilor, vizitatori şi ex po zanţi. 

Construct Expo 2018 
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demonstrații practice, care reiterează
rolul manifestării de a educa publicul
larg, dar mai ales de a arăta specialiștilor
cu ce se diferențiază în piață fiecare
brand promovat.      

Profilele din Wood Polymer Com -
po site tip deck, pentru amenajări
ex te rioare (terase, alei, pontoane, mo -
bilier de grădină, garduri etc.), au putut
fi evaluate în standul Bencomp, cu nos cu -

tul producător român. Aici, re   pre zentanții
companiei au dat detalii des pre
modelele disponibile, au dis cutat cu
po tențialii beneficiari despre noi
proiecte, au legat parteneriate cu arhi -
tecți, designeri și antreprenori. 

O zonă expozițională a fost alocată
companiei Elis Pavaje, producător de
pavele și dale premium, realizate din
beton vibropresat, borduri, blocheți și alte

În avalanșa de informații din piață,
pe diverse canale, unele excesiv comer -
ciale, altele prea generale, iar altele cu
care efectiv nu știi ce să faci, ei au
nevoie de cineva de încredere care să îi
ghideze prin acest labirint care uneori
devine o învârtire în cerc. Din fericire,
am avut ce să le recomandăm, orien -
tându-i exact spre paginile din revistă
pe care trebuie să le citească – este ceea
ce ne dorim să facem de fiecare dată
când participam la acest gen de eve ni -
mente. Iar numărul de reviste distri buite
a fost unul record anul acesta.

evenimente conexe,
tendințe

Ediția 2018 a târgului de tehnologii,
echipamente, utilaje şi materiale pentru
construcţii Construct Expo a avut loc
între 8 şi 11 martie, în noul Pavilion B2
al Complexului Expoziţional Romexpo.
Suprafața totală de 15.300 mp a pavi -
lionului a permis amplasarea în același
spațiu și a celorlalte târguri organizate
de regulă în paralel: Ambient Expo
(produse și sisteme pentru ame najări
inte rioare și exterioare, decorațiuni,
mobilier și piscine), Romtherm (insta -
lații, echipamente de încălzire, răcire și
de condiționare a aerului), Expoenergie
(ener gie regenerabilă, energie conven -
țio nală, echipamente și tehnologii
pentru industria de petrol și gaze na -
turale), Romenvirotec (tehnologii și
echi  pamente de protecția me diu -
lui), Mobila Expo (mobilă cu vânzare),
Expo Flowers & Garden (flori, amenajări

peisa gistice, horticultură și gră di nă -
rit), Antique Market (obiecte de artă și
anti chități). Printre evenimentele co -
nexe menționăm #reCONSTRUIM,
or ganizat sub formă de hackathon, care
a reunit arhitecți, ingineri, juriști, eco no -
miști, studenți, pentru a dezbate teme
de interes din domeniul construcțiilor.
Organizați în echipe, participanții au vor -
bit despre probleme de securitate la
incendii sau cutremure, legislația în con -
 strucții, abordarea financiară a proiec telor
(inclusiv asigurare și cre di tare) și sus te na -
bilitate, cu episoade de net working și
vizitare a standurilor de ex poziție. 

Cu totul remarcabilă a fost întâlnirea
unui număr mare de arhitecți în spațiul
expozițional, în imediata apropiere a
standului nostru, pentru a asista la
conferințe pe teme de design. Revista
noastră a ajuns în mâinile tuturor
acestora, arhitecții făcând parte din
publicul nostru țintă, către care venim
cu informații despre cele mai noi și
performante soluții din domeniu. 

Este un segment de cititori care nu ne
dezamăgește niciodată, pentru că ei
înțeleg exact miza efortului nostru și sunt
avocații soluțiilor profesionale în fața unor
beneficiari care, deși de bună credință, pot
fi uneori excesiv de sus pi cioși.     

Pe domeniul nostru de activitate,
oferta a fost bine reprezentată: pardoseli
de exterior tip deck, klinker și pavaj din
beton, mulți furnizori de marmură și
piatră, pardoseli elastice și textile, ac ce -
sorii. Fapt demn de menționat, unii
expozanți au întâmpinat vizitatorii cu

eveniment
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lansează
nOile cOlecŢii lvt
romÂniA, o PiAță În Plină exPAnSiUne PentrU
ColeCŢiile lVt De lA gerFlor

Î n anul 2017, soluțiile LVT (Luxury Vinyl Tiles) de la Ger flor au avut o
creștere explozivă, acestea fiind îmbrățișate de foarte mulți arhitecți și
designeri de interior, din Romania, în următoarele domenii: retail (spații

comerciale - mall), birouri, rezidențial, Horeca (restaurante, cafenele,
inclusiv în domeniul hotelier), datorită realismului estetic remar cabil,
nivelului calitativ foarte înalt și mai ales experienței Gerflor de peste 30
de ani în LVT.

GERFLOR este considerat un Trendsetter: a fost premiat cu Red Dot
Product Design Award 2016 (un adevărat “Oscar” din lumea designului)
și International Design Awards 2017, iar colecțiile sale au fost introduse
în cărțile de trenduri Nelly Rodi 2015-2016, fiind recunoscut pentru
designul inovativ.

În 2018, GERFLOR va face un pas îndrăzneț în re branding și reor -
ganizarea gamei sale LVT, producând noi culori, modele, efecte și formate
uimitoare. Sunt dis ponibile modele contemporane, moderne și ele gante,
pre cum și cu lori tradiționale pentru a acoperi nevoile tuturor clien ților. 

Printre cele trei tipuri de instalare se numără și varianta Creation
CLIC, unică datorită clicului vertical, patentat GERFLOR. Clicul
vertical permite utilizarea rapidă a acestuia pe majoritatea suprafețelor
existente, fără a fi necesară închiderea spațiilor în timpul reno vărilor,
eco no misind timpul și banii clienților. Sistemul este ușor de montat, fără
adeziv, zgomot sau praf, ușor de înlocuit (cu clic vertical, se poate scoate
placa dorită fără a fi nevoie să se demonteze celelalte plăci), rezistent la
apă, nu se fisurează dacă se fisurează suportul, este fonoabsorbant, iar
 tra   ta mentul de suprafață îl face ușor de curățat și îi oferă o rezistență
bună la zgârieturi și la alu necare.

elemente pentru amenajări exterioare
rustice sau moderne. Este un brand tot
mai cunoscut pe piața autohtonă,
datorită nivelului de calitate atins prin
investiții în activitatea de producție.

Rehau Polymer a participat la
Contruct Expo cu noile colecții de profile
tip WPC pentru terase, din gama Relazzo,
furnizate cu substructuri și accesorii în
sistem complet, pentru a ușura montajul. 

Lemnul termotratat pentru placarea
supra fețelor exterioare, de la pardoseli
și fațade la saune și balcoane, a putu fi
întâlnit în standul companiei Inco
Industry, cu o unitate de producție în
Ro mânia, la Târgu Neamț. Lemnul ter -
mo tratat, din diferite esențe autohtone,
are o durată de viață cu 20 de ani mai
mare decât cea a lemnului neprelucrat
prin această metodă.  
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Cine este Gerflor?
GERFLOR, lider mondial în industria de acoperire

a pardoselilor, este prezent pe această piață din 1925.
A integrat și dezvoltat cu succes branduri puternice
precum Mipolam, Taraflex, SPM, Romus, Conner
Sport, Sport Court și Gradus. Amprenta globală a
Grupului Gerflor, capacitățile de inovare și suportul
pentru clienți vor beneficia acum și de soluțiile
inovative DLW. GERFLOR furnizorul oficial al
Jocu rilor Olimpice, este prezent în peste 100 de țări,
cu peste 4000 de angajați în toata lumea.

Soluțiile Gerflor
GERFLOR, producător și distribuitor de soluții

inovatoare, decorative și durabile pentru pardoseli și
finisaje de pereți din vinil, dezvoltă soluții specifice
pentru toate segmentele de piață: spații medicale,
educație, rezidențial, sport, retail, industrie, birouri,
Horeca și transport. Pe lângă pardoseli, GERFLOR
oferă și alte soluții, pentru ca acestea să fie complete
și specifice pentru fiecare tip de spațiu: unelte, mână
curentă, protecții pentru pereți, acoperiri pentru
pereți, ștergătoare profesionale, profile și accesorii de
scări, produse de iluminat, plinte, accesorii pentru
acce sibilitate.

Centrele de proiectare GERFLOR lucrează în
strânsă colaborare cu designeri din întreaga lume,
pentru a anticipa noile tendințe decorative, obținând
noi modele de brand și culori. 

Pentru a ne extinde portofoliul, am dezvoltat noi
tehnici de imprimare în relief cu textură de lemn şi de
piatră.

Soluții responsabile pentru mediu
Gerflor este un producător de pardoseli res pon -

sabil pentru mediul înconjurător, toate locațiile sale
de producție fiind certificate ISO14001, cu cele mai
înalte standarde în ceea ce privește calitatea mediului.
De asemnea, Gerflor folosește materiale reciclate în
toate gamele de produse. Noua noastră generație de
produse de tip looselay reduce utilizarea adezivilor și
facilitează recuperarea și reciclarea la sfârșitul duratei
de viață a produsului. În plus, produsele noastre sunt
ușor de întreținut pe tot parcursul vieții și se califică
pentru credite în cadrul multor scheme de
construcție ecologică acreditate pe plan internațional.

Începând cu acest an, DLW (Deutsche Linoleum
Werke) a intrat în patrimoniul GERFLOR. 
GERFLOR a reușit să își extindă portofoliul de
produse cu o soluție remarcabil de durabilă –
LINOLEUM. Fondat în 1882, DLW - producător și
distribuitor de linoleum cu soluții în multiple
segmente (sănătate, educație, rezidențial, sport și
retail), cu o distribuție la nivel global, s-a dovedit 
a fi un promotor al calității și designului inovativ.

gerflOr a preluat dlW!
Cel mAi imPortAnt ProDUCător De linoleUm Din germAniA

mihaela melci
tel.: +40726 159 819
e-mail: mihaela.melci@gerflor.com
www.gerflor.com
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eveniment

anuala de arhiteCtură –
BuCurești, 2018
gala premiilor: 5 iulie 2018

Anuala de Arhitectură bucurești 2018, ajunsă la ediția a xVi-a, va avea tema “de utilitate
publică”, iar organizarea va fi asigurată, ca de fiecare dată, de Filiala teritorială bucurești a
ordinului Arhitecților din românia. manifestarea se va desfășura în două etape: 20 iunie – 5
iulie (când se va desfășura concursul de arhitectură și se vor ține o serie de conferințe), respectiv
6 octombrie – 10 decembrie (expoziții și alte evenimente satelit, cu itinerarea Anualei prin
cartierele bucureștene). 

