Nr. 38
Decembrie 2018
Februarie 2019
www.pardoselimagazin.ro

n Noi sisteme de pardoseli, finisaje [i accesorii n Pardoseli istorice: Cazinoul din Sinaia;
Hampton Court Palace n Materiale clasice: Piatra - cum devine o pardoseal` n Profile elegante
pentru o nou` cl`dire reziden]ial` - Soho, New York n Gala premiilor Bienalei Na]ionale de
Arhitectur` 2018 n Compatibilitatea dintre finisaje [i produsele de între]inere n Materiale de top

Mega

mp

l i c i t y, S p e e

De acum înainte, nedespărţiţi
Bona Mega ONE
Bona continuă să inoveze industria pardoselilor din lemn și să redeﬁnească regulile lacurilor
prin viteză, simplitate și rezultate fantastice. Cu proprietăți mari de umplere, nu necesită grund
și timp de uscare rapid între straturi, Bona Mega ONE ﬁind cu adevărat cel mai bun prieten
al antreprenorului. Având la bază ADN-ul celor mai vândute lacuri Bona în lume, Bona Mega
ONE oferă beneﬁcii fantastice pentru profesioniști și proprietarii de podele care au nevoie de
protecție versatilă pentru pardoseala de lemn.

Bona Mega ONE - ONE promise, ONE partner.

bona.com/megaone
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unca noastră de zi cu zi are multe provocări – ca orice
activitate făcută cu responsabilitate, de altfel. Totuși, cea
mai mare provocare a fost (și este în continuare) să oferim
încredere. Este diﬁcil, pe o piață în care Dorel a devenit erou legendar
național; este și unul dintre motivele pentru care la noi funcționează
destul de bine parteneriatele pe termen lung, pentru că, odată constatat
succesul unei lucrări, beneﬁciarul va vrea să lucreze tot cu tine, fără săși asume riscul unui salt în necunoscut. Sunt oameni care oftează ori de
cîte ori își aduc aminte cum au ajuns să aibă o pardoseală dusă la bun
sfârșit, câte experiențe nefericite, căutări, luni sau chiar ani de așteptare,
și în deﬁnitiv recunoștință pentru cel care a venit cu soluția salvatoare.
Deloc întâmplător, cel care vine și salvează o situație este un
profesionist, care are o experiență consistentă, participari la cursuri și
training-uri (unele în străinătate), care cunoaște piața și își cunoaște
propria valoare. Nu bate palma până nu vede situația de șantier, nu vine
cu cel mai mic preț și nici nu negociază foarte mult, pentru că știe care
sunt riscurile unui compromis, de pildă lipsa unei componente a
sistemului de pregătire a stratului suport. Este cunoscut și respectat în
branșă - nu prea există necunoscuți printre noi, cineva care vine de
niciunde și “rupe gura târgului”.
În general, preferă să lucreze cu echipe mici, care au o mare
mobilitate, deoarece pardoselile trebuie montate/aplicate în funcție și
de ceilalți constructori, iar unele lucrări au nevoie de timp (de uscare,
întărire, aclimatizare etc.). O echipă este totdeauna bine organizată, are
un lider care știe meserie și e capabil să ia decizii. Un profesionist are
scule, nu vine pe șantier și întreabă dacă nu are cineva un ciocan.
Desfășurarea de forțe a acestuia poate ﬁ impresionantă pentru cineva
care nu este la curent cu nivelul la care s-a ajuns azi în domeniu.
Interesul pentru dotare și noi materiale se vede în participarea la târgurile
de proﬁl, în special cele din Germania, unde ne întâlnim frecvent.
Un profesionist știe cui să ceară un sfat; dacă are îndoieli, se oprește
și nu reîncepe lucrul până nu se lămurește; el nu se aventurează să
distrugă materiale care pot ajunge la valori considerabile. Dacă a greșit,
recunoaște și își asumă greșeala, pentru că ține la reputația lui; nu dă
vina pe constructor, pe arhitect, pe vremea de afară, ci pur și simplu
nu se apucă de lucru, pentru că știe care sunt riscurile. Un profesionist
este conștient unde să se oprească, atunci când este în afara
competențelor lui. Rareori vezi pe cineva care să știe să aplice la fel de
bine și parchet, și pardoseli elastice, și epoxidice. Desigur, curiozitatea
și dorința de a reuși există, dar ﬁecare vrea să își dea măsura priceperii
pe domeniul lui limitat. Este mai sigur și mai corect față de beneﬁciar,
pentru că o pardoseală nu este evaluată doar la ﬁnalul lucrării, ci în
ﬁecare zi de după aceasta; este posibil să arate excelent la recepție, iar
peste o lună să ﬁe un dezastru.
În România, există acești profesioniști, din fericire, și merită
respectați. Este unul dintre motivele pentru care există această revistă
care, în curând, va împlini un deceniu. Sa-i urăm “La mulți ani!”.
“La mulți ani!” și dumneavoastră, la acest început de 2019.
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MarMoleuM terra și splash, două noi
Modele din colecția Forbo MarMoleuM
Marbled Co2 neutral

forbo fLoorING
systems
introduce o
nouă și versatilă
colecție
MarMoleuM
MarMorat, cu 5
Modele Moderne

Introducerea din ianuarie 2019 a noii
colecții Marmoleum Marbled întregește
oferta de linoleum a Forbo Flooring
Systems, venind alături de colecțiile
Marmoleum Solid și Linear, deja reînoite
acum doi ani.

M

armoleum Marbled e prezentată ca un clasic
modern. Cu două noi modele, Terra și
Splash, gamă e extinsă cu noi efecte vizuale
ce dau valoare suplimentară portofoliului Forbo.
Terra este un model cu o structură închisă și foarte
contrastantă inspirată de roci și care generează
aspectul soﬁsticat al marmurei. Splash este un model
modern și jucăuș care pare gri deschis privit de la
distanță, dar dacă ne apropiem ne surprinde prin culori
neașteptate. Celelalte game ale colecției, Real, Fresco
și Vivace au fost și ele la rândul lor redeﬁnite și
împrospătate.
Modelele marmorate se adaptează perfect spațiilor
interioare, rezonând bine cu materialele naturale
precum lemnul, piatra și textilele. Toate culorile sunt
derivate din natură, astfel încât noua colecție
Marmoleum Marbled nu doar că aduce la propriu
natura în spațiul interior, dar se și aliniază perfect
trendurilor actuale de design.
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Asemeni colecției existente Solid, noua gamă
Marmoleum Marbled este neutră la dioxid de carbon,
ﬁecare metru pătrat de linouleum Marmoleum
Marbled scăzând aportul de emisii CO2 cu 4 grame.
Această performanță unică de mediu este asigurată
prin eliminarea totală a emisiilor de dioxid de carbon,
în întregul lanț de producție, ﬁind vizat și dioxidul de
carbon absorbit de materialele naturale precum plante,
copaci și recolte. Ciclul de viață al gamei Forbo
Marmoleum este documentat într-o declarație
independentă de mediu. Orizontul de sustenabilitate al
Forbo se concentrează pe clădiri sănătoase iar obiectivul atins de colecția Marmoleum prin statutul său
neutru la dioxid de carbon reprezintă o realizare majoră
în dezideratul nostru de a crea un mediu mai bun.

Cele mai noi colecții Forbo Flooring
Systems pot ﬁ văzute la târgul BAU
München 2019, Pavilion A5, Stand 321.

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

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com
Pardoseli magazin
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Pardoselile de uz industrial Ucrete
au obținut certificarea Halal
Pardoselile de uz industrial Ucrete au fost
aprobate pentru utilizare în cadrul
unităților de producție Halal
Piața mondială de produse Halal este
extinsă și diversiﬁcată, cuprinzând
industria alimentară și a băuturilor și
ajungând până la industria farmaceutică
și cea a produselor cosmetice.

pardoselile de uz industrial ucrete din gama de
produse Master Builders Solutions® au fost
certificate pentru utilizare în cadrul unităților de
producție halal. procesul de certificare, realizat
de halal certification europe, a presupus o examinare detaliată a materiei prime și a furnizorilor
la care se apelează pentru fabricarea ucrete și,
de asemenea, auditarea unității de producție a
BasF din redditch, Marea Britanie. „Această
aprobare certiﬁcă faptul că pardoselile de uz
industrial Ucrete sunt în completă conformitate
cu cerințele Halal și demonstrează angajamentul
nostru în ceea ce privește îndeplinirea tuturor
cerințelor clienților noștri”, declară ian smith,
director al segmentului de operațiuni globale pardoseli, din cadrul BasF.

n viața de zi cu zi, oamenii pun accent, în funcție de
cultura din care provin, pe modul în care au fost produse
diferite bunuri de larg consum, precum carnea, alimentele
procesate și băuturile sau produsele cosmetice și farmaceutice. Pentru persoanele nespecializate, este foarte dificil
să determine dacă un anumit produs este în conformitate
cu cerințele Halal. Însă, pentru acest aspect, ne putem baza
pe certificarea Halal, care indică în mod cert ce produse sunt
sigure pentru utilizare. În prezent, investitorii și directorii de
unități pot fi siguri că pardoselile lor de uz industrial Ucrete
îndeplinesc toate cerințele unei unități de producție
moderne Halal.