T ematica se va concentra, conform
or ganizatorilor,  pe dezbaterea di -
ver selor situații întâlnite în practica

pro fesională a arhitectului bucureștean, pe
relațiile cu administrația, cu mediul de
construcții și va avea ca punct central ima -
ginea orașului ca loc al negocierii. Intenția
este de a identifica coeficientul de plus-
valoare pe care arhitectul și arhi tec tura le
aduc vieții urbane con temporane. O serie
largă de conferințe, dez bateri, eve nimente
și workshop-uri se vor concentra în
această direcție de ana liză. 

Menționăm că în mai 2018, OAR
București a publicat “Raportul pentru
București 2018”, o lucrare în care un
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colec tiv de arhitecți vorbește despre im -
por  tanța aplicării unor soluții integrate de
dezvoltare urbană, cu implicarea arhi tec -
 ților, a specialiștilor din toate do   me niile
relevante, a companiilor și lo cui torilor
Capitalei, în urma evaluării principalelor
provocări cu care se confruntă aceștia.  

În mod tradițional deja, revista noas -
tră va fi prezentă atât la gală, cât și la
prin cipalele evenimente ale manifestării,
ca partener media.  

Juriul secțiunilor 
de arhitectură construită

n Arh. Juan Trias de Bes (Spania) -
Președintele juriului

n Arh. Yoshihide Kobanawa
(Japonia)

n Arh. Jean-Paul Viguier (Franța)
n Arh. Marc Jay (Danemarca)
n Dr. arh. Marian Moiceanu

(România)

Juriul secțiunilor ”Cercetări
prin arhitectură”

n Dr. Arh. Françoise Pamfil -
Președintele juriului

n Arh. Dan Clinci
n Scriitor Marius Chivu

Premiile concursului de
proiecte al AAB 2018 vor fi
acordate pe secțiuni:

n Arhitectura locuinței
n Arhitectură civică și corporate
n Arhitectură, conversie și

restaurare
n Arhitectură, intervenții

și spațiul public
n Amenajări de interior
n Design de obiect
n Carte de arhitectură
n Diplomă de arhitectură
n Proiecte de arhitectură
n Premiul Președintelui
n Beneficiarul de arhitectură

Arhitectul
Emil Ivănescu
– 
noul
Președinte
OAR
București

Pe 12 mai 2018, în cadrul Conferinței
Teritoriale a Ordinului Arhitecților din
România – București, desfășurată la Facul -
tatea de Drept din Capitală, arhi tec tul Emil
Ivă nescu a fost ales președintele acestei
organizații, după ce arhitectul Șerban
Sturdza și-a încheiat man da tul. Emil Ivă nescu

a obținut 237 de voturi, din cele 446 de
voturi valabile exprimate, și va fi Pre ședintele
OAR București pentru urmă torii 4 ani. 

Arhitect, absolvent al UAUIM - pro -
moția 2004, cu doctorat obţinut în
arhi tectură, este lector universitar și a fost
timp de două mandate vicepreședinte al
Filialei București a OAR, poziție din care a
organizat Anuala de Arhitectură și alte
evenimente ale branșei. 

Printre argumentele cu care și-a sus -
ținut candidatura, Emil Ivănescu a
men   ționat experiența universitară, cea a
competițiilor de arhitectură, dar și cea de
organizator și inițiator de evenimente
profesional-culturale, având la bază ideea
dialogului transparent între părți, ca mod
de identificare și rezolvare a problemelor
cu care se confruntă azi branșa arhi tecților.

“Consider că un viitor președinte al
OAR București trebuie să se dedice prio -
ritar filialei. Cu cât acesta va avea mai
multe funcții, cu atât timpul necesar re zol -
vării problemelor concrete va fi mai puțin.
Iar rezolvarea problemelor şi con ducerea
prin delegare trebuie exclusă. Filiala
București are de rezolvat probleme reale și
acute, iar președintele împreună cu echipa
lui, trebuie să se implice în mod direct în
soluționarea acestora”, declara Emil Ivă -
nescu în susținerea candidaturii sale.

”Ca președinte al Filialei București, cred
într-un amplu proiect transdisciplinar de
lobby pentru arhitectură, prin con cre ti zarea
unor parteneriate și acțiuni co mune cu toate
organizațiile și instituțiile ce alcătuiesc mediul
de construcții, mate rializat inclusiv prin
campanii media de sus ținere a calității de
arhitectură.
Esențial în tot acest proiect este con știen -
tizarea coeficientului de plus-valoare pe care
arhitectura și arhitecții îl pot oferi orașului și
vieții urbane. Coeficientul trebuie înțeles și
acceptat atât de sfera politic-administrativ-
instituțională, cât și de zona civică.
Plus-valoarea este dată de arhitectura efi -
cientă, creativ-culturală, esențială în
realizarea identității arhi tec turii și a orașului,
generată de o bună gân dire funcțională în
contextul unor nor mative, coduri și cerințe
clare, coerent adaptate la normele europene.
Cred că accentul pus doar pe specializări și
le gis lație poate rezolva parțial situația
calității arhitecturii. Numai alături de
componenta creativă și adeseori subiectivă,
specifică pro fesiei de arhitect, calitatea în
arhi tectură poate fi susținută complet și
corect”, mai arată domnul Emil Ivănescu.

Proiectele pentru concurs sunt pre -
date până pe 20 iunie 2018, iar
preselecția se face în perioada 23-25
iunie. După anunțarea re  zul tatelor
preselecției din 25 iu nie, se va trece
la jurizare, care se va încheia pe 4
iulie. Se va ține cont în cadrul jurizării
de crea tivi tate, ino vație, înscriere în
context și sustenablitate. Premiile vor
fi anun țate și înmânate la gala AAb
2018, pe 5 iulie. informații actua lizate
găsiți pe www.anuala.ro și
www.facebook.com/anuala.arhi tec -
tura
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Tot mai mulți oameni văd pardoselile ca pe o altă modalitate de a-și exprima gustul și
individualitatea. Și tind să-și modifice pardoselile mai des, în același mod în care schimbă
alte aspecte ale interioarelor proprii. Cu Bona Inspiration – o soluție de renovare de-a
gata, primiți un sistem cuprinzător, inclusiv instrucțiuni detaliate despre cum să procedați
și produse și echipamente ușor de utilizat.

Decorarea face ca vechiul parchet din lemn să explodeze de
frumusete și caracter. Și ajută la salvarea mediului. Nu este
necesară instalarea unei noi podele. Nu sunt utilizate substanţe
chimice dăunătoare. Şi cu tehnologia de periaj şi şlefuire fără praf,
nu trebuie să vă faceţi griji cu privire la curăţenie. 

Pardoselile stabilesc noi tendinţe iar cu Bona Inspiration primeşti toate încurajӑrile de
care ai nevoie. Începând cu cinci stiluri superbe de locuinţӑ, aveţi posibilitatea sӑ alegeţi
dintr-o gamӑ cuprinzӑtoare de modele, de la Nordic Milk cu aspect luminos, la cel
întunecat Modern Liquorice.

Cay Bond, expertă în tendințe și co-creator al conceptului Bona Inspiration, 
este o expertă în design sustenabil.

Cay Bond este un analist al ten din țelor din Suedia, jurnalistă și scrii -

toare de renume internațional. Printre nu me  roasele sale realizări, a

fost pre miată 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.

“Reutilizarea este tendința de viitor din
domeniul pardoselilor. Bona Inspiration
se potrivește perfect acestei tendințe.”

Renovaţi, nu înlocuiţi!

Totul se rezumă la inspiraţie

Uşor ca respectarea unei reţete

  
       

Bona Inspiration eliminӑ lucrul la întâmplare din
procesul de tratare şi face ca modelul dorit sӑ fie
realizat mereu cu uşurinţӑ. Vӑ oferӑ o gamӑ
largӑ de modele predefinite dar nu vӑ limiteazӑ
creativitatea deoarece pro du sele sunt
compatibile, fac parte din acelaşi sistem şi
astfel vӑ puteţi crea propriile combinaţii de
texturӑ, culoare şi luciu.
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eveniment

WaKol și loBa - un nOu 
seminar exeCutiv tradinG  

În zilele de 10 și 11 mai 2018, compania executiv trading a organizat la sediul său din
Satu mare (odoreu) un nou seminar dedicat montatorilor de pardoseli și dealerilor de
produse profesionale Wakol și loba. A fost un seminar cu caracter regional, pentru zona
de nord a țării, la care au participat 36 de reprezentanți ai 23 de firme din domeniu.
gazde au fost, ca de obicei, domnii Joachim Cronauer, managerul executiv trading, și
consultantul tehnic ioan bodor. 

Tema specifică a evenimentului a fost realizarea unei par do -
seli din lemn (parchet) folosind produse profesionale Wakol și
Loba, de la pregătirea stratului suport la finisarea și colorarea
finală, practic un sistem complet care poate fi obținut de la
Executiv Trading, importator unic în România al acestor pro duse
recunoscute prin calitatea lor pe piața europeană și mon dială. 

pentru stratul suport
Pentru început, a fost abordată pregătirea stratului suport,

cu anumite situații particulare, provocări pe care le poate întâlni
orice montator pe șantier - strat suport friabil, cu prea mare
umiditate reziduală sau neabsorbant. Pentru a rezolva aceste
probleme, au fost propuse câteva soluții de la Wakol:

l Amorsa de penetrare în profunzime WAKOL PS 275,
care întărește suporturile friabile, casante sau deteriorabile,
salvând șapele considerate irecuperabile;

l WAKOL D 3045, amorsa liant aplicată sub șapele
auto ni ve lante, pentru straturi suport neabsorbante (plăci
ceramice, piatră, terrazzo etc.), fără emisii de substanțe
volatile dău nă toare;

l Șapele autonivelante pe bază de ciment WAKOL Z
615 (utilă pentru pardoseli de trafic intens) și WAKOL Z 635
(poate fi folosită nu doar pentru parchet, ci și pentru
pardoseli elastice sau textile);

l Șapa de reparații WAKOL Z 645, cu întărire rapidă,
care poate fi aplicată cu o grosime maximă până la 50 mm;

l Rășina rapidă WAKOL PS 205, pe bază de siliciu și poli -
meri, care permite închiderea fisurilor din șape, dar și fixări
ale plăcilor sau elementelor desprinse din stratul suport.

l S-a lucrat intens cu amorsele poliuretanice mono com -
ponente WAKOL PU 280 și WAKOL PU 235, produse unice
pe piața din România, pentru câteva caracteristici speciale:
uscare foarte rapidă (45 minute/strat), obținerea unei bariere
contra umidității reziduale de până la 6 % CM, consum foarte
redus (circa 100 -150 g/strat), posibilitatea de a le utiliza și pe
șape cu încălzire încorporată, cu umiditate reziduală de până
la 3 % CM.
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pentru montajul parchetului
În continuare, au fost prezentate și exemplificate practic

operațiuni de lipire ale diferitelor tipuri și dimensiuni de
parchet, cu accent pe alegerea corectă a adezivilor. S-a lucrat cu
două tipuri de produse: adezivi poliuretanici bicomponenți
WAKOL 2 K PU 215  și WAKOL 2 K PU 225, respectiv cu adezivi
silanici de ultimă generație WAKOL MS 230 și WAKOL MS 260.

S-a lucrat de asemenea cu diferite aparate de măsurare a
umidității din stratul suport, a determinării umidității și
temperaturii aerului, precum și cu mașini sau aparate provenite
de la firma germană Roll, distribuite exclusiv în România prin
Executiv Trading.

pentru finisare și un nou design
În final, s-a trecut la finisarea parchetului cu produsele LOBA

– Germania (lăcuire și colorare), făcându-se demonstrații
practice și discutând despre șlefuirea corectă a parchetului, cu
chituirea aferentă. Toți invitații au participat activ la aplicarea
acestor materiale, împărtășindu-și reciproc impresii din
experiența proprie în utilizarea lor. 

Seminarul a fost un bun prilej și pentru lansarea de noi
produse, de care participanții s-au arătat încântați. S-a folosit
noul chit de rosturi de la LOBA, Easy Fill Pro, un produs ecologic,
pe bază de apă, care păstrează în rosturile chituite culoarea
originală a lemnului, are putere mare de umplere și presupune
un consum redus. 

S-au aplicat grundurile LOBA Prima Seal, care reduc efectul
de lipire a canturilor și conferă o culoare naturală lemnului,
respectiv LOBA Easy Prime, de mare succes pe plan mondial
care, după uscare, nu ridică fibra lemnului.

O operațiune totdeauna spectaculoasă este punerea în
operă a sistemelor de colorare LOBA. Menționăm baițul pe bază
de ulei de plante LOBA 2 K Intensive, cu corp solid 100%,
disponibil în 12 nuanțe, plus varianta transparentă, peste care
se aplică lacurile LOBA. 

Foarte apreciat s-a dovedit lacul poliuretanic pe bază de apă
LOBA 2 K Invisible Protect A.T., care nu schimbă culoarea și
naturalețea lemnului, oferind o calitate de excepție, cu aplicare
simplă și rezultate vizuale uimitoare. Alte lacuri folosite au fost
binecunoscutul LOBA Easy Finish, poate cel mai folosit lac
monocomponent din România, LOBA 2 K Duo și 2 K Supra AT - un
lac destinat traficului extrem, care are în conținut particule ceramice.

Au fost două zile de seminar intens, după care, vineri seara,
participanții s-au despărțit cu promisiunea că se vor reîntâlni cât
mai curând, pentru a afla noi detalii despre utilizarea produselor
de la Executiv Trading. Este un fel de a spune, pentru că între
reprezentanții acestei firme și montatori există permanent o
comunicare telefonică sau on-line, în cadrul consultanței tehnice
oferite. Totuși, acest gen de reuniuni sunt extrem de importante
pentru specializarea montatorilor, întărind solidaritatea de
branșă într-un context care stimulează co municarea.

Executiv Trading

Administrator:
Joachim cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro 

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

Hol

+
PRACTICA PRECUM O PARDOSEALA DIN CERAMICA

Arbiton, o pardoseală rezistentă şi
durabilă cu rezistenţă foarte mare la
abraziune.
Componenta principală, extract din
rocă naturală cu densitate mare
conferă rezistenţă şi duritate pentru
elementul de prindere clic.  

Pardoseala din vinil este 100% re zis -
tentă la apă şi foarte usor de
curăţat.
Ștergeţi pur şi simplu pardoseala,
puteţi folosi orice soluţie obişnuită
de curaţenie, nu rămân urme vizibile
sau pete, pardoseala se va păstra
curată. 

Pardoseala Arbiton este soluţia
perfectă pentru încălzire în
pardoseală. Tehnologia folosită ajută
la atingerea unei eficienţe maxime
pentru sistemul de încălzire în
pardoseală şi astfel se reduce
considerabil costul anual pentru
încălzire pe metru pătrat. 

FRUMOASA CA LEMNUL

emBosare
naturalĂ

Designul colecţiilor Arbiton a fost
ales cu grijă, având la bază cele mai
frumoase şi variate decoruri de lemn
şi piatră.
Vă oferim astfel o mare diversitate
de modele potrivite oricărui tip de
interior şi stil de amenajare.

Suprafaţa mată şi embosată cu
aspect natural este un avantaj al
colecţiilor de pardoseli Arbiton.
Este o reală plăcere să păşeşti
desculţ, având o senzaţie de
confort şi căldură.

Pardoselile Arbiton sunt silenţioase
precum parchetul montat lipit şi
absorb din zgomotul produs prin
păşire.

PARDOSEALA DIN VINIL 
PE BAZA DE MINERALE

˘ ˘ ˘

˘

UN
SPATIU

O
PARDOSEALA

˛

˘

˘
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Creati o atmosfera BOHO în
caminul dumneavoastra modern 

STILUL  

PANTONE®

Blue Surf

PANTONE
®

Process Black C

PANTONE
®

Nude

PANTONE
®

Cool Gray 7 C

CA 114
Wiliamsburg Oak

LASATI-VA INSPIRATI DE

BOHO

CULORI 
PENTRU
ACCESORIZARE

CULOARE 
PRINCIPALA

c o l e c Ţ i a

˘

˘˘ ˘

˛ ˘
˘ ˘

˛ ˛
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Creaţi-vă propriul design BOHO cu 
5 reguli simple:

Plante – aduceţi natura în interior
acoperind fiecare spaţiu cu
verdeaţă

Elemente etnice 
– mai mult nu este prea mult –

combinaţi şi potriviţi materiale 
şi texturi  

Mobilier vintage
– adăugaţi elemente de mic

mobilier şi accesorii vintage

Lemn – reţineţi că materialele etnice se
îmbină frumos cu nuanţele calde
de lemn 

Elemente marocane
– adaugaţi câteva simboluri şi

obiecte marocane precum coşuri
uşoare şi perne pentru a contura
în locuinţă dragostea pentru
călătorii 

1

2

3

4

5

www.arbiton.com 
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l dotări pentru hoteluri și centre 
spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes în domeniu

REVISTA 

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

SpaMagazin www.spamagazin.ro

RevistĂ cititĂ de manageRii 
din industRia ospitalitĂŢii
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terase

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

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

Un material de excep]ie: 

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

compozitul 
lemn-polimer 
de la Bencomp

Compozitul lemn-polimer Bencomp este
utilizabil inclusiv în lucr`ri cu umiditate

crescut`: pontoane, piscine, alei de
gr`dini etc.  



Pardoseli magazin 33

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

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

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

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

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

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

Pe treptele acestei catedrale din capitala Slovaciei au urcat,
între 1563 şi 1830, nu mai puţin de 11 regi (şi regine) din
Casa de Habsburg, respectiv 8 consoarte sau consorţi,
pentru a li se ceremonia şi confirma ascensiunea la tronul
Ungariei. inclusiv maria tereza a fost încoronată aici ca
regină a Ungariei, fiind de asemenea suverană a Austriei,
boemiei, transilvaniei, Croaţiei şi a altor teritorii din
europa. istoria acestui spaţiu este impresionantă datorită
personalităţilor care au păşit aici, deci putem să vă
prezentăm nişte pardoseli cu adevărat regale.     

CAteDrAlA SFÂntUl mArtin Din 

bratisl ava 
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Context istoric
Ceremonia de încoronare a regilor Ungariei era un eve -

niment major, şi aceasta nu doar în regim simbolic. În Evul
Mediu, fără monarh regatul era „orfan”, nimeni nu putea să îşi
exercite prerogativele de a da legi, a guverna responsabil, de a
garanta libertatea poporului şi integritatea statului. De aceea
încoronarea noului rege se făcea într-o manieră cât mai
fastuoasă, mai memorabilă şi cât mai rapid, pentru a elimina
orice premiză de stagnare, anarhie, război pentru tron sau
slăbiciune în faţa duşmanilor (au fost cîteva cazuri de acest gen,
cel mai cunoscut fiind cel al lui Matei Corvin). De la legendarul
Ştefan I şi până la Ferdinand I (deci de la anul 1000 până la 1527),
regii maghiari au fost încoronaţi, şi înmormântați unii dintre ei,
la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Székesfehérvár, în

zona centrală a actualei Ungarii. Dar la 1526, când otomanii îi
înving decisiv pe unguri la Mohacs, regatul începe să piardă
teritorii, inclusiv Buda la 1541; astfel, în câteva decenii, nu mai
rămâne decât partea de nord-vest sub autoritatea coroanei
maghiare, care intră de fapt sub suzeranitatea împăraţilor
austrieci de Habsburg, pentru a-şi putea asigura cât de cât
supravieţuirea. Restul teritoriilor devin paşalâcuri turceşti sau,
cazul Transilvaniei, principate supuse Înaltei Porţi Otomane. 