Î

We create chemistry
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Ucrete este un sistem de protecție a suprafețelor extrem
de durabil ce folosește o tehnologie unică pe bază de rășini,
care, de aproape 50 de ani, întrunește și depășește cele mai
exigente cerințe privind igiena din industria alimentară și a
băuturilor. Sistemele de pardoseli de uz industrial Ucrete nu
conțin solvenți, se întăresc rapid, sunt inodore și au un grad
foarte ridicat de rezistență împotriva murdăriei. Ucrete este
un produs deja certificat conform standardului de aur
Eurofins privind confortul și calitatea aerului din spațiile interioare, pentru emisiile reduse, și este în conformitate cu
cerințele AgBB (Comisia germană privind evaluarea produselor pentru construcții în ceea ce privește sănătatea). Este
aprobat pentru utilizare în unitățile de producție a
alimentelor, care utilizează sisteme de calitate HACCP. Ucrete
se potrivește perfect pentru a fi utilizat în domeniul chimic
și farmaceutic mulțumită rezistenței sale la substanțele
chimice, acțiunile mecanice și șocurile termice.
Informații suplimentare despre pardoselile de uz
industrial Ucrete sunt disponibile la:

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

Despre divizia de Substanțe chimice
pentru construcții
Divizia BASF de Substanțe chimice pentru construcții
oferă soluții chimice avansate, sub brandul umbrelă
global Master Builders Solutions, pentru construcția,
întreținerea, reparația și renovarea construcțiilor.
Brandul este construit pe mai mult de 100 de ani de
experiență în industria de construcții. Portofoliul
nostru extins cuprinde aditivi de beton, aditivi pentru
ciment, soluții chimice pentru construcții subterane,
sisteme de hidroizolare şi etanșare, sisteme de reparare
și protecție pentru beton, mortare performante de
subturnare, sisteme de pardoseli performante, sisteme
de ﬁxare a gresiei, rosturi de dilatare și sisteme de
control și soluții pentru protecția lemnului.
Cei aproximativ 6.500 de angajați ai diviziei de
Substanțe chimice pentru construcții formează o
comunitate globală de experți în domeniul
construcțiilor. Pentru a rezolva provocările individuale
ale clienților noștri din domeniul construcțiilor de la
faza de concepție până la ﬁnalizarea unui proiect,
apelăm la cunoștințele noastre specializate, la
expertiza regională și la experiența dobândită în
nenumărate proiecte de construcții din toată lumea.
Proﬁtăm de tehnologiile globale ale BASF și de
cunoștințele detaliate despre nevoile locale de
construcții pentru a dezvolta inovații care îi ajută pe
clienții noștri să aibă succes și să realizeze construcții
sustenabile. Divizia are unități de producție și birouri
de vânzări în peste 60 de țări și a realizat vânzări în
valoare de aproximativ 2,4 miliarde euro în 2017.
Pardoseli magazin
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Pardoseli călduroase și silenŢioase cu

URSA GLASSWOOL TSP
Izolarea fonică a pardoselilor este recomandată de toți specialiștii în acustica construcțiilor, din
motive de confort și de bună vecinătate; nu rare sunt cazurile în care apar discuții între vecini din
cauza obiectelor căzute pe pardoseală, a zgomotelor de pași care străbat clădirea pe verticală, a
sunetelor de diverse tonalități care ajung de la un etaj la altul, stricând liniștea căminelor și buna
conviețuire. totul se poate rezolva cu un simplu strat de vată minerală de sticlă, peste care se toarnă
o șapă în sistem de dală flotantă. este genul de lucrare care poate fi abordat atât în faza de
construcție a imobilului, cât și ulterior, atunci când se renovează. În cazul unei clădiri existente, dacă
tot trebuie schimbată vechea pardoseală ca strat final, iar sub aceasta este se toarnă o șapă (necesară
de cele mai multe ori, pentru un montaj optim), de ce să nu intervenim și cu un strat de vată
minerală? densă, suficient de rezistentă la compresiune pentru a face față solicitărilor zilnice, aceasta
absoarbe sunetele nedorite, protejându-l pe cel de dedesubt, și în plus asigură o izolare termică
bine-venită pentru confortul și economia de energie a locuinței. Sunt avantaje pentru orice alt tip
de clădire: imobil de birouri, hotel, instituție etc.

Ursa își va prezenta noutățile
anului 2019 la târgul BAU München,
Pavilion A2, Stand 103.

8

Pardoseli magazin

n imaginile din aceste pagini, puteți
vedea modul de execuție al unui
sistem de dală flotantă cu strat
fonoabsorbant de vată minerală URSA
GLASSWOOL TSP, unul dintre cele mai
performante produse de acest gen de pe
piața europeană, prezent și în România
de câțiva ani. Lucrarea a fost executată
pentru un imobil de locuințe al cărui
dezvoltator și-a demonstrat grija pentru
detalii, fonoizolarea fiind un aspect pe
care puțini îl luau în calcul până acum,
dar pe care beneficiarii îl apreciază tot

Î

mai mult. Performanțele produsului au
fost valorificate în numeroase proiecte,
în special ansambluri rezidențiale și
hoteluri, unele prezentate de-a lungul
timpului în revista noastră.

termoizolante și 1 - 2 cm deasupra șapei,
trecându-se inclusiv peste străpungerile
pentru țevi și golurile de uși (care apoi
se decupează).

n Se poziționează plăcile termoizolante URSA GLASSWOOL TSP
(evitând îmbinările în cruce), cât mai
apropiate unele de celelalte, pentru a

Etapele de lucru sunt simple, nu foarte
diferite de cele ale execuției unui strat
suport de pardoseală în sistem clasic:

n Se prelucrează stratul suport
(placa de beton), astfel încât să fie curat și
relativ drept - dedesubt nu se formează
spații, iar stratul de vată minerală apare ca
o suprafață regulată, plană. De asemenea,
se stabilesc cotele până la care se va ridica
întregul sistem de dală flotantă, eventual
folosind o nivelă cu laser.
n Se instalează o bandă perimetrală pentru pereți, care să întrerupă
transmiterea sunetului către structura
construcției (neapărat bucată separată);
aceasta trebuie să ajungă sub plăcile
Pardoseli magazin
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obține cele mai bune rezultate acustice și
termice. În funcție de nevoi, plăcile de vată
minerală se pot debita; dacă pe placa de
beton sunt pozate țevi de instalație, se
realizează un strat de umplutură sub plăci.
n Se așază o folie de polietilenă,
care separă și protejează vata minerală
de scurgerea mortarului turnat deasupra. Cum este nevoie de mai multe
benzi de folii, acestea se suprapun circa
15 cm, iar îmbinările se lipesc cu bandă
adezivă astfel încât să se obțină o protecție continuă, fără cute și etanșă. Este
obligatoriu ca străpungerile să fie cât
mai bine protejate, etanșate, astfel încât
apa intervenită accidental sau în mod
curent (băi, bucătării) să nu pătrundă
prin șapă către stratul de vată minerală,
deteriorând-o.
n Se prepară șapa, în care se
adaugă opțional fibre de sticlă pentru
armare, și aceasta se toarnă peste folia
de polietilenă, nivelând bine, la început
cu lopata, grebla și dreptarul. În funcție
de suprafață, se lasă rosturi de dilatare
care să reducă tensiunile interne ale
materialului (altfel, poate crăpa). În cazul
unor sarcini mai mari pentru pardoseală, se poate arma șapa cu plasă de
oțel, așezată pe poziție înainte de turnarea mortarului. Înălțimea șapei
trebuie să fie de cel puțin 5 cm și depinde de caz, de încărcările prevăzute în
proiect ori de faptul că există sau nu
încălzire în pardoseală. Șapa se poate
nivela eventual prin elicopterizare, asigurând astfel uniformizarea perfectă.
Deasupra se poate interveni cu orice tip
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de strat final - parchet, laminat, gresie,
PVC etc., tipul de acoperire neinfluențând gradul de percepție sonoră a
celor de dedesubt. Prin modul în care
este conceput acest sistem, se creează

o
barieră
împotriva
propagării
zgomotelor către spațiile inferioare.
Practic, vata minerală atenuează prin
absorbție undele sonore, inclusiv cele
structurale, de impact, care sunt foarte

izolarea Planșelor
intermediare din beton

În cadrul concursurilor
profesionale și al evenimentelor
destinate montatorilor de
pardoseli, participanții asistă la
demonstrații de montaj, familiarizându-se cu produsele
sistemului cu vată minerală de
sticlă URSA TSP. Astfel, ei devin
conștienți nu doar de importanța
calității stratului suport și a
stratului final de pardoseală, ci și
de confortul oferit prin
adăugarea unui produs care să
stopeze zgomotele de impact.

deranjante. URSA GLASSWOOL TSP
este la fel de utilă și în cazul structurilor
sau planșeelor din lemn, caz în care
poate fi folosită, în loc de șapă umedă, o
șapă uscată cu nut și feder. Grosimea
stratului de vată minerală este cea
recomandată de producător, în raport cu
intensitatea sunetelor care intervin.
Avantajul URSA este că specialiștii pot
oferi sfaturi și consiliere pentru fiecare
proiect în care sunt folosite aceste
produse.
Izolarea fonică între etaje nu este
deloc o practică nouă. În clădirile vechi,
antebelice, încă putem vedea cum sub
stratul final de pardoseală se așeza un
strat de zgură sau alt material mineral
poros, care să absoarbă sunetele și să
reducă pierderile de căldură, destul de
importante la nivelul pardoselii (până la
15% din totalul pierderilor unei încăperi).
Peste acesta era turnată șapa sau un
sistem de pardoseală tip terazzo. Din
fericire, azi nu mai trebuie să apelăm la
această soluție, care ridică mult cota
pardoselii și încarcă structura clădirii.
Cu doar câțiva centimetri de vată
minerală densă dar ușoară, se obțin
rezultate spectaculoase, perfect ecologice: eticheta Blue Angel, prezentă pe
produsele URSA.