Ei bine, Bratislava, oraş important locuit preponderent de
slovaci, dar cucerit de maghiari încă din secolul al X-lea, se afla
în acea mică parte a Ungariei regale rămase necucerite de turci,
şi, în consecinţă, aici îi sunt încoronaţi regii, începând cu
Maximilian la 1563. Aceşti regi au fost deci Habsburgi şi, de cele
mai multe ori, simultan împăraţi ai Sfântului Imperiu Roman,
regi ai Boemiei şi Croaţiei, suverani ai altor teritorii din Europa
Centrală şi nu numai. Timp de un secol şi jumătate, s-a creat o
tradiţie, care a fost păstrată şi după ce austriecii îi alungă pe turci
din toate teritoriile vechii Ungarii, astfel că abia la 1867 se alege
o nouă locaţie a încoronării regilor maghiari – Biserica Mátyás
din Budapesta, unde mai sunt unşi ultimii doi regi, Franz Joseph
şi Carol al IV-lea al Ungariei (şi Carol I al Austriei), înainte de
destrămarea Imperiului Austro-Ungar.

Acesta este aşadar contextul în care Catedrala Sfântul
Martin din Bratislava devine pentru trei secole locul de
încoronare a regilor maghiari din casa de Habsburg. Astăzi cu
greu ne putem da seama de importanţa locaţiei şi de fastul
evenimentelor petrecute aici, mai ales că edificiul, deşi are un
volum remarcabil (circa 70 x 30 m arie la sol şi o înălţime a
turnului de 85 m), este sufocat  între zidul cetăţii medievale,
clădiri baroce nu foarte elaborate din secolele XVII-XIX, anexe,
Dunăre şi rampa unui pod peste fluviu de care este protejat
fonic prin panouri. Este drept, silueta turnului, iniţial parte a
cetăţii medievale, domină zona istorică a oraşului şi reprezintă
unul dintre principalele obiective turistice ale Slovaciei, cu o
semnificație specială pentru Europa Centrală şi în particular
pentru maghiari. 

 Zona din jurul
catedralei a acumulat
de-a lungul secolelor
cl§diri monumentale,
dar unele str§zi au
r§mas cu o arhitectur§
simpl§, pur func]ional§,
pe structura vechiului
ora[ medieval.  
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arhitectură gotică şi barocă
Biserica încoronării („Koronázó templom”, în ungureşte), în

prezent catedrala Arhiepiscopiei Romano - Catolice din
Bratislava, a fost ridicată în partea de vest a vechiului oraş, sub
Castelul Bratislava, care era construit pe o colină încă din jurul
anului 1000, de către regele maghiar Ştefan I. Amplasamentul
se baza nu atât pe pitorescul peisajului, incontestabil de altfel,
ci mai degrabă pe poziţia strategică – malul Dunării şi
apropierea culmilor protectoare ale Carpaţilor Mici. După cum
se ştie, Bratislava însăşi este forte apropiată de graniţele actuale
atât ale Ungariei, cât şi ale Austriei – în zilele senine, de la castel
se vede Viena. Aici se pare că era centrul comercial al comu -
nităţii, unde a fost construită iniţial o biserică în stil romanic, în
secolul al XIII-lea. Actuala catedrală în stil gotic este o con struc -
ţie ridicată începând cu 1311 şi terminată abia în 1452, dată
fiind finanţarea greoaie şi numeroasele conflicte, în special între
coroana maghiară şi statele germanice, respectiv răz boaiele
husite. Ca în cazul majorităţii edificiilor de acest gen, com ple -
tările şi adaosurile au continuat în secolele următoare:
pres biteriul, capelele gotice dedicate Reginei Sofia a Cehiei şi
Sfintei Ana, apoi capela barocă închinată Sfântului Ioan cel
Milostiv. Bratislava istorică este în general o combinaţie de gotic
şi baroc, cele două stiluri catolice prin excelenţă.

În 1760 un fulger a distrus partea superioară a turnului, ceea
ce a dus la o reinterpretare în stil baroc a acestuia, dar renovarea
din 1869 – 1877, care se cerea în urma mai multor incendii,
cutremure şi războaie, a readus catedrala la stilul gotic. În 1847,
în vârful turnului a fost amplasată o replică de circa un metru
înălţime, placată cu aur în greutate de circa 8 kg, a coroanei lui
Ştefan I al Ungariei (Sfântul Ştefan), primul rege creştin al
maghiarilor, pentru a marca rolul bisericii ca loc de încoronare.
Aceasta a fost restaurată în 2010.

Interiorul atrage turiştii iubitori de istorie sau arhitectură
prin aspectul său gotic de o relativă sobrietate, context în care
se demarcă o serie de elemente semnificative: statuia ecvestră
de factură barocă a Sf. Martin (de la 1744), altarele, o mică
expoziţie cu replici în mărime naturală ale simbolurilor
monarhiei: coroana lui Ştefan I, globul cu cruce, sceptrul, potirul
pentru împărtăşanie.

Deosebit de interesant este şi ceea ce se găseşte sub
catedrală, sub pardoseală: catacombe, cripte şi morminte care
coboară până la 6 m sub nivelul solului. 

Dată fiind dimensiunea grandioasă a catedralei, aceasta a
trebuit să fie construită şi extinsă atât pe locul vechii biserici
romanice, cât şi peste cimitirul care o înconjura. 

istoricepardoseli

 Interiorul atrage turi[tii iubitori de istorie sau arhitectur`
prin aspectul s`u gotic de o sobrietate care aminte[te de
rigoarea tradi]iilor la încoronare.
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istoricepardoseli

Unele morminte au fost mutate în criptele de sub catedrală,
care sunt unite prin tuneluri de zeci de metri, unele încă ne -
explorate arheologic. Aici se află cripta familiei nobiliare Pálffy,
proprietara castelului din Bratislava (criptă acoperită cu o placă
de marmură cu stemă), cripta iezuită şi cripta arhie pis copală,
singura accesibilă publicului, cu zeci de morminte. Demnitari
ecleziastici, conducători ai regiunii, burghezi de seamă, scriitori,
inclusiv preoţi francezi refugiaţi în timpul Revoluţiei Franceze
şi-au găsit aici locul de veci, fapt care sporeşte valoarea acestui
loc. Unele morminte de sub actualul nivel al pardoselii au fost
redescoperite în epoca modernă şi lăsate vizibile prin panouri
de sticlă securizată.

pardoseli vechi şi noi
Pardoselile interioare ale catedralei sunt realizate în mare

parte din marmură în nuanţe care variază gradual de la alb la
ocru roşiatic, preponderent deschise, aducând un plus de
luminozitate acestui spaţiu întunecos, în care îngustele ferestre
gotice nu reuşesc să aducă prea multe raze de soare, blocate
parţial de clădirile din jur. Pe axa principală, diferitele culori
compun modele geometrice complexe, cu o simetrie fascinantă.
Fineţea şlefuirii şi rigurozitatea montajului, cu rosturi egale bine
definite, ne arată că este o lucrare de dată recentă, de la ultimele
renovări. Aşa cum spuneam, s-a intervenit destul de mult la
acest nivel, pentru a fi dezvăluite secretele medievale ascunse
sub pardoseala bisericii, iar starea fundaţiilor a trebuit reevaluată
serios, întrucât prin zonă au fost trasate de-a lungul timpului
reţele de instalaţie urbană care pot deveni periculoase pentru
integritatea edificiului. 

Nu departe de principala uşă de intrare în catedrală, a fost
amplasată o placă ceva mai mare care marchează data acestei
ultime renovări a pardoselii (anul 2004). 

 Pe axa principal`, diferitele culori ale marmurei compun
modele geometrice complexe, cu o simetrie fascinant`.

 Unele morminte au fost mutate în criptele de sub catedral`,
care sunt unite prin tuneluri de zeci de metri, unele înc`
neexplorate arheologic. 
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Se poate vedea de asemenea o stemă care include crucea
patriarhală, foarte des întâlnită în heraldicile slovace şi maghiare,
şi acea pălărie cu 10 ciucuri de fiecare parte (galero), simbolul
autorităţii arhiepiscopale. Este şi inscripţionat în latină acest
lucru: „Primvs Archiepiscopvs Metropolita Slovaciae”. Interesant
acest amplasament, chiar la intrarea în nava catedralei, probabil

primul lucru pe care îl vezi, înainte de a te familiariza cu
atmosfera generală. Încă o dovadă că pardoseala poate fi un
excelent mediu de transmitere a unui mesaj important, de
marcare a spaţiului, într-un mod practic şi nu foarte ostentativ. 

În zonele laterale, marmura de culoare deschisă este
monocromă, urmând probabil modelul pardoselilor originale,
rămase în unele porţiuni. Ca în orice catedrală occidentală, din
loc în loc pot fi remarcate guri de scurgere cu grătare metalice,
lucru extrem de util nu atât pentru eventuale inundaţii (puţin
probabile), cât pentru eliminarea apei în activităţile de
întreţinere a pardoselilor. Sunt aspecte pe care le remarcă doar
cei preocupaţi de aceste lucruri (în general cei din domeniul
construcţiilor), care ne arată de fapt complexitatea sistemelor
de pardoseală montate aici, de cele mai multe ori rezultate ale
renovărilor din ultimele decenii. Practic, nicio catedrală dintr-o
ţară civilizată nu omite aceste aspecte, aşa cum puteţi verifica
în călătoriile dumneavoastră. 

Altarele sunt realizate din granit roşu şi au o vechime
considerabilă, de bună seamă, probabil din epoca barocă.

 Peste tot se produc surprinz`toare fuziuni între gotic 
[i baroc, m`rturii ale unei istorii bogate [i ale diferitelor
influen]e artistice. 

 Stem` care confirm` autoritatea arhiepiscopal` a catedralei,
cu inscrip]ia „Primvs Archiepiscopvs Metropolita Slovaciae”.
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istoricepardoseli

Altarul principal este cel mai uzat pentru că a fost cel mai
solicitat, dar încă se poate observa fineţea lucrării, măiestria
meşterilor pietrari din acea perioadă. Bratislava, alături de Viena
şi Budapesta, era unul dintre centrele meşterilor pietrari şi
sculptorilor din imperiu, iar materialele se găseau din belşug, în
munţii Alpi, Alpii Dinarici şi Carpaţi. Influenţele şi arta
prelucrării pietrei veneau inclusiv pe filieră italiană, Imperiul
Habsburgic având sub stăpânire şi zone din nordul Italiei
(Trentino-Tirolul de Sud şi Friuli–Veneţia Giulia). Conform unor
studii recente, Bratislava şi în special cele două mari monumente
ale oraşului, castelul şi Catedrala Sf. Martin au beneficiat de
piatră extrasă din Munţii Leitha, aflaţi în estul actualei Austrii,
din zona Hundsheim – Wolfsthal, nu departe de Viena. Roca,
de regulă calcar, era transportată pe Dunăre şi folosită pentru
fundarea, placarea şi repararea edificiilor importante, printre
care şi acestea două.

Scările ce duc către catacombe şi pardoselile tunelurilor
respective sunt mult mai rudimentare, dar nicidecum banale.
În mare parte, au fost realizate din cărămidă, iar unele scări au
o platformă de piatră deasupra, ca strat de uzură. Este de fapt o
îmbinare de reparaţii, modificări, extinderi, desfăşurată de-a
lungul a mai bine de opt secole, care confirmă istoria
zbuciumată a locului. Din fericire, construcţia a fost realizată pe
un loc înălţat, fără infiltraţii, aşa că totul este perfect conservat,

fără urme de umezeală. Renovările şi noile morminte sunt
executate cu materiale de ultimă generaţie, care includ şi
consolidări progresive.

În zilele noastre, problema vibraţiilor provenite de la traficul
din apropiere (de pe podul Novy Most) a devenit destul de
acută, iar renovările şi consolidările frecvente, începute cu 1997,
dau totuşi cu greu un sentiment de siguranţă pentru salvarea
edificiului. Fondurile sunt obţinute din diverse surse, fie ca
urmare a includerii în patrimoniul naţional slovac, fie prin
organizarea de evenimente, precum aşa-numitul „Festival al
Încoronării”, care are loc anual şi omagiază de fiecare dată câte
unul dintre monarhii care au urcat aceste trepte pentru a deveni
regi ai Ungariei. Turismul intens nu este nici el prea benefic, dar
ajută la salvarea monumentului prin sumele încasate, fapt
acceptat de autorităţile slovace.

 Bratislava a fost unul dintre centrele me[terilor pietrari 
în Europa Central`, fapt ce se întrevede în construc]ia acestei
catedrale.



LOBA -
pardoseli din lemn 

cu personalitate
EasyFillPro
• chit de rosturi ecologic, pe bază de apă
• păstrează în rosturi culoarea originală a lemnului
• putere mare de umplere, consum redus
• aplicare într-un singur pas
• pentru esenţe autohtone și exotice
• inclusiv pentru recondiţionări

HS 2K IntensiveColor
• baiţ pe bază de ulei de plante, corp solid 100%
• bicomponent, fără apă și emisii VOC
• utilizare simplă și uscare rapidă 
• conferă căldură și o culoare deosebită parchetului
• sigiliează suprafaţa
• disponibil în 12 nuanţe, plus varianta transparentă
• deasupra se aplică lacurile Loba

2 K invisibleProtect
• lac poliuretanic pe bază de apă
• nu schimbă culoarea și naturaleţea lemnului
• rezistenţă ridicată la uzură, zgârieturi, agresiune chimică
• aderenţă optimă
• aplicare simplă, calitate de excepţie, aspect uimitor
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O
ricâte inovații ar apărea pe piața construcțiilor, ca ma -
te riale sau tehnologii, naturalețea și căldura lemnului
continuă să îi atragă pe beneficiarii lucrărilor pentru

pardoseli. Parchetul masiv sau stratificat, dușumelele și celelalte
tipuri de pardoseli al căror strat de uzură este lemnul reprezintă
prima opțiune pentru proprietarii de locuințe cu exigențe
ridicate, dar din ce în ce mai des și pentru investitorii în imobile
de birouri, hoteluri și restaurante, instituții, chiar spații din
industria ușoară care pot fi acoperite cu parchet industrial. Cu
un finisaj de calitate, pentru trafic intens, orice zonă interioară
poate beneficia de frumusețea și eleganța lemnului. Aceasta cu
atât mai mult cu cât produsul finit poate fi obținut chiar din
industria autohtonă, folosind esențe românești, dar beneficiind
de aportul de tehnologie modernă care a ajuns la nivelul celei
din țările dezvoltate. 

Un exemplu de succes este fabrica Magtomvic din Tomești,
Jud. Timiș, amplasată în arealul generos al Munților Poiana
Ruscă, cu lemn de calitate utilizat în mod eficient și sustenabil.
Investițiile importante efectuate aici în tehnologii de ultimă oră
permit obținerea unor produse la standarde europene, cu pier -
deri minime în procesul de producție și o calibrare perfectă a
dimensiunilor. Diversitatea esențelor, bizotarea și varietatea
produselor adiacente (brâuri, butoni, plinte etc.) permit com -
bi nații cromatice și geometrii dintre cele mai complexe ale
par doselilor. Avantajul este nu doar al beneficiarilor, ci și al mon -
tatorilor, care au la dispoziție materiale premium, ușor de
montat, cu abateri dimensionale insesizabile, obținute din lemn
uscat într-o atmosferă controlată. După o zvântare naturală care
poate dura până la un an și jumătate, lemnul este asistat în
uscătoare performante, fiecare esență separat, urmând ca în
câteva săptămâni (până la 40 de zile) să devină perfect pentru

Într-un peisaj pitoresc din munții poiana ruscă,
la tomești – timiș, s-a dezvoltat în ultimele
două decenii una dintre cele mai performante
fabrici de parchet masiv și stratificat din
românia, mizând pe investițiile progresive în
tehnologie, ca o garanție a obținerii calității
autentice. cu straturi de uzură din diverse
esențe locale, parchetul de la magtomvic
reflectă în egală măsură tradiția prelucrării
lemnului, cât și de noile trenduri în designul
interior.      

PArCHetUl De CAlitAte ÎnSeAmnă
inVeStițiA În teHnologie

Materiale

prelucrare și montaj, cu o umiditate de 8 – 11 %. Astfel, bene -
ficiarul nu va avea surprize neplăcute, stabilitatea lemnului fiind
asigurată; desigur, beneficiarul are sarcina de a menține climatul
potrivit, ca umiditate și temperatură, lucru valabil pentru orice
pardoseală din lemn.  
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Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură

MAGTOMVIC
Parchet premium, produs în România

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

Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175

• 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

• 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

Contact:      



n 5 nuanțe care păstrează aspectul natural 
al lemnului;

n eficiență ridicată;
n intensifică structura lemnului;
n lemnul poate fi lăcuit ulterior.

Avantajele uleiului de impregnare

Protecție naturală și un design nobil pentru pardoseală 
cu uleiurile MUREXIN

uleiurile reprezintă prima metodă de tratare a
pardoselilor din lemn. sistemele pe bază de uleiuri nu
formează peliculă, au la bază materiale naturale și un miros
neutru. uleiurile naturale de impregnare murexin nP 90
și nP 90 Colour cu uscare oxidativă protejează pardoselile
din lemn împotriva penetrării fluidelor și a murdăriei. 

cu uleiul natural nP 90 Colour, reușiți să redați un nou
design pardoselii dumneavoastră. datorită suprafeței mătă -
soa se, neutre și poroase a lemnului tratat astfel, este asigurat
un climat interior confortabil și se păstrează carac teristica
de reglare a umidității specifică pardoselilor din lemn.

Uleiul de
impregnare 
NP 90 și
produsele de
întreținere 

Uleiul de impregnare 
NP 90: efect ridicat de
penetrare, grad de luciu
semimat, ecologic,
recomandat și pentru
pardoselile încălzite

np 90 este un ulei de impreg nare
superior, pe bază de uleiuri naturale, cu
uscare oxidativă și cu efect ridicat de
penetrare, pentru tratarea parchetului și a suprafețelor din
lemn. la interior, este recomandat pentru impregnarea
pardoselilor din lemn de esenţă tare sau moale, precum și
pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și
pardoseli tehnice suspendate. pe lemnul netratat, se
recomandă aplicarea în 2 straturi.

CoNsUm: 
n 5 – 20 m2 / litru, în funcție de tipul lemnului și de metoda

de aplicare

alb nisip gri ciment

afumat negru
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Pentru asigurarea unei durate de viață îndelungate a
pardoselii dumneavoastră, este important ca
întreținerea și curățarea să se execute profesional.

n Întreținere inițială | n Întreținere periodică
n curățare intensivă

Curățare și întreținere pentru
pardoseala dumneavoastră:

curățarea și întreținerea suprafețelor tratate cu uleiuri,
respectiv cu ceară, reprezintă un factor important pentru
asigurarea aspectului și durabilității pardoselii. Odată cu
utilizarea produselor corespunzătoare, ca și în cazul
suprafețelor lăcuite, durata de viaţă a pardoselii poate fi
prelungită considerabil. curățați pardoseala pentru a o
pregăti înainte de aplicarea tratamentului de întreținere.

Pardoselile din lemn tratate din fabrică cu ulei:
n vor primi un tratament inițial cu soluția de intreținere

aqua ap 90.
n tratamentul de întreținere periodică se va realiza

exclusiv cu soluția de curățare Hs 92, folosind mopul.
n În funcție de utilizare, curățarea intensivă se reali -

zează cu soluția de curățare ap 10, iar în continuare
se va aplica tratamentul inițial de întreținere cu
soluția aqua ap 90.

n În cazul întreținerii periodice cu soluția de curățare
Hs 92, poate fi necesară o reaplicare a uleiului, în
funcție de utilizare. 

Tratarea inițială a pardoselilor din lemn
netratat:
n pe lemnul netratat este necesară aplicarea a două

straturi de ulei np 90 / np 90 colorat.
n suprafața uleiului np 90 / np 90 colorat poate fi

lăcuită după uscarea completă, cel mai devreme
după 12 ore, cu lacul de parchet nanolack nt 100.

n Întreținere peste np 90: după cel puțin 7 zile, cu
soluția Hs 92, folosind mopul murexin.

n Întreținere peste lacul nanolack nt 100: după cel
puțin 48 ore, cu soluția de întreținere aqua ap 20.

Întreținerea și curățarea corectă a
pardoselilor din lemn tratate cu uleiuri

n evitați utilizarea produselor de curățare precum ceară
sau oțet, deoarece acestea mătuiesc pardoseala;

n nisipul și murdăria trebuie îndepărtate; pardoseala se
va aspira sau mătura măcar o dată pe săptămană;

n instalați covorașe sau bariere de praf și murdărie la
intrarea în locuință și în zonele frecvent circulate pentru
acumularea nisipului și pietrișului;

n lipiți pastile de pâslă pe partea de contact a corpurilor
de mobilier cu pardoseala.