1 Planșeu din beton armat
2 Vată minerală de sticlă
URSA TSP, minim 2,5 cm
3 Folie polietilenă
4 Șapă flotantă din beton
slab armat
5 Underlay pentru parchet
6 Parchet
7 Pazie
8 Zugraveală
9 Tencuială
10 Zidărie
11 Bandă perimetrală
12 Grindă din beton armat

Această soluţie este ideală la apartamentele de bloc!
URSA GLASSWOOL TSP reprezintă plăci din vată minerală de sticlă, de mare
densitate, recomandate şi folosite în special pentru izolarea termică şi fonică
(la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dală flotantă, inclusiv pentru
sistemele de încălzire în pardoseală, şi pot fi acoperite cu orice tip de strat final:
plăci ceramice, mochetă, parchet, PVC ş.a.m.d.. Plăcile URSA GLASSWOOL
TSP sunt folosite cu succes în numeroase proiecte de imobile multietajate, unde
este necesară păstrarea unui nivel redus de zgomot între niveluri: clădiri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale, unităţi hoteliere etc. Fiind
vorba despre un produs din vată minerală de sticlă, are un comportament
excelent la foc şi, datorită densităţii mari şi compresibilităţii reduse sub sarcină,
este folosit inclusiv pentru pardoseli de trafic intens. Poate fi furnizat cu grosimi
diferite, în funcţie de necesitate: între 20 şi 50 mm (respectiv 15 – 45 mm sub
sarcină). URSA GLASSWOOL TSP este un material absolut necesar în lucrările
de înaltă calitate, unde spaţiile au nevoie de un confort ridicat şi se doreşte o
perioadă mai îndelungată de viaţă a pardoselilor.

Conductivitate termică (λD)
reacţia la foc, conform normelor euroclass
temperatura maximă de utilizare

0,033 W/mK (EN 13162)
a1 (en 13501-1) – incombustibil
200 °C

rigiditatea dinamică pentru grosimi mai mari de 25

maxim 7 Mn/mc

INFO

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com
Email: assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro
www.ursa.ro
Pardoseli magazin
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Când vorbele sunt de prisos…
100 de ani de Pasiune, Performanță și Pionierat

Î

n această lume în care toți suntem grăbiți, există tentația
să luăm totul de-a gata, iar informația e preluată, de cele
mai multe ori, fără a fi verificată acuratețea ei.
Bona AB – Suedia sărbătorește 100 de ani de existență în
industria finisajelor și a pardoselilor din lemn, iar în România
este prezentă din anul 2000. Bona oferă calitate premium și
performanță excelentă. Produsele noastre sunt dezvoltate cu
o perspectivă sustenabilă de lungă durată. Ca pionier în lacuri
pe bază de apă începând cu anii 1970, ținem cont nu doar de
podea, ci și de condițiile de lucru ale meșterului parchetar și
impactul asupra mediului. Toate produsele noastre sunt
susținute de un secol de cunoștințe pe care le împărtășim prin
instruire și îndrumare partenerilor și clienților noștri, astfel încât
să se bazeze pe bogata noastră expertiză, indiferent de
provocarea întâlnită.
Întotdeauna am oferit informații de o acuratețe deplină și
nu “am lăudat” vreun produs în detrimentul altuia de la
concurență, dar deseori am constatat că politica de vânzări și
marketing a concurenților este pe modelul “produsul X este la
fel de bun /mai bun decât cel de la Bona, dar mai ieftin”. Când
ești folosit drept etalon în performanță și calitate este măgulitor,
nu-i așa? Însă referirea la raportul calitate / preț trebuie să fie
corectă și aici este discutabilă comparația.
Dar hai să ne bazăm pe lucruri concrete, nu doar vorbe
frumoase și acțiuni de marketing răsunătoare.
În continuare, vă adresez câteva întrebări, iar răspunsul o
să vi-l dați dumneavoastră.

12
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l Știați că, în general, în aeroporturi se folosea până de
curând pe pardoseli de lemn cel mai des uleiul, deoarece traficul
extrem de ridicat nu permitea niciunui lac să reziste la uzură?
(vezi Aeroport Kastrup - Copenhaga – finisat și întreținut cu
Sistemul de Ulei Bona Craft Oil)?
l Știați că lacul BONA TRAFFIC HD a fost ales să protejeze
pardoseala din lemn din aeroportul Schiphol - Amsterdam?
l Știați că pe acest lac calcă anual 63 de milioane de
pasageri?
l Știați că pentru a alege ce tip de lac se va folosi, au fost
solicitați producătorii de top să testeze protecția conferită de
produsul cel mai bun al fiecăruia?
l Vă surprinde că alegerea a fost Bona Traffic HD?
l De ce produsele Bona se folosesc în general în locuri
unde se cere o protecție maximă, fiind de notorietate faptul că
Bona are cea mai lungă și bogată experiență în finisaje?
l Știați că toți competitorii lui Bona au fiecare un lac “la fel
de bun”, sau chiar “mai bun” decât Bona Traffic HD?
Acum putem pune cap la cap întrebările și răspunsurile.
Care este rezultatul?
Noi nu spunem că acest lac este cel mai bun, produsul în
sine și rezultatele obținute o spun.
Dacă nu ați folosit Bona Traffic HD, încă nu este timpul
pierdut să o faceți.
Sărbători frumoase,
un an nou bogat și La Mulți Ani!

Bona anunță lansarea
Bona Mega ONE™
Cel mai nou produs Bona pentru
parchet conferă un finisaj durabil și clar

Astăzi, Bona, liderul mondial în îngrijirea și întreținerea pardoselilor din lemn începând cu 1919, anunță lansarea produsului
Bona Mega ONE, un lac monocomponent nou în respectata
gamă Bona pentru finisarea parchetului. Bona Mega ONE oferă
durabilitate, un aspect clar ca și cristalul și o peliculă consistentă.

operă sigură prin eliminarea prafului în timpul procesului de
șlefuire, oferind finisaje cu VOC scăzut și creând produse de
îngrijire a podelelor fără reziduuri.

”Bona Mega ONE este cu adevărat cel mai bun prieten
al antreprenorului – este ușor de folosit, conferă
consistență și performanță. La fel ca toate produsele
Bona, Bona Mega ONE oferă rezultate premium pentru a
crea mereu podele de lemn uimitoare.”
Patrick Mellnert, Product Manager Professional,
Finishing and Floor Care, Bona

Bona Mega ONE oferă durabilitate ridicată, cu rezistență la
zgârieturi și frecare. În timpul procesului de șlefuire, finisajul oferă
proprietăți excelente de abraziune. Este un produs ușor de
aplicat, indulgent cu lemnul, iar concentrația ridicată de corp
solid din Bona Mega ONE creează o suprafață premium, cu
finisaje clare, care va rezista în timp din perspectiva clarității. În
plus, Bona Mega ONE este un produs cu VOC scăzut, care este
certificat GREENGUARD pentru înalta calitate a aerului interior.
Cu un secol de expertiză în crearea de pardoseli din lemn
durabile și frumoase, produsele si sistemele Bona de îngrijire a
suprafețelor respective sunt sigure pentru podele, familii și
mediu. Bona contribuie la o casă sănătoasă și la o punere în

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
Pardoseli magazin
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ProFilE ElEgaNtE
PENtru o Nouă
ClăDirE
rEziDENțială
pe BrooMe street,
soho, new York
Soho nu a fost întotdeauna o zonă rezidențială
căutată în new York – abia în anii 1960 s-au refugiat aici artiștii moderni și i-au conferit farmecul
actual: un cartier popular, creativ, cu străduțe
înguste și pitorești, numeroase magazine de artă,
restaurante și galerii. acolo, pe strada broome
565, colț cu W. broadway, se găsește prima
clădire rezidențială a unui celebru arhitect
deținător al premiului Pritzker. Grație ferestrelor
rotunjite și de mari dimensiuni, apartamentele
de lux ale clădirii oferă o panoramă magnifică
asupra orașului și a râului Hudson.

Ferestrele mari și parchetul de calitate
reclamau un profil special

Soho Tower în timpul lucrărilor de construcție

14
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A fost o adevărată provocare să se obțină o
conexiune perfectă deopotrivă optic și tehnic între
parchetul de calitate și ferestrele de mari dimensiuni
cu colțuri rotunjite. S-a impus dezvoltarea unor profile
elegante de pardoseală care să poată fi montate fără
adeziv sau șuruburi, permițând totodată mișcările de
dilatație și contracție firești ale lemnului. În decurs de
6 luni, Küberit, liderul global al pieții de profile din
aluminiu, a dezvoltat o serie de profile de dilatație,
pentru colțurile interioare și exterioare, precum și conectori speciali pentru condițiile structurale neobișnuite
ale lucrării. În total au fost aplicate 870 profile drepte
din aluminiu și 300 curbate, pentru a urmări marginile
rotunjite ale ferestrelor, precum și peste 1100 elemente
de mascare a rosturilor.

www.kueberit.com/ro

Profilele curbate de pardoseală montate pe poziție

Curbarea manuală a profilelor în fabrica Küberit

Fără șuruburi, fără adeziv, doar prin
clipsare
Cu fațada sa vitrata distinctivă, clădirea de 30 de
etaje se înalță peste structurile industriale tipice
cartierului Soho, construite la sfârșitul secolului al XIXlea când zona a devenit cartierul general al industriei
textile. Clădirea cu apartamente de lux nu contrazice
acest context istoric nici prin arhitectură și nici prin
materialele folosite. Sub parchetul de 20 mm se găsește
o fonoizolație de 10 mm ce asigură o atmosferă liniștită
locatarilor. La o întâlnire desfășurată la față locului,
constructorul ne-a expus cerințele echipei de arhitecți:
provocarea constă în dezvoltarea unor profile de
pardoseală cu un rost de expansiune care să se poate
așeza direct pe parchet – astfel, cele aproximativ 300
de ferestre cu margini rotunjite reprezentau o adevărată
piatră de încercare. Mai mult, se dorea o soluție
atractivă vizual pentru trecerile între profilele adiacente.

rosturile de expansiune din neopren au
fost realizate manual
Pornind de la aceste cerințe ale arhitecților, Olaf
Holtschmidt, șeful diviziei de dezvoltare, a creat un
model special modificând profilul unghiular Küberit 237
– și adaptându-l la raza exactă a ferestrelor curbate.
Pentru rosturile de expansiune, Küberit a ales neoprenul
pentru a satisface cerințele tehnice ale construcției.