Reguli generale:

n pardoselile proaspăt tratate cu uleiuri se vor supune
solicitărilor după 24 de ore;

n În prima săptămană nu se vor așeza covoare;
n mobila și alte corpuri grele de mobilier se vor instala cu

grijă, după realizarea intreținerii inițiale;
n pardoseala poate fi supusă solicitărilor complete după

7 – 10 zile;
n la curățarea pardoselilor din parchet se va utiliza o

cantitate redusă de apă; lichidele care ajung accidental
în contact cu pardoseala se vor șterge imediat, deoarece
există riscul umflării pardoselii în contact cu apa;

Ulei de impregnare NP 90 Colour: fără conținut
de solvenți, paletă coloristică variată, cu
pigmenți naturali de colorare, ecologic

este un ulei superior pe bază de uleiuri naturale și
pigmenți de colorare, cu uscare oxidativă, având efect
ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a
suprafețelor din lemn. la interior, este recomandat pentru
impregnarea pardoselilor din lemn de esenţă tare sau
moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele,
parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate, pentru
pardoselile încălzite. se recomandă aplicarea în 2 straturi.
CoNsUm:
n 5 – 20 m2 / litru, în funcție de tipul lemnului și de metoda

de aplicare
Etape de aplicare:

1. chituirea rosturilor cu soluția av 10 (aqua) sau
lv 15: 1 - 2 șpăcluiri

2. șlefuire – ultima șlefuire cu granulație 120, minim
100 pe zonele de margine

3. aplicare ulei de impregnare np 90 sau np 90
colour (1 sau 2 șpăcluiri și prelucrare cu padul de polișare;
uscare: 8 – 12 ore per strat.

Recomandare: Un climat interior sănătos asigură atât confortul persoanelor, cât și conservarea pardoselii din lemn. Variațiile de
umiditate pot cauza umflarea, respectiv contracția lemnului, având ca rezultat apariția rosturilor între lamelele parchetului. Din acest
motiv, recomandăm asigurarea unei temperaturi în încăpere de 18 - 20˚C și a unei umidități relative de 50 – 60%.
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terenUl În PAntă:  sOluții teHnice
pentru amenajări atractive

Amenajarea unui teren în pantă poate fi o adevărată provocare, cu rezultate
spectaculoase, ce schimbă total aspectul și atmosfera din curte. Cu răbdare,
atenție și un proiect bine realizat, terenul neglijat devine un loc plin de viață și
culoare, care inspiră dinamism și ospitalitate. Terasarea este o soluție la
îndemână, cu multiple avantaje funcționale și estetice. 

În general, proprietarii se feresc să cumpere un teren în
pantă, pentru a evita din start problemele legate de ero -
ziu nea solului și de drenajul apei, două aspecte impor tante

ce pot pune probleme serioase în timp și necesită efort pentru
a le rezolva. rolul arhitectului sau al peisagistului este tocmai
acela de a potența la maximum funcționalitatea terenului, în
raport cu dorințele și nevoile clientului, de a integra totul într-o
amenajare deosebită din punct de vedere estetic, rezolvând
toate aspectele ce țin de specificul unui astfel de teren.    

prin terasare, se obţine o grădină amenajată pe nivele, în
care proprietarul poate amenaja ce îşi doreşte: terasă pentru
relaxare, bucătărie de vară cu loc de luat masa, spațiu de joacă
pentru copii, spații decorative cu flori și arbuști sau chiar o gră -
dină cu legume la baza pantei – combinaţiile sunt ne nu mă rate! 

metoda este folosită încă din antichitate pentru prevenirea
alunecărilor de teren şi valorificarea maximă a potenţialului de
utilizare.

nu este neapărat nevoie ca toate terasele să aibă aceleași
dimensiuni, din contră: alternarea unora mai înguste cu câteva
mai late poate crea un loc spectaculos, deosebit din punct de
vedere estetic și relaxant, dacă completăm amenajarea cu flori
și arbuști nu foarte înalți.  

există o multitudine de materiale din care se poate realiza
consolidarea terasărilor. blocheții din beton vibropresat și
blocurile de zid sunt  soluţia ideală, datorită rezistenţei în timp
şi a uşurinţei cu care se montează. aceste materiale se pot de
asemenea integra și în grădinile cu suprafețe plane, pentru a
crea efectul de terasă.

Blocheţi Compac III - Elis Pavaje
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Blocheţi, licenţă Keystone - Sua
blocheții fabricați de Elis Pavaje, sub licență Keystone,

sua, sunt ideali pentru orice proiect în domeniul consolidărilor
de teren, dar și pentru crearea unor arhitecturi spectaculoase.  

de exemplu, pot fi folosiți la amenajarea de terenuri și curți,
în special pentru zonele cu diferențe de nivel, sau integrați în
structuri de pământ armat care preiau încărcări majore. sunt
preferați deoarece au avantajul unui aspect estetic deosebit,
ușor de încadrat în orice tip de amenajare și în orice peisaj.  

blocheții se montează rapid și ușor, cu ajutorul pinilor.
datorită sistemului de montaj cu pini, se poate opta pentru un
montaj aproape vertical sau cu retragere, nu este necesară
tăierea blocheților pentru colțuri și curbe, au o rezistență
suplimentară la smulgere și, nu în ultimul rând, conexiunea cu
geogrila este întărită. 

Blocuri de zid din beton vibropresat
de asemenea, blocurile de zid din beton vibropresat sunt

o alegere mult mai atractivă decât soluțiile clasice, atât din punct
de vedere estetic, cât și tehnic, cu o durabilitate de zeci de ani.
utilizarea lor variază de la preluarea unor diferențe de nivel sub
formă de trepte și terase sau ziduri de sprijin, la delimitarea
proprietăților sau spațiilor și evi den țierea virtuală a unor spații
într-un mod estetic și durabil, pentru structuri cu înălțimi de

trei idei
pentru o
terasare
spectaculoasă 

Fabricați din beton vibropresat, blocheții
seria Compac III au mai multe avantaje: 

l greutate scăzută, pentru ușurința manipulării; 
l goluri largi pentru ușurarea introducerii agregatelor; 
l conexiune îmbunătățită și transmitere directă a

forțelor de întindere; 
l excelentă flexibilitate la colțuri sau curbe.

maxim 120 cm. suprafața finisată printr-o tehnică specială îi dă
un aspect natural de piatră spartă, iar paleta de culori este
atractivă, cu nuanțe inspirate din natură. se montează rapid și
ușor, iar manopera este mai puțin cos tis itoare.  

blocheții, blocurile de zid, elementele de treaptă și pali sa -
dele produse de elis pavaje au o garanție de 5 ani. mai multe
informaţii despre aceste produse sunt pe site-ul pro ducă -
torului, www.elis.ro.

1. Transformați structura de la baza grădinii într-o
jardinieră de mari dimensiuni. Astfel, se preîntâmpină
murdărirea aleilor principale în urma ploilor, iar plantele
aduc un plus de frumusețe și romantism. Folosiți, de
asemenea, palisade pentru a obține straturi de flori și
arbuști ornamentali. 
2. Pavați aleile obținute cu modele deosebite, ce imită
piatra naturală, sau cu pavele tip grilă, ce permit solului
să respire și vegetației să crească printre ele. 
3. Includeţi trepte în amenajare. Este recomandat să fie
uşor de urcat, de preferat să fie joase şi late, astfel încât
plimbarea în grădină să fie cât mai plăcută. Treptele din
beton vibropresat sunt o alegere populară, datorită
aspectului lor plăcut și rezistenţei la trafic. În plus, au
avantajul că sunt disponibile în aceleași culori ca
blocurile de zid, prin urmare puteți realiza un spațiu
coerent din punct de vedere cromatic.

Blocheţi Compac III - Elis Pavaje Blocuri de zid premium - Elis Pavaje Palisade premium - Elis Pavaje

Elem
ente de treaptă prem

ium
 - Elis Pavaje
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L a fiecare doi ani, într-o țară din Europa se orga -
nizează acest concurs al branșei, care a ajuns deja
la a XII-a ediție, confirmând interesul general (din

partea pieței muncii, a domeniului construcțiilor, pro -
ducătorilor de materiale, a montatorilor, învă ță mântului
profesional etc.) pentru acest gen de manifestări care
sunt nu doar simple competiții pentru tinerii în
formare, ci și schimburi de exeperiență, prilejuri de
socializare, posibilități de parteneriat. Cele 9 țări
participante la concurs, cu unul sau doi concurenți,
conform statutului, au fost: Belarus,  Lituania, România
și Ucraina (cu câte un concurent), respectiv Cehia,
Germania, Italia – Tirolul de Sud, Polonia și Rusia (cu
câte 2 concurenți). Proba a constat în realizarea unui
model impus de acoperire cu parchet masiv, pe o
suprafață de 1 mp, respectând nu doar geometria res -
pectivă, ci și numeroase alte aspecte, de la succesiunea
etapelor de lucru și folosirea corectă a sculelor, până la

În perioada 23 – 26 mai 2018 a avut loc la Minsk -
Belarus cea dea XII-a ediție a Concursului European
al Montatorilor de Pardoseli, unde România a fost re -
pre zentată și ea de un concurent, împreună cu echipa
de antrenori și susținători. Competiția, cea mai
impor tantă din domeniul pardoselilor la nivel
continental, a reunit echipe de montatori din 9 țări
europene și s-a desfășurat, ca de obicei, sub
patronajul EUFA P+F (Asociația Europeană pentru
Promovarea Pregătirii Profesionale a Montatorilor
de Parchet și Pardoseli). 

eveniment

minsK,
belarus

ConCUrSUl eUroPeAn
Al montAtorilor De
PArDoSeli 2018 
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detalii de finisaj sau curățenia la locul de muncă. Sin -
gura ediție care a inclus si proba de pardoseli elastice
a fost cea de la București din 2012, tradiție care se
păstrează în concursurile naționale or ga ni zate de
AMPR. O atenție deosebită este acordată utilizării
sculelor profesionale, pentru care sunt făcute scurte
training-uri, cu mențiuni speciale le gate de se cu -
ritatea muncii, în special la cele tăie toare. 

EUFA P+F a fost reprezentată la concurs de staff-
ul organizației la cel mai înalt nivel: Președintele
Heinz Brehm, Josef Heller (secretar) și German
Kirschbaum, șeful catedrei de pardoseli de la Școala
de Meserii din Neustadt an der Aisch. Lucrările au
fost evaluate de 7 arbitri care au absolvit cursurile
speciale de la școala germană de meserii menționată,
doi dintre aceștia fiind români: doamna Andreea
Mircea (printre altele membru al prezidiului EUFA
P+F) și domnul Constantin Cadar, unul dintre cei
mai importanți specialiști în pardoseli din România,
inițiator al multor ediții ale concursului de profil din
țara noastră ca vicepreședinte al AMPR.
Com  petiția propriu-zisă s-a defășurat la Școala de
Meserii din Minsk, iar delegațiile naționale și toți
participanții au fost găzduiți la hotelul Orbita, în
condiții dintre cele mai bune. O seară cu specific
rusesc, alta cu specific bielorus, au familiarizat oas -
peții cu pitoreasca atmosferă locală și au reprezentat
un prilej de mândrie pentru gazde.

Modelele de parchet propuse în concurs au avut
un grad înalt de dificultate, în opinia specialiștilor,
ceea ce nu este de mirare la o competiție europeană.
Clasamentul final a indicat urcarea pe podium a doi

concurenți din Italia - Tirolul de Sud (locurile I și
II), respectiv a unui concurent din Germania (locul
III). În afară de diplome și cupe, premianții au
primit produse (scule și materiale profesionale) din
partea sponsorilor.
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eveniment

Reprezentantul României în concurs a fost
Strateanu Beniamin Lucian, ocupant al unui loc
pe podium la Concursului Național al Montatorilor
de Pardoseli din 2017, organizat la București de
AMPR, și care a îndeplinit la acest moment condiția
limitei de vârstă (sub 26 de ani împliniți). La Minsk,
acesta s-a clasat pe un onorabil loc 4 din 14 com -
petitori (primind și un premiu special). 

Intervievat de reporterul revistei noastre, prezent
și el la eveniment, acesta a declarat: ”Concursul din
Belarus a avut, desigur, un nivel mai ridicat față de
cel național, pentru că aici vin cei mai buni montatori
tineri din fiecare țară europeană. Dar experiența de
la național m-a ajutat foarte mult, începând cu
deprinderea în utilizarea unor echipamente mai
complexe, tehnici de montaj, până la familiarizarea
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cu modele noi, pe care le întâlnești destul de rar în
activitatea de zi cu zi. Cu ajutorul antrenorilor și al
tuturor celor care m-au susținut, am reușit să trec
peste dificultăți, să mă adaptez la tot ceea ce se pe -
trece într-un concurs european, care este o experiență
cu adevărat interesantă. Modelul mi s-a părut greu
la început, dar, după ce l-am studiat cu atenție și pe
măsură ce am început să lucrez, totul a decurs bine,
cu mici greșeli care nu scapă arbitrilor. A fost și
presiunea momentului, important este să nu le
repetăm și să învățăm mai departe. Am concurat cu
montatori buni, pot spune că jumătate dintre ei
foarte buni. Oricum, aici se vede cine este format la
o școală de profil, care îți oferă o pregătire pro fesio -
nală adevărată. Se vede după cum folosește sculele,
după cum se mișcă, cum se organizează.” Locul
obținut de Beniamin Strateanu este una dintre cele
mai bune clasări ale României în istoria parti ci pă rilor
la acest concurs, motiv pentru care îl felicităm și noi.

Școala de Meserii din Minsk a pus la dispoziție
par ticipanților și sala de sport pentru competiția
propriu zisă și sala de festivități pentru premiere.
Este o școală în care învață diverse meserii peste
1.000 elevi (în două serii), atât băieți, cât și fete, dintr
care unii pot beneficia de cazare. A fost aleasă
această locație și datorită unui parteneriat strâns cu
școala de meserii de la Neustadt an der Aisch (Ger -
mania), clasa de parchetari de la Minsk funcționând
în sistem de învățământ dual, ca și în Germania. Pe
toată durata manifestării, elevii de la clasa de par -
chetari și profesorii lor au fost prezenți și deosebit
de interesați, susținând un concurent local. 

Parteneriatul menționat a fost rezultatul im pli -
cării conducerilor celor două școli, cu sprijin și din
partea statului Belarus, care s-a arătat preocupat de
formarea noilor generații de meseriași. Ca dovadă,
atât la deschiderea concursului de pardoseli, cât și la
festivitatea de premiere, au fost prezenți oficiali de
rang înalt din ministerele de resort (Ministerul
Muncii și Ministerul Învățământului din Belarus),
care au susținut acest eveniment. În urma discuției
reporterului nostru cu directorul școlii, a reieșit
faptul că piața muncii reacționează foarte bine
pentru absolvenții școlii, iar în urma unui feed-back
din piață, școala suplimentează sau (mai rar) reduce
numărul de locuri pentru o anumită specializare.
Drept urmare, proiectul se dezvoltă continuu, pe

lângă cele 4 clădiri a 3 etaje ale instituției urmând să
se construiască în curând încă una. În cadrul școlii
funcționează o cantină, unde au fost servite și mesele
de prânz ale participanților la concurs. 

Școala are de asemenea parteneriate cu prin -
cipalii producători de pe piața locală, atât în privința
materialelor de montaj, cât și a sculelor profesionale.
În privința concursului, susținerea din partea spon -
so rilor, producători  prezenți pe piața din Belarus,
locali sau internaționali, a fost consistentă. Îi men -
ționăm doar pe cei care au relevanță și pentru piața
românească: Uzin (sponsor principal), Loba (sin -
gurul stand de prezentare), Festool, Bosch, Murexin,
Bona, Stauf, Ardex, Saicos, Berger-Seidle.
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Ce este linoleumul
Linoleumul, în accepțiunea lui actuală, este un material

folosit pentru pardoseli, obținut în principiu din ulei de in,
adus prin polimerizare oxidativă la o formulă numită
”linoxin”. Chiar denumirea de linoleum conține cuvântul care
definește științific planta: latinescul “linum”, din care provine
și românescul “in”, plus “oleum” care înseamnă ulei. Prin
reacția în mai multe etape a uleiului de in cu oxigenul, rezultă
un nou material sub forma unui film solid și elastic, utilizat
în obținerea linoleumului pentru pardoseli, a diverselor
materiale de acoperire pentru pereți (lincrusta) și, în varianta
semi-lichidă, ca liant pentru vopselele pe bază de ulei
(aceasta a fost de fapt prima lui utilizare în industrie). 

Uleiul de in este recunoscut ca un produs relativ scump,
obținut prin presarea semințelor acestei plante sau prin
extragerea cu ajutorul unui solvent, având numeroase
utilizări în industrie, dar și în alimentație, ca delicatesă, ori
ca sursă de acid linoleic. 

Pe lângă ulei de in, linoleumul mai conține colofoniu de
pin (produsul rămas din rășină după evaporarea tere ben -
tinei), praf de plută, făină de lemn și diferite minerale, precum
carbonat de calciu, iar ca armare a stratului se folosește o
țesătură rezistentă. Prin adăugarea pigmenților, se obține o
variantă largă de nuanțe, ceea ce face ca acest material să
poată fi utilizat în numeroase combinații cromatice. De-a
lungul timpului, au fost produse diferite sortimente, dintre
care unele mai simple, predispuse la uzură, iar altele
multistrat, din așa-numita categorie “inlaid”, cu modele ela -
borate, incrustații și tratamente de finisare.

Cine l-a inventat
Inventatorul recunoscut al linoleumului a fost englezul

Frederick Walton, care a observat în 1855 proprietățile
linoxinului format natural pe niște cutii de vopsea pe bază de
ulei de in și s-a gândit că nu ar fi rău să îl folosească pentru
obținerea unui material care să înlocuiască cauciucul natural. 

În incursiunea noastră prin lumea
pardoselilor elastice, despre care am
scris în mai multe ediții recente, ne
oprim de data aceasta asupra
linoleumului. A nu se confunda cu ceea
ce reprezenta acum câteva decenii acea
acoperire ieftină de PVC sau alt material
plastic, cu o țesătură textilă încorporată
și un model mai mult sau mai puțin
inspirat, tipică pentru pardoselile
apartamentelor ieftine din perioada
comunistă. Nici măcar definiția din
dicționar nu reflectă foarte clar ce
înseamnă adevăratul linoleum, istoria
acestui material nobil și ecologic,
departe de ceea ce definesc încă mulți
dintre conaționalii noștri. Confuzia a
apărut din cauza accesului deficitar la
informație și materiale de calitate în
țările blocului comunist, spre deosebire
de țările capitaliste mai avansate
tehnologic, unde a fost dezvoltat în fond
acest material. De fapt, confuzia între
lino și PVC apare acum uneori cam
peste tot, așa că trebuie să vedem
despre ce este vorba și să stabilim
câteva repere.

pardOseala 
cu O istOrie
aparte

LinoLEUmUL

Foto: Forbo Flooring
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prin campanii intense de publicitate și printr-un design care
îl diferenția de concurență. 

Linoleumul ca acoperire pentru pardoseală nu a fost
singura invenție importantă a lui Walton, care a dezvoltat
acest material până la maturizarea pieței. În paralel, a
dezvoltat ceea ce se numea în epocă “Lincrusta”, un fel de
tapet obținut din ulei de in și făină de lemn, pe un strat de
bază din hârtie, având suprafața ușor profilată datorită
embosării. Modelele geometrice și florale în relief, imitând
marmura, pielea sau lemnul, au înfrumusețat pereții
diverselor incinte, de la tramvaie sau vapoare (inclusiv
Titanic) la restaurante, hoteluri, instituții, case în stil
victorian și chiar palate regale britanice sau la Casa Albă. 

Tot Walton a amestecat, în procesul de fabricare a
linoleumului, materiile prime cunoscute cu ciment, care se
întindeau aleatoriu, la final suprafața având aspect de
marmură, granit sau jasp. El a mai pus la punct metoda de
obținere a unui strat de uzură cât mai gros, colorat în masă,
atât în variante cromatice pastelate, influențate de
compoziție (plută, făină de lemn, carbonat de calciu), cât și
în culori intense, cu linii bine delimitate, urmând modele
cât mai îndrăznețe. Metoda folosită pe la 1926 pentru
obținerea sortimentelor premium, “inlaid”, era îmbinarea la
cald (prin laminare) a bucăților de linoleum cu diferite
forme, ca un fel de mozaic.