Rosturile din neopren au fost atașate de tocurile
ferestrelor astfel încât să preseze asupra acestora când
parchetul se dilată, deci fără a fi fixate în șuruburi sau
adeziv. În plus, se impunea o soluție atractivă vizual
pentru trecerile între profile, Küberit realizând în acest
scop colțuri speciale din aluminiu, deopotrivă interioare
și exterioare, precum și conectori corespunzători ca
aspect și funcționalitate cu profilele curbate. Echipa
Küberit a construit un dispozitiv special menit atașării
rosturilor de expansiune din neopren de profilele drepte
sau curbate. Totuși, acestea au trebuit să fie montate
manual la colțuri sau în zonele de racordare. Dar
proiectarea atentă și grija pentru detalii au fost răsplătite
– toate profilele special realizate pentru această lucrare
s-au potrivit perfect.

Despre Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
În calitate de principal producător de profile pentru
pardoseli, protecție muchii de trepte și pereți la nivel
mondial, Küberit reprezintă 155 de ani de calitate și
progres. Satisfacția clienților, perfecțiunea, inovația și
păstrarea tradiției sunt parte integrantă a filozofiei
corporative Küberit. Investițiile constante în cele mai noi
tehnologii și certificări garantează o calitate ridicată a
produselor și serviciilor. Küberit este primul producător
de profile certificat în conformitate cu DIN EN ISO 9001:
2015, din septembrie 2016.

Pardoseli magazin
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küBerit prezintᾸ noul sisteM de proFile pps®
cu tehnologie 4.0

aCCENt PE o PrEluCrarE
CoNFortaBilă

I

ndiferent că este vorba de sisteme consacrate deja
la dezvoltarea noilor produse, Küberit și-a
sau
complet noi, scopul Küberit vizează întotdeauna
urmat consecvent strategia consacrată. În
o prelucrare confortabilă și sigură pentru aplicator,
ianuarie 2019, la târgurile domotex (Pavilionul
o valoare adăugată pentru beneficiar și menținerea unei
13, standul C32) și bau (Pavilionul a5, standul calități constante. Un exemplu în acest sens este
125) liderul pieței de profile din aluminiu, alamă tehnologia inovativă 4.0 a sistemelor de profile PPS®și oțel prezintă noul sistem de profile cu Champion.
tehnologie patentată 4.0. În plus, producătorul
din lüdenscheid va expune un nou sistem clip lățime standard de 40 mm
Apreciatele sisteme de profile PPS®-Champion flex,
pentru laminat și parchet, ce oferă clienților
®
®
®
deopotrivă un confort ridicat la aplicare și un PPS -Champion Star, PPS -AS și PPS -XXL au atins
acum standardul 4.0. Astfel, de acum înainte profilele
montaj foarte stabil.
de bază vor avea o lățime standard de 40 mm, fapt de
natură să crească confortul la montaj: suprafața de
aplicare a adezivului este mai mare cu 82%, permițând
o priză mai bună cu șapa sau pardoseala suport. În plus,
există posibilitatea unei prinderi laterale în rosturile
șapei.

Noul sistem clip pentru laminat și suprafețe
netede
La târgurile de specialitate din Hannover și
München va fi prezentat în premieră un nou sistem clip
pentru laminat și suprafețe netede, ce poate fi prelucrat
mai rapid, mai sigur și mai flexibil. Sistemul se poate
adapta la mai multe și mai diverse situații de montaj,
fiind totodată în trendul actual al suprafețelor netede.

Sisteme de profile cu utilizări variate
Faptul că strategia de produs a Küberit e pe drumul
corect e dovedit de feed-backul pozitiv al pieței – în
cadrul unui studiu efectuat în rândul a peste 200 de
dezvoltatori, profilele PPS®-Champion 4.0 au fost
desemnate între cele mai îndrăgite datorită ușurinței
de aplicare. „Vom continuă pe acest drum. Următoarele
idei de produs, ce reunesc de asemenea confortul
desăvârșit la aplicare pentru montator cu valoarea
adăugată a produsului pentru beneficiar sunt deja în
lucru.“, declară Lars Maier, șeful diviziei germane,
despre planurile de viitor ale grupului Küberit.
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Küberit va ﬁ prezent la târgurile Domotex (Pavilionul 13, standul C32)
și BAU (Pavilionul A5, Standul 125)
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oricât de mari ar fi dorința și puterea de a reproduce, este greu să refaci atmosfera unei
clădiri dacă destinația ei s-a schimbat. În această clădire renovată, încă se dansează
uneori, se discută, se admiră, se petrece; dar nu se mai joacă la ruletă pe case și moșii,
nu mai planează în aer aceleași emoții. Putem cel mult să facem o evocare a celor
întâmplate aici și să găsim un mod personal de a ne raporta la trecut. unele pavimente
de marmură și terrazzo încă sunt cele pe care în perioada interbelică se dansa jazz, se
vărsau pahare de șampanie scumpă, se bătea nervos din picior în așteptarea unei cărți
de joc; sau pe care soseau răniții din război și refugiații, sau pe unde se făceau primii
pași ai dictaturilor personale...
18

Pardoseli magazin

Imediat după cel de-al Doilea Război Mondial,
în anii 1946 - 1949, Grecia a fost afectată de un
război civil între armata guvernamentală (susținută de SUA și Marea Britanie), respectiv
simpatizanții comuniști, susținuți de regimurile
de stânga care se instalau deja în Balcani, sub
tutela Uniunii Sovietice. Au apărut, desigur,
numeroși refugiați, iar România a avut contribuția sa la găzduirea lor, reușind să îi
primească, printre alte locuri, la Sinaia, chiar în
cazinoul transformat în timpul războiului în
spital. Atunci, minunata construcție a avut de
suferit, mobilierul și întreg parchetul ﬁind
utilizate ca... lemn de foc. Stranie poveste, nu?

un loc controversat
Atunci au fost distruse câteva reminiscențe ale unei epoci,
societăți și inițiative glorioase și controversate în același timp,
despre care se bârfea, se scria în ziare, se dezbătea în public, de
multe ori dezaprobator. În celebra piesă ”Steaua fără nume” a
lui Mihail Sebastian, personajul principal feminin venea din
această lume fastuoasă, de moravuri nu tocmai conservatoare,
perfect contrastantă cu rutina din orășelul de provincie prin
care trecea trenul București – Sinaia. Vorbim despre așanumitele ”trenuri de plăcere”, de sâmbătă și duminică, cu care
sute de bucureșteni mergeau în stațiunea montană să se distreze
într-unul dintre cele mai extravagante locuri din România,
Cazinoul din Sinaia.
Cei care își permiteau o cameră scumpă la hotel, nu țineau
cont de mersul trenurilor; jucau în săli private și aveau la
dispoziție hotelul Palace din apropiere, construit în stil
neoromânesc în 1911, după un proiect al arhitectului Petre
Antonescu. Din motive de securitate, dar și de discreție, între
cazinou și acest hotel se amenajase un tunel prin care se putea
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ajunge imediat, și fără a avea nevoie de haine groase – iarna
tunelul era încălzit. Destul de larg (3 m înălțime și 2 m lățime),
tunelul poate fi încă funcțional, iar autoritățile vor să-l introducă
în circuitul turistic, deși a fost foarte afectat în deceniile în care
a fost închis, prin el fiind trasate câteva conducte de canalizare.
Existau și alte hoteluri în zonă, precum Caraiman, Regal sau
Sinaia, dar “fițele” erau la Palace.

regele și cazinoul

boi erau frecvente. Oricum, Carol I nu va mai călca acolo niciodată, după episodul inaugurării. Ca fapt ieșit din comun, de câte
ori se petrecea câte un eșec răsunător la cărți sau ruletă,
reprezentanți de încredere ai acționarilor mituiau consistent pe
cei din târg care puteau afla și răspândi zvonuri, inclusiv către
presă, pentru ca regele să nu afle. Prin urmare, ce se afla în înalta
societate și în presă reprezenta doar o mică parte din ceea ce se
petrecea cu adevărat acolo.
Succesul cazinoului a fost rapid și progresiv, ajungând la
apogeu în anii 1930. Sinaia se dezvoltase ca urmare a prezenței
Casei Regale, și toți doreau să aibă aici o casă de vacanță, sau
măcar să stea stea câteva zile alături de protipendada
Bucureștiului. Dar de la apariția Cazinoului, devenit punct de
atracție, mica localitate s-a transformat în stațiune de lux. În
paralel cu sosirea turiștilor de week-end, locul s-a animat cu tot
felul de oameni: cămătari și agenți de amanet (deși cazinoul
accepta ca plată și ceasuri de aur, bijuterii sau blănuri scumpe),
ospătari care ghiceau în cafea numerele câștigătoare la ruletă,
ziariști în căutarea unor subiecte de scandal etc.

Încă de la inaugurarea din 1913, se poate vorbi de o controversă asupra existenței unui local cu jocuri de noroc chiar în
apropierea reședinței de vară a Casei Regale. Regele Carol I
participă la evenimentul de deschidere, împreună cu Regina
Elisabeta și prim-ministrul de atunci Titu Maiorescu. Festivitatea
îl are ca amfitrion pe dramaturgul Alexandru Davilla, directorul
Teatrului Național din București, care pune în scenă un
spectacol, iar George Enescu susține un scurt concert. Totul se
încheie cu un foc de artificii grandios. Totuși, regele se manifestă
reținut, nu pare foarte atașat de acest proiect în care oamenii
vin să își facă praf averile, cu speranța unui câștig nemuncit.
Susținuse, ce-i drept, construcția unor cazinouri, precum în Marmură și lemn de stejar
Construcția clădirii de inspirație Art Nouveau s-a desfășurat
Constanța (1910) sau Slănic Moldova (1894), dar... nu atât de
rapid,
în mai puțin de un an (1911 – 1912). Planurile de arhiaproape de casă, de Peleș; este cunoscută sobrietatea acestui
tectură
au fost realizate de același Petre Antonescu, încurajat de
monarh, mesajul decent pe care dorea să îl transmită supușilor
Carol
I
să
își pună amprenta cât mai mult asupra micii localități
săi. Poate că deja se lămurise din experiențele anterioare că nu
e bine să îți asociezi imaginea de un asemenea local. Iar faptele
ulterioare nu dezmint. La doar câteva zile de la inaugurare, doi
păgubiți (frații Loebel, chiar prieteni ai antreprenorului), se
sinucid după ce pierd sume enorme la cazinou. Regele aude de
tragedie și este evident nemulțumit, dar renunță să ia măsuri,
convins să ia în calcul avantajele pe care le aducea cazinoul
comunității. Eforia Spitalelor Civile și Primăria erau printre
acționari, alături de investitori privați: un anume baron de
Marçay, care investise și în cazinourile de la Monte Carlo, Nisa
și Constanța, dar şi politicieni şi mari latifundiari români cum ar
fi Gheorghe Grigore Cantacuzino – Nababul şi Nicolae
Lahovary. În consecință, donațiile către văduve și orfani de răz-
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devenite reședință regală. Amplasamentul era un fost teren al
familiei Ghica, care avusese aici o vilă, practic prima din
stațiune.
Clădirea cazinoului are o amprentă la sol de 3.800 mp și o
mulțime de încăperi senzaționale, printre care Sala de Teatru
(400 de locuri), Foaierul, Sala Oglinzilor (650 mp!), Sala Baccara,
Sala prințului Dionisie Ghika ș.a. Oglinzile în număr mare aveau
rolul de a-i ajuta pe crupieri să urmărească mai ușor activitatea
jucătorilor.
Nu s-a făcut economie la materiale, inclusiv la pardoseli.
Spațiile de intrare, de acces și unele săli au pardoseli din
marmură albă, cu inserții roșii și negre, având finisaje deosebite.
A fost folosit și mozaicul terazzo, un material avantajos pentru
a pune în evidență o serie de forme geometrice și simboluri
regale. Parchetul de stejar din supante și anumite saloane,
montat în zig-zag este, după cum am văzut, de dată mai recentă.
Trebuie spus că, după anii de glorie din perioada interbelică,
construcția a devenit sediu al Crucii Roșii, apoi Casă de Cultură
a Sindicatelor, bibliotecă și, din 1978, spațiu de protocol pentru
Nicolae și Elena Ceaușescu, desigur după o renovare serioasă. În
acea perioadă, cei doi a avut o tentativă de a se instala la Peleș,
Prin urmare, trebuia să aibă și aici niște camere de protocol,
la care au renunțat când li s-a spus că ar exista anumite ciuperci așa că și-au ales Cabinetul Verde și Cabinetul Baronului de
în ziduri și mobilier.
Marçay, odinioară săli private de joc. Nu le-au folosit prea des,
dar renovările au salvat monumentul de arhitectură, au readus
aici un mobilier valoros, realizat la București, și au reprezentat o
refacere elegantă a pardoselilor. Putem menționa și covoarele de
Cisnădie comandate de Elena Ceaușescu – dacă sunt sau nu
potrivite spațiului, e chestiune de gust.
După 1990, clădirea a trecut la Administraţia Protocolului
de Stat și este folosită de comunitatea locală (și nu numai)
pentru organizarea de evenimente - conferințe, evenimente
corporate, simpozioane, dar și evenimente private. O renovare
recentă, cu lucrări de detaliu pentru ornamentele de fațadă și
balustradele din piatră, a pus în evidență eleganța construcției.
În acest stadiu, se poate spune că Sinaia a recăpătat un simbol,
chiar dacă semnificațiile lui nu mai sunt cele inițiale, ci unele
mult mai puțin controversate.
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Terase
exterioare
moderne cu
Finisajul
poliuretanic

Murexin - prezent la târgul
Domotex 2019 de la Hanovra,
din 11 - 14 ianuarie: Pavilion 13,
Stand F36

PU 400
În luna septembrie a acestui an am
realizat un proiect inedit, ale cărui
etape le vom prezenta în cadrul
acestui material. este vorba de o locuință situată într-o zonă de deal, cu o
priveliște deosebită. Beneficiarul a
dorit să înlocuiască gresia veche și pe
alocuri desprinsă de pe terasa exterioară și a apelat la noi pentru o
soluție.
recomandarea noastră a fost să se
opteze pentru o pardoseală elastică și
continuă, fără rosturi, rezistentă la
factorii climatici și la îmbătrânire, stabilă la îngălbenire, izolatoare la
zgomotul pașilor și cu capacitate de
preluare a eventualelor fisuri din
stratul suport.
sistemul propus de noi se pretează atât utilizării în spațiile exterioare
datorită rezistenței ridicate la expunerea la uv, cât și utilizării în spații
interioare precum birouri, spații de
locuit, showroom-uri, acesta având o
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rezistență ridicată la abraziunie și chiar
la agresiuni chimice.
În continuare vom face o scurtă
descriere a componentelor sistemului
aplicat în cadrul proiectului menționat.
după îndepărtarea covorului
vechi s-a prelucrat mecanic stratul
suport, respectiv șapă de ciment,
pentru îndepărtarea resturilor de

adeziv și pentru obținerea unui grad
de absorbție care să permită penetrarea grundului epoxidic și în scopul
consolidării șapei.
ca strat de grund s-a aplicat o
rășină epoxidică bicomponentă
extrem de flexibilă, cu alungirea la rupere de 205% – Kemapox Grund
20150 elastic.

În continuare s-a aplicat Finisajul
poliuretanic PU 400, reprezentând
componenta principală a întregului
sistem. produsul este autonivelant, fără
conținut de solvenți și antiderapant,
aplicarea s-a realizat cu șpaclul cu
lamela dințată. În stratul proaspăt s-au
presărat chipsuri decorative colorate.
ultimul strat a fost cel de sigilare
finală a suprafeței cu Sigilarea poliuretanică transparentă mată PU 40,
elastică, permeabilă la vapori, fără
conținut de solvenți, cu rol de
asigurare a unei întrețineri mai ușoare
a suprafeței.
compania Murexin manifestă o
atitudine responsabilă față de mediu
și față de utilizatorii produselor.
experiența îndelungată și cercetarea

continuă în cadrul laboratoarelor din
wiener neustadt-austria pentru
dezvoltarea de produse durabile cu
emisii reduse de voc, ce conferă
siguranță în exploatare sunt atributele
noastre principale.

Murexin. Das hält - Durabilitate

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
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KiEhl coMpatiBilitatea dintre
Finisa je și produsele de Întreținere
Pardoseala din lemn este considerată și în prezent o acoperire elegantă, nobilă, caldă, legată de
natura pe care beneficiarii vor să o simtă prezentă în locuințele lor. În același timp, aceasta
presupune o responsabilitate din perspectiva întreținerii, deoarece lemnul rămâne un material
”viu”, sensibil la schimbările de mediu, la trafic, la agresiunile care intervin în mod curent sau
accidental. acestea fiind spuse, ne vom concentra atenția asupra legăturii dintre finisaj și produsele
de întreținere – între cele două trebuie să existe o anumită compatibilitate, respectiv o
complementaritate care să asigure rezistența pardoselii de-a lungul anilor, păstrându-și aspectul,
cu intervenții de renovare cât mai rare și mai puțin radicale. Producătorul german Kiehl, ale cărui
soluții sunt prezente și pe piața din românia prin Multi Cleaning System, se bazează pe o
experiență de peste un secol în protejarea și întreținerea lemnului, fiind în acest moment lider al
pieței europene de produse pentru cleaning. acesta a dezvoltat în paralel atât produse petru
finisaj (ulei, lac, ceară), cât și detergenți și soluții de protejare a lemnului – toate acestea compun
sisteme complete care asigură o viață lungă, cu o estetică ireproșabilă, pentru pardoselile din lemn.

Când montatorul recomandă soluția de
întreținere
pe piață există sumedenie de produse pentru întreținerea lemnului, soluții universale care, așa cum afirmă
campaniile de promovare, sunt potrivite “și pentru pardoseli din lemn”. este greu de presupus că acestea vor avea
efecte benefice asupra parchetului sau dușumelelor, pe
termen îndelungat, deoarece fiecare acoperire are
propriile particularități. și, în definitiv, noi nu întreținem
doar lemnul, ci acționăm în primă instanță asupra finisajului, pentru că el este prima barieră împotriva
zgârieturilor, murdăriei, abraziunii, substanțelor chimice,
umidității, agresiunilor de tot felul. el este cel care definește
în bună măsură aspectul acoperirii. stând de vorbă cu
specialiștii parchetari, am înțeles un aspect fundamental:
cele mai bune produse de întreținere sunt furnizate chiar
de producătorii de materiale pentru montaj, în particular
de cei care sunt specializați în finisaje – lacuri, ulei, ceară,
cu primeri și celelalte soluții aplicate în decursul instalării
sau renovării. aici este vorba nu doar de experiența acumulată în abordarea lemnului, experiență care se întinde,
în cazul marilor producători, pe decenii, ci și de relația de
compatibilitate și complementaritate dintre materiale.
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Montatorii de pardoseli sunt solicitați
deseori pentru intervenții nu atât de profunzime, ci de suprafață: finisajul se mătuiește,
parchetul are un aspect uzat, neatrăgător.
aceasta se întâmplă, în parte, din cauza
traficului zilnic, dar mai ales din cauza produselor de întreținere folosite, cu un ph diferit de cel optim (este de
preferat un ph neutru, în jurul valorii 7, cât are apa), cu multă
umezeală persistentă care, chiar dacă nu umflă lemnul,
contribuie la deteriorarea finisajului. lucrurile sunt cu atât
mai evidente în cazul pardoselilor de trafic intens, unde
ritmul de uzură este accelerat, iar întreținerea presupune
operațiuni repetate frecvent.
În plus, vorbim despre calitate, care trebuie menținută
pe întregul traseu, de la finisaj la detergent, strat de
protecție sau de revitalizare. un producător care rezistă
pe piață de o sută de ani, dovedind responsabilitate,
competență și know-how, nu își permite să scoată pe
piață produse îndoielnice, care să îi afecteze numele.
vorbim deja despre o tradiție apărută în urma a numeroase experimente, studii, cercetări, legături strânse cu
montatorii. este o situație complet diferită de cea a unui
producător care vine cu o soluție de oportunitate, poate
mai ieftină, și susținută de campanii agresive de marketing.