Astfel, a început să facă diferite experimente, încălzind
uleiul de in în combinație cu acetat de plumb (pentru lipezire)
și sulfat de zinc. După ce s-a format o pastă rășinoasă, a
scufundat în aceasta o pânză de bumbac, iar foaia rezultată
a fost șlefuită și fiartă în solvenți pentru a obține un finisaj
mai bun. Walton a brevetat invenția în 1860 și a planificat
inițial să vândă acest produs furnizorilor de țesături
hidrofuge, dar nu a avut prea mare succes – țesătura nu prea
avea stabilitate, producția era destul de greoaie și, cum un
necaz nu vine niciodată singur, un incendiu i-a distrus
fabrica, el însuși suferind arsuri serioase. Oricum, premizele
pieței erau nefavorabile, în acei ani bucurându-se de mare
succes un produs pentru pardoseli pe bază de cauciuc și
plută, numit Kamptulicon. 

Dar inventatorul nu s-a lăsat și, după noi experimente, în
1863 a venit cu un nou brevet, având la bază aceleași
principii, dar cu modificări legate de tehnologie și de
compoziție. Adăugând făină de lemn și plută, linoxinul nu
mai era la fel de lipicios, țesătura folosită era de calitate mai
bună iar rețeaua textilă era acoperită nu prin scufundare în
ulei de in, ci prin acoperirea succesivă cu straturi având
compoziții ușor diferite. Înființându-și o fabrică nouă lângă
Londra, a început producția și, în timp, a început să aibă
succes, chiar exportând în Europa și America. Trebuie
remarcat că în primii 5 ani a mers în pierdere, dar a recuperat



Pardoseli magazin56

modernemateriale

suCCesul unei noi industrii
Concurența a apărut rapid inclusiv pe zona de linoleum,

când unii industriași au descoperit noi metode de obținere a
produsului, cu costuri și timp de producție mai mici (dar nu
totdeauna la aceeași calitate). Lucrurile au evoluat rapid, au
apărut noi brevete privind obținerea pardoselilor pe bază de
ulei de in, astfel că în 1877 centrul producției de linoleum,
prin diverse metode, devenise orașul scoțian Kirkcaldy. În
acei ani, Walton a înființat încă o fabrică, trecând Atlanticul,
care a deschis americanilor gustul pentru pardoseli elastice.
Linoleumul a devenit preferatul lor până la explozia cererii
de pardoseli flexibile din PVC, din anii 1950, despre care am
vorbit în edițiile trecute. Până atunci, însă, timp de trei sferturi
de secol, linoleumul a fost cel mai căutat material pentru
pardoselile de suprafață mare, cu grad ridicat de uzură,
nevoie de întreținere frecventă sau în spații cu umiditate
crescută. Datorită lui, se puteau înlocui pardoselile reci și
casante din gresie cu un material cald, ale cărui modele se
puteau alege și în funcție de tapetul peretelui. În holuri,
bucătării sau în camere de zi, sub covoare, linoleumul a putut
fi întâlnit în variante simple sau cu decorațiuni speciale,
însoțind stilurile acestei epoci, de la victorian, Art Nouveau
și industrial la modernism și minimalism, situându-se
permanent  în primele rânduri ale noilor tendințe în designul

interior. În prezent, pardoseli de acest tip, mai ales cele cu
intarsii montate în jurul anului 1900, sunt restaurate și
protejate, fiind considerate de mare valoare, mai ales dacă
au fost utilizate într-un context special (o amenajare semnată
de un mare designer).    

O utilizare specială a fost cea a pardoselilor pentru nave
maritime, inclusiv militare. Marina militară americană a
folosit linoleumul până la atacul de la Pearl Harbour, când s-
a dovedit prea inflamabil (la acel moment nu se descoperise
ignifugarea). În prezent, este considerat un material sigur din
perspectiva siguranței la incendiu și, datorită faptului că este
obținut din materii prime naturale, organice, este considerat
prin excelență un produs sănătos, antibacterian și non-
alergenic. În consecință, este alegerea preferată a spitalelor
și unităților medicale de top, precum și în alte spații unde
sănătatea utilizatorilor este pe primul plan: grădinițe, locuințe
cu copii, saloane cosmetice etc. Posibilitatea de a ridica
materialul pe perete, cu trecere rotunjită (fără unghiuri) este
un aspect prevăzut în normative pe care linoleumul îl poate
respecta.

Lucrurile au evoluat și în ultimele decenii, una dintre
ultimele inovații importante fiind turnarea linoleumului direct
pe șantier, nemaifiind nevoie să fie produs în fabrică sub
formă de role sau dale. 
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Este un produs bicomponent care, odată amestecat in
situ, poate fi turnat și, peste noapte, se întărește, urmând
perfect geometria unor camere cu o conformație mai puțin
obișnuită. 

Cea mai mare parte a producției de linoleum este însă
cea clasică, sub formă de role sau dale, întinse pe suprafețe
mari, cu o eficiență foarte ridicată pentru montatori. În paralel
cu dezvoltarea industriei propriu-zise, au fost obținute noi
produse de montaj – vorbim în special de adezivi, unii
speciali pentru linoleum, alții universali, care pot fi folosiți și
pentru PVC sau cauciuc. Trendul momentului, care se
mulează pe specificul linoleumului, este dat de adezivii cu
emisii reduse de substanțe organice volatile. Stratul suport
trebuie să fie similar oricărui tip de pardoseală finită, cu
condiția unei bune aderențe și a planeității (orice denivelare
majoră a șapei se observă), iar lipirea se face pe întreaga
suprafață, continuu. Există inclusiv variante de linoleum
conductiv, pentru spații unde descărcările electrice
necontrolate pot provoca daune sau perturbări ale aparatelor
de înaltă fidelitate (centrale telefonice, servere, camere cu
aparate de măsură etc.)

Date fiind aceste repere, sperăm că veți privi cu alți ochi
o acoperire cu linoleum, material având o istorie de peste un
secol și jumătate. 

A fost pardoseala vedetă a arhitecturii Art Nouveau, a fost
singurul material care a rezistat “anilor nebuni” 1920, în care
se dansa cu patimă tango și charleston, fără riscul major al

căzăturilor (așa cum se putea întâmpla pe marmură sau
piatră). Multe ringuri de dans din acea vreme erau acoperite
cu linoleum, care devenise “standardul”, datorită aderenței
optime și confortului la călcare. În ciuda acestei istorii, se
pare că materialul mai are multe de spus. Sub aspectul
compoziției, dar și al designului. Practic, în prezent se poate
obține orice culoare, inspirată din natură sau din designul
contemporan. Unii producători de top au creat game inclusiv
pentru aplicarea pe mobilier, contribuind astfel la definirea
unor concepte unitare în amenajările interioare. 
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P entru piața de pardoseli, Uzin Utz AG repre zin tă
garanția unei lucrări rezistente, conform nor -
melor europene, executate eficient, sus te nabil și

sigur pentru sănătate. Brandurile Uzin, Wolf și
Pallmann, distribuite în România, constituie con cep -
te integrate, care încorporează cea mai per  formantă
tehnologie a momentului în domeniul par doselilor. 

Dar aceasta nu este totul. Uzin Utz AG mai în -
seamnă consultanță, pentru orice situație par ti culară
de șantier, în orice etapă în care aplicatorul sau
proiectantul întâmpină dificultăți sau vrea să încerce
lucruri noi, creative. 

Mihaela  Mincu și Bogdan Tănăsescu, cei doi
specialiști veniți recent în echipă, sunt membri cu
experiență ai branșei, care vă pot sprijini pentru a
folosi corect soluțiile furnizate de Uzin. Este suficient
să menționăm că doamna Mihaela Mincu, pe partea
de consultanță în vânzări, și domnul Bogdan Tănă -
ses cu, pe partea de consultanță tehnică, au o
ex  periență de peste18 ani în domeniul par do -
selilor. Echipa Uzin din România poate aborda o
lucrare atât la nivel tehnic, în comunicare directă cu
montatorii și constructorii, cât și la nivel estetic,
colaborând cu arhitecții sau designerii, care pot veni
cu proiecte inovatoare, de inspirație clasică sau mo -
dernă pentru orice tip de pardoseli. Stabilirea
par teneriatelor solide și pe termen lung cu specialiștii
din domeniu este unul dintre obiectivele principale
ale companiei germane.

De mai bine de 50 de ani, brandul UZIN este
marca profesionalismului în tot ceea ce reprezintă

Uzin Utz AG, companie cu peste 100 de ani de
experință în domeniul pardoselilor, este într-o
nouă ofensivă pe piața românească. Cu o echipă
mai puternică, un nou sediu în zona de nord a
Capitalei și pornind de la calitatea incontestabilă  
a produselor Uzin, Pallmann și Wolf, producătorul
german de materiale și mașini pentru pardoseli
vine cu propuneri speciale pentru montatorii de
pardoseli, arhitecți și designeri de interior.

uzin rOmânia 
un nOu Început

realizarea pardoselilor: materiale pentru pregătirea
stratului suport (grunduri, produse de nivelare, șape,
bariere de vapori etc.) și adezivi pentru acoperiri din
lemn, elastice sau textile. 

Brandul PALLMANN este recunoscut pentru
soluțiile legate de tratamentul suprafețelor din lemn
și plută, fiind lider în dezvoltarea finisajelor pe bază
de ulei. De la sistemele moderne de lacuri pe bază de
apă, până la soluțiile de renovare rapidă și produse de
întreținere, clienții Pallmann pot alege dintr-o gamă
largă de produse. 

WOLFF vă oferă mașini puternice, eficiente și
rapide pentru montajul, renovarea sau îndepărtarea
pardoselilor. Mașinile de șlefuit pentru șape sau par -
do seli din lemn, aspiratoarele profesionale, legen darele
strippere, accesoriile și consumabilele, toa te acestea fac
parte din arsenalul unui montator mo dern.
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Wakol PU 280 
(amorsă barieră de umiditate) 

Wakol D 3045  
(amorsă filler)

Wakol Z 615 
(şapă autonivelantă)

Wakol mS 260 
(adeziv silanic rigid-elastic)

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

WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ 
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI ! 

Administrator:
Joachim cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro 

produsele profesionale pentru pardoseli
wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
SC EXECUTiV TRADinG SRL SATU mARE
executivtrading@yahoo.com 
0261.775.222

Consultant tehnic:
Bodor ioan 
0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com