din 1978, activează în sediul din München și unitatea
de producție de pe autostrada München-augsburg, cu
peste 300 de angajați. În prezent, are 9 filiale în germania,
alte filiale în Franța, italia, austria, elveția, orientul Mijlociu
și orientul Îndepărtat, respectiv numeroși dealeri în
europa și în întreaga lume. oferta sa, bazată pe inovație și
un contact permanent cu specialiștii în cleaning, include
produse pentru curățarea, dezinfecția și igienizarea
clădirilor, a spațiilor destinate alimentației publice, textilelor
și autovehiculelor.
În oferta grupului german kiehl, regăsim uleiuri, lacuri,
ceruri și pigmenți de impregnare, care împreună cu soluțiile
de mentenanță și curățare formează sisteme bine echilibrate, utile pe întregul traseu de finisare și exploatare a
pardoselii din lemn. este reconfortant pentru beneficiar ca
montatorul, după ce a aplicat ultimul strat de finisaj, să îi
dea și soluția optimă pentru întreținere. acesta nu va mai
trebui să experimenteze, cu riscul de a-și compromite
parchetul; folosind formula, conform recomandărilor producătorului, nu va avea emoții că folosește prea multă apă,
că produsul poate fi toxic pentru utilizatori, că zonele
expuse la lumină vor căpăta alte nuanțe decât cele umbrite.
suprafața va rămâne uniformă, curată pentru mult timp, iar
la următoarea șlefuire montatorul va ști exact ce are de
făcut, fără să intre adânc în masa materialului pentru a
ajunge la lemnul curat.

Kiehl-Eco-refresher

ulei pe bază de apă, cu
compuși din uleiuri vegetale,
ceară și tenside neionice sub
5% (ph – 8), pentru întreținerea lemnului, formează
un film protector, care se
usucă mat dar intensifică
nuanța materialului. este un
Sisteme integrate de finisare
produs inovativ, brevetat,
fără
odo
rizanți
și
pigmenți,
per
mițând
difuziunea și lustruirea.
Începându-și activitatea în 1904, cu producția de
uleiuri și ceară, Kiehl s-a dezvoltat în timp spre piața de stratul se egalizează și se usucă rapid, putând fi călcat peste
câteva ore, iar după două zile poate fi șters (pentru
cleaning, pe măsură ce aceasta a evoluat.
Pardoseli magazin
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întreținere, este recomandat kiehl-legnodur). nu conține solvenți și metale grele, conform din en 71 – 3.
domeniul de utilizare constă în acoperirea esențelor
de lemn europene (și o serie de esențe exotice), la parchet,
dușumele, parchet industrial, parchet impregnat contra
radiaţiilor ultraviolete, scări, chiar plăci osB și lemn încleiat
(nu pentru lemn sigilat, protejat şi ceruit). poate fi folosit și
pentru reimpregnare, pentru suprafețele uzate, după o
șlefuire uscată.

Kiehl – Parkettin Concentrat
produs de șters, cu efect de întreținere pentru pardoselile din lemn,
asigură o curăţare activă, cu proprietăţi
bune de dizolvare a murdăriilor şi cu
miros proaspăt, în timpul aplicării. este
recomandat pentru suprafețele uleiate,
uleiat-ceruite, sigilate sau laminate (nu
pentru cele neprotejate sau exclusiv
ceruite). soluția, aplicată periodic cu
mopul sau prin pulverizare, se usucă
fără urme şi produce un film rezistent
la trafic, având proprietăţi de
antimurdărie. coeficientul antiderapant
măsurat pe suprafaţa acoperirii, conform
din 18032 / 2, este de 0,4-0,6 μ, şi corespunde cerinţelor
pentru pardoselile de sport (măsurate la institutul FMpa
otto graf din Baden-württemberg). urmele de
încălţăminte se reduc la un minimum, iar aplicarea are ca
rezultat protecția parchetului și a laminatului împotriva
pătrunderii apei. prin lustruire, obţinem o potențare a
compuşilor de întreţinere, o mărire a rezistenţei, precum
şi un aspect optimizat.

Kiehl-Parketto - Clean Concentrat
este un detergent fără conținut de săpun şi ceară,
utilizat pentru parchet şi laminat, cu potenţial mare de
curăţare şi solubilizare a murdăriilor în soluţia de curăţat.
protejează materialul, are un parfum discret și este foarte
prietenos cu mediul și sănătatea utilizatorilor. compoziţia
permite atribuirea simbolului ecologic european. este
așadar recomandat pentru podele din lemn lăcuite,
protejate, imprimate, uleiate, ceruite, dar și podele
neprotejate, din laminat ori alt material. Întrucât are o
capacitate ridicată de curățare, poate fi folosit în dozaje
mai mici.
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Kiehl – legnomat:
soluție pentru
profesioniștii în
cleaning
kiehl-legnomat este
un detergent spumant,
cu acţiune rapidă şi
protector pentru pardoselile
din
lemn,
recomandat în cazul activităților de cleaning pe suprafețe
mari, cu trafic intens, folosind mașini de curăţat profesionale
cu aspirare și uscare. datorită proprietăților sale, se poate
utiliza zilnic pentru eliminarea murdăriei acumulate, fără să
afecteze lemnul, finisajul de lac sau uleiul. un avantaj major
este consumul redus de detergent: 2 ml pe metrul pătrat!
produsul a fost testat și recomandat de numeroși
specialiști, el făcând față unor exigențe crescute de trafic și
uzură, precum cele din spații comerciale, recepții, săli de
sport etc. valoarea ph-ului este de circa 7,0, atât în formă
concentrată, cât și ca soluție de întrebuinţare.
acest produs este folosit atât pentru curăţenia de
întreţinere a pardoselilor din lemn masiv (parchet, dușumele,
parchet industrial, deck pentru exterior etc.), dar și pentru
curățenia generală necesară după închiderea unui șantier,
când pardoselile sunt îmbâcsite cu praf, pulberi și tot felul de
resturi ale materalelor de construcție, care pătrund în lemn,
rosturi, imperfecțiuni și, în cazul deck-ului, în rizuri. nu este
recomandat pentru podele din laminat, care oricum pot fi
sensibile la umezeală. kiehl-legnomat nu este un produs
toxic, care să necesite măsuri de siguranță în tipul folosirii sau
inhalării vaporilor. de asemenea, nu este un produs destinat
aplicaţiilor casnice, în conformitate cu normele ce/44/1999
art. 1 – utilizarea produselor profesionale.

Sfatul

specialistului

De ce trebuie să controlăm
umiditatea aerului
Articol ilustrat cu fotografii oferite de Soldec

U

miditatea relativă a aerului este un
parametru important al confortului
și sănătății locuinței, medicii
recomandând o valoare cuprinsă între 40% și
60%. Sub aceste valori, poate produce iritarea
căilor respiratorii și scăderea rezistenței la boli,
o depășire a acestora fiind asociată cu alergiile,
astmul, artrita și reumatismul.
În mod deloc surprinzător, și montatorii de pardoseli sunt atenți la acest aspect,
pentru că umiditatea aerului poate fi
asociată cu succesul sau eșecul unei lucrări.
În definitiv, acestea sunt condițiile optime
pentru traiul zilnic, în care vor fi utilizate și
pardoselile respective. Pe orice șantier
umiditatea aerului este crescută, pentru că
se lucrează cu multă apă care se evaporă:
din mortare, șape, amorse, soluții de
curățare și întreținere, finisaje etc. În cazul
unei clădiri nou construite, umiditatea
remanentă este demnă de luat în calcul
mult timp (chiar ani de zile), fiind motivul
pentru care numeroase lucrări eșuează,
atunci când nu se iau măsuri particulare de
sigilare a stratului suport cu rășini. Toată
această umezeală găsește calea de a ne
strica planurile, dacă nu suntem pregătiți să
o eliminăm, folosind dezumidificatoare –
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de preferat unele profesionale, care să
poată gestiona cât mai bine situația.
La polul opus, putem avea un aer prea
uscat, aspect care de asemenea ne poate
dezavantaja. Să exemplificăm. La cumpărare, parchetul are o umiditate de 8 -12%,
în funcție de condițiile de depozitare.
Odată adus pe șantier, acesta trebuie aclimatizat la noile condiții timp de circa 10
zile, cel puțin (condiții menținute
constante și cât mai apropiate de cele care
vor urma să fie create de beneficiar la
utilizare). Lemnul este un material higroscopic, care absoarbe și elimină umiditatea
din aer, în funcție de ambient și de propriile
caracteristici – de esență, dimensiunile inițiale ale lamelei de parchet, formă,
tratamente de suprafață sau de profunzime, tip (masiv sau stratificat) etc.
Umiditatea lemnului și implicit dimensiunile lamelelor vor varia în raport cu
temperatura și umiditatea aerului; modificările dimensionale sunt insesizabile
pentru ochi, dar se vor cumula, la suprafețe
mari acestea devenind neplăcut vizibile.
Dacă la o temperatură de + 20 °C și o
umiditate relativă a aerului de 50%, umiditatea de echilibru a lemnului va fi de 9%,
la +25 °C și 30%, vom avea umiditatea
lemnului de 5%. Ritmul de schimbare depinde de esență: stejarul pierde umiditatea
de trei ori mai greu decât fagul, de exemplu.
Variațiile dimensionale se petrec mai
ales pe lungimea fibrei lemnului, ceea ce
înseamnă că, la schimbarea condițiilor de
mediu, acesta se va deforma longitudinal,
ducând la compromiterea acoperirii. Cele
mai importante modificări se petrec în
funcție de sezon; de regulă, pe timpul
iernii, din cauza etanșeității ferestrelor și a
încălzirii constante, fără adaos de vapori,

umiditatea aerului se reduce sub 30%, ceea
ce înseamnă că parchetul se va reduce
dimensional – astfel apar rosturi și chiar
crăpături. Noi înșine resimțim lipsa
vaporilor din aer, prin senzația de uscăciune
a căilor respiratorii, și vom avea senzația de
frig, care ne face să consumăm și mai multă
energie pentru încălzire, când de fapt este
mult mai simplu să creștem umiditatea
aerului. Este cazul în care un umidificator
devine necesar, specialistul în pardoseli fiind
cel mai în măsură să ne recomande acest
lucru. Dacă, din contră, parchetul este
montat într-un spațiu etanș, cu umiditate
crescută (cazuri mai rare, ce-i drept – băi,
bucătării, locuri cu multe plante etc.), există
riscul umflării acestuia pe timp de iarnă,
situație în care, desigur, vom avea nevoie
de un dezumidificator. Prezența dezumidificatorului este benefică pentru
întreaga construcție, pentru că nu vom mai
avea pete de condens pe zonele cu temperaturi scăzute (se depășește punctul de
rouă), cu toate neajunsurile aferente –
igrasie, mucegai, degradarea finisajelor etc.
Vara, umiditatea relativă a aerului se
situează în jurul valorii de 60%, uneori
peste; drept consecință, plăcile de parchet

își măresc dimensiunile, creându-se tensiuni
între ele – aici marginile se pot ridica, iar lacul
iese din rosturi. Din nou, un dezumidificator
ne va scoate din impas, iar senzația de
disconfort fizic va fi mult mai mică.
Cunoscând toate acestea, un
montator responsabil va încerca să creeze

în timpul montajului condiții cât mai
apropiate de cele în care va fi folosită
pardoseala în condiții optime, adică
umiditatea aerului de 40 – 60 %, cu
temperaturi ale aerului de cel puțin 18 °C
(și nu mai mari de 27 °C). Chiar dacă
adezivul de montaj este suficient de elastic

și rezistă la variații dimensionale mai mari,
nu se poate garanta succesul execuției și
nici estetica acesteia. Un factor important
este și temperatura la suprafața pardoselii,
care de regulă este mai mică decât cea din
aer – multe lucrări au eșuat pentru că s-a
montat parchet pe un strat suport rece,
din diverse motive (dedesubt spațiu
neîncălzit și neizolat, sau stratul suport
direct peste sol). Astfel, este urmărită și o
temperatură la nivelul pardoselii de cel
puțin 15°C.
În funcție de situație, se va încălzi sau
răci spațiul respectiv, iar pentru controlul
umidității se vor folosi umidificatoare sau
dezumidificatoare. Există mai multe
variante constructive, care sunt eficiente în
funcție de spațiu, dar și de tipul utilizării:
pentru șantier sau pentru climatizarea
efectivă a încăperii.

terase

Un material de excep]ie:

compozitul
lemn-polimer
de la Bencomp

Zonele de teras` [i c`ile de acces în amenaj`rile
exterioare, mai cu seam` în spa]iile publice,
trebuie abordate cu mare aten]ie pentru fiecare
detaliu referitor la siguran]a traficului [i estetic`. Pe terase, beneficiarii petrec momente importante 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 amenaj`ri exterioare, acele elemente care individualizeaz` o
locuin]`, un complex de birouri, zona aferent`
unui hotel sau restaurant. Produc`torul român
de compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de produc]ie la Buz`u, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezisten]` excelent`, montaj simplu [i un pre] accesibil. Datorit` propriet`]ilor
sale, WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit în
majoritatea zonelor lumii, de la de[ert sau
climat ecuatorial umed, pân` la Cercul Polar.

Compozitul lemn-polimer Bencomp este
utilizabil inclusiv în lucr`ri cu umiditate
crescut`: pontoane, piscine, alei de
gr`dini etc.
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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 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 asemenea ceea
ce este pretins de la orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț, la apă în regim prelungit, agresiune de natură biologică
(mușchi, licheni, insecte), un design modern și familiar în același timp.

Factorul estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul 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,
paravane, pergole, pontoane, mobilier de grădină, balustrade, podețe, 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 grosime.
Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o
activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

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.

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
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beneFICIarII
vor PardoSelI
PerSonalIzate
șI de CalItate
interviu cu doMnul
Ioan bodor, consultant
tehnic executiv trading,
unul dintre priMii aBsolvenŢi
roMÂni ai Şcolii de Meserii de
la neustadt an der aisch
Domnule Ioan Bodor, sunteți unul dintre puținii români care au urmat cursurile școlii de la
Neustadt an der Aisch, încă de acum 10 ani. Care era
la noi situația pregătirii profesionale atunci și care
este acum?
Într-adevăr, în 2008, cu ajutorul E.U.F.A (Asociația
Europeană pentru Promovarea Pregătirii Profesionale a
Montatorilor de Pardoseli) și a conducerii Școlii de
Meserii din Neustadt an der Aisch, am făcut un curs
intensiv de pregătire, pentru cunoașterea sistemului dual
de învățământ, care se practică în Germania. Este un
sistem care funcționează foarte bine, de mai bine de 50
de ani. Acest gen de școlarizare este susținut în egală
măsură de statul german și de firmele care trimit acolo
tineri pentru a deveni meseriași. Am încercat să facem
același lucru și la noi, dar ne-am lovit în permanență de
birocrație și de nepăsare din partea autorităților.
Situația profesiei de parchetar sau “pardoselist” este
cam la fel, ca și acum 10 ani. Ca pregătire profesională,
nu s-a avansat decisiv. Au fost încercări, precum școala
de la Brașov, o inițiativă de toată lauda, dar nu au
funcționat și nu cred că ar putea funcționa în sistem
privat ceva. Din 12 elevi cu care s-a început, au terminat
doi, dintre care unul a plecat în Italia. Dacă statul român
ar înțelege și ar ajuta, pot spune că în 5-7 ani ar ieși pe
piață montatori foarte bine pregătiți. Avem sprijinul
necondiționat al domnului Heiz Brehm, președintele
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EUFA P+F, un bun prieten al țării noastre, un om care
ne-a ajutat din 2007 și până acum în tot ce a însemnat
organizarea și funcționarea de concursuri și evenimente
de profil în România.
Totuși, un lucru îmbucurător este faptul că din partea
firmelor de profil există interes. Am discutat cu foarte
multe firme din țară și sunt extrem de interesate să
trimită tineri la specializare, cu condiția să existe o
școală susținută și de statul român.
Majoritatea firmelor care activează acum pe piață
sunt cele care au înțeles că numai respectându-ți angajații, deci montatorii, poți să-i păstrezi și să te poți baza
pe o echipă de montaj care adună experiență zi de zi, ani
la rând. Asta înseamnă în primul rând să fie plătiți bine,
ca să nu mai aibă motive să plece din țară. Numai așa
poți să oferi servicii de care clientul să fie mulțumit.
Este o meserie care aduce provocări?
Provocări? Sigur ca da. Multe. Și din punct de vedere
tehnic, dar și din punctul de vedere al calității. Arhitecții
și designerii vin cu tot mai multe idei, și din ce în ce mai
multe provocări pentru firmele de montaj. Dar, până
acum, toate proiectele în care am fost implicat, împreună
cu firmele de profil, au fost duse la bun sfârșit. Meseriașul
român este harnic și inventiv; dar este important ca și
furnizorul de materiale să-i fie altături, cu soluții pentru
orice problemă.

Sunt folosite corect materialele de montaj de către
montatorii din România? Unde se greșește cel mai
adesea?
În privința folosirii materialelor de montaj și finisare
a pardoselilor, pot spune că lucrurile se îmbuntățesc în
fiecare an. Sunt încă montatori cărora nu le pasă cu ce
fel de adeziv lipesc sau cu ce fel de lac finisează, dar pot
spune cu mâna pe inimă că lucrurile stau cu totul altfel
decât acum 10 ani; ca să nu vorbim de perioada de
început, de după 1989, când nu găseai nici măcar adeziv,
darămite produse profesionale pentru finisare. Văd în
fiecare an sute de șantiere și lucrări, mai complicate sau
mai simple; ca montator, peste tot trebuie să acorzi
aceeași atenție detaliilor, și mai ales să folosești corect
produsele pentru montaj sau finisare.
Lucrurile s-au îmbunătățit pentru că firmele producătoare de materiale pentru montaj, care se respectă,
fac seminarii și traininguri pentru montatori, în care se
arată cum se pot folosi corect aceste produse. Încet - încet,
montatorii învață că, numai respectând aceste proceduri,
poți avea garanția unei lucrări bine efectuate, deci calitate.
Și pentru că am pomenit de calitate, să știți că și clientul
final știe din ce în ce mai mult ce să ceară. Aceasta se
datorează în bună măsură internetului, pentru că aproape
orice viitor beneficiar se informează mai întâi, citind pe
site-urile de profil. Este un lucru bun, pentru că în felul
acesta este mai greu de păcălit de către “meseriașul Dorel”.
Din informațiile mele, în România sunt prezente
aproximativ 27 de firme care produc materiale pentru
montajul și finisarea pardoselilor, dintre care 5 sunt
românești. Concurența este mare, dar și benefică pentru
clientul final. Mai devreme sau mai târziu, cererea pentru
calitate face selecția și vor rămâne doar cei mai buni. Nu
în ultimul rând, ar trebui spus că tot mai multe firme de

montaj investesc în aparate, mașini, unelte și scule
profesionale, ceea ce aduce un plus de valoare lucrării,
dar și eficiență și rentabilitate. Fără scule adecvate, este
foarte greu să mai poți da randament și să obții calitatea
care se cere în ziua de azi.
Există decalaje sau diferențe de calitate între
montajele din România și cele din țările Vestului?
Cunoscând foarte bine și cum se lucrează în țările din
vestul Europei, pot spune că există diferențe generale de
calitate, și acesta din două motive. În primul rând, acolo
marea majoritate a firmelor au ca angajați, pe lângă
maistru, echipe formate din muncitori specializați la școli
de meserii, care respectă întru totul ce au învățat în cei
trei ani de școală, referitor la folosirea corectă a
meterialelor. În al doilea rând, este vorba de atenția
pentru detalii, care este învățată tot la aceste școli de
meserii. Totuși, din experiența mea de peste 28 de ani în
această branșă, vă pot spune cu siguranță că și meseriașii
români sunt deseori la fel de buni ca și cei din Vest și
poate chiar mai buni, pentru că și aici există lucrări
făcute cu mare finețe și exactitate, chiar dacă ei nu au
avut norocul să se specializeze la școli de meserii.
Românul este inventiv și harnic, de aceea eu am mare
încredere că în următorii ani lucrurile se vor îmbunătăți.
În privința materialelor, aici este o altă discuție. Și tot
statul român ar trebui să ne ajute, să nu mai permită
intrarea în țară a produselor neconforme, a produselor
care contravin legislației europene în ceea ce privește
protecția mediului și să se verifice ca rețetele originale să
fie respectate ca și în țara de origine. Vă dau doar un
exemplu: în Germania , dacă o firmă este depistată că
folosește un produs care contravine protecției mediului,
dar există alternativă și ar putea folosi un produs
ecologic, firma în cauză poate primi o amendă atat de
mare, încât ar putea da faliment. De aceea, toate firmele
de profil din vestul Europei folosesc de câțiva ani numai
produse care protejează mediul și implicit sănătatea
montatorilor și a beneficiarilor.
Din păcate, legislația din România este foarte
ambiguă și, de aceea, neexistând clarificări și norme bine
puse la punct, în cazul unui diferend juridic, nu se poate
stabili cu exactitate a cui este vina. Aici mai avem de
lucrat și asta ar trebui să dea de gândit în primul rând
celor care folosesc zi de zi aceste materiale, deci firmelor
de montaj.
Care sunt materialele momentului (ca strat final
de pardoseală) și încotro credeți că se îndreaptă
industria din acest punct de vedere?
Nu aș putea spune că s-au produs schimbări majore
în privința materialelor ca pardoseală finită, dar sunt
Pardoseli magazin
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câteva de care trebuie să ținem seama, pentru că vin
puternic din urmă. De exemplu, pardoselile pe bază de
plută se cer din ce în ce mai mult, în diferite forme și
modele. Pluta este un material moale, cald și prietenos
cu mediul, iar în ultimii ani și-au deschis afaceri în
România aproximativ 14 firme care comeriaclizează
acest tip de produs. Ar trebui să amintesc aici și de noul
trend legat de pardoselile cu dos din plută și suprafață de
uzură din PVC, foarte rezistente și cu un aspect care
prezintă interes pentru toate categoriile de clienți. Un
avânt important l-au luat pardoselile din PVC, care se
montează cu precădere în spații cu profil medical sau
comercial. Și dacă tot am făcut comparația între Vest și
Est, trebuie să spunem că acolo se montează în acest gen
de spații mai mult linoleum, decât PVC, pentru că
linoleumul este un produs natural, în comparație cu
PVC-ul, care este un produs chimic, un material plastic
mai moale, dar care are o rezistență mai mare la trafic.
Apoi, ar fi de menționat pardoselile supraînălțate,
care prind din ce în ce mai mult. Sunt ușor de montat și
relativ ieftine în comparație cu șapele de egalizare pe care
le știm deja cu toții. Pe acest tip de pardoseală se poate
monta de la parchet până la orice tip de pardoseală
elastică. De asemenea, sunt la modă mai nou și pardoselile pe bază de poliuretan și cele epoxidice. Au un design
modern, sunt foarte rezistente și relativ ușor de aplicat.
Dacă vorbim despre pardoselile cu destinație rezidențială, aici suntem aproape ca și în urmă cu câteva…
sute de ani. Parchetul din lemn rămâne cea mai cerută
soluție. Indiferent că vorbim despre parchet stratificat sau
masiv, lemnul rămâne principala cerință în materie de
pardoseli rezidențiale. Ceea ce s-a schimbat în principal este finisajul. Se cere din ce în ce mai mult un finisaj
personalizat, în sensul că mulți clienți și-ar dori un
aspect pe care să nu îl mai aibă altcineva. Firmele
specializate de execuție care doresc personalizare pot să
ofere un finisaj de mare calitate, indiferent că vorbim
despre lac sau ulei - bineînțeles că acest lucru implică și
firmele producătoare. În ultimii ani, aceste firme și-au
dezvoltat atât de mult oferta, încât au ajuns să ofere
variante de culori în sute de nuanțe.
Parchetul stratificat se cere din ce în ce mai mult, în
foarte multe variante de culoare. Din fericire, câțiva
producători de parchet din România au înțeles acest
lucru și au achiziționat utilaje performante, cu care
produc parchet stratificat. Sunt în acest moment cel puțin
7 firme autohtone care se pot lăuda că produc un parchet
de mare calitate.
Totuși, parchetul masiv rămâne pe primul loc în ceea
ce privește cererea venită de la clienții cu exigențe ridicate.
Aici intervine “mâna” meseriașului, iar el trebuie să știe
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La Domotex Hanovra sunteți invitați
să aﬂați noutățile brandurilor Loba
(Pavilion 13, Stand C23) și Wakol
(Pavilion 13, Stand C31).

nu numai să-l monteze corect, dar și să îl șlefuiască, să îl
finiseze corect din punct de vedere tehnic. De aceea,
priceperea parchetarului joacă un rol extrem de
important în asemenea cazuri. În acest sens, o spun încă
o dată: participarea la seminarii și traininguri organizate
de firmele producătoare de materiale de montaj este foate
importantă, pentru că, deocamdată, numai aici se poate
învăța cu adevărat cum se pot monta și finisa corect
pardoselile.
Ce tipuri de beneficiari ați întalnit la lucrări?
Care sunt cei mai dificili?
Ca tipologii de beneficiari, pot spune ca în ultimii ani
aceștia s-au schimbat în bine pentru meseriașii care au
mână bună, spre nefericirea celor care lucrează doar
pentru câștigul imediat. Cum spuneam mai devreme,
beneficiarii devin din ce in ce mai informați, deci nu îi
mai poți duce cu vorba. Trebuie să oferi clientului exact
ceea ce-și dorește, adică o pardoseală personalizată și de
calitate. Din punctul meu de vedere, nu există client
dificil sau comod. Toți ar trebui să fie la fel, adică
mulțumiți atunci când lucrarea este finisată.

O nouå dimensiune a
poten†årii nuan†ei lemnului
Cu ajutorul departamentului nostru de dezvoltare am realizat un sistem de grunduire complet
inovator. Noul grund bicomponent pe bazå de ulei cu con†inut ridicat de solid Loba HS 2K
Intensive A.T. poten†eazå profunzimea nuan†ei unei pardoseli uleiate. Grundul Loba HS 2K
Intensive A.T. este ußor ßi sigur în aplicare. Grundul Loba HS 2K Intensive A.T. este disponibil
transparent ßi în 10 nuan†e cromatice diferite.

Sistem de aplicare
l1l

l2l

Aplicare cu rola
a primului strat
de Loba HS 2K

Låsa†i så ac†ioneze

l3l

Egaliza†i

Fårå Loba HS 2K Intensive A.T.

l4l

l5l

Låsa†i så se usuce

Aplica†i cu
rola lacul
LOBADUR®

Dupå folosirea Loba HS 2K Intensive A.T.

Protec†ia bicomponentå inovativå a suprafe†elor Loba 2K InvisibleProtect A.T. combinå
calitå†ile unui lac pe bazå de apå cu cele ale pardoselilor uleiate, intensificând astfel nuan†a
lemnului. Calitå†ile excelente de impregnare ale solu†iei Loba 2K InvisibleProtect A.T. oferå
o protec†ie a suprafe†ei comparabilå cu a pardoselilor låcuite. Materia primå calitativå
conferå rezisten†å deosebitå la zgâriere stratului invizibil, acesta fiind în plus foarte ußor de
curå†at. Pardoselile din lemn pe care se aplicå Loba 2K InvisibleProtect A.T. aratå ca lemnul
netratat, solu†ia fiind viabilå deopotrivă în mediul reziden†ial ßi la solicitåri crescute.

Sistem de aplicare
l1l

l2l

Pregåtirea
suportului, ßlefuire

Aplica†i cu rola
Loba 2K
InvisibleProtect A.T.

l3l

l4l

l5l

Låsa†i så se usuce

Ílefuire
intermediarå

Aplica]i cu rola al
doilea strat de
Loba 2K
InvisibleProtect A.T.
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Ha MPton
Court Pal aCe
Coroana britanică a avut de-a lungul secolelor zeci, poate sute de rezidențe, private sau asigurate de stat,
existente încă sau dispărute. una dintre cele mai faimoase este Hampton Court Palace, din londra, care
are marea calitate de a fi fost deținută de coroană încă din timpul dinastiei tudorilor, de la Henric al vIIIlea. Căsătorit de șase ori, schismatic față de catolicismul papal, fapt care a dus la crearea bisericii anglicane,
acesta a rămas în memoria colectivă drept unul dintre regii marcanți ai angliei; este motivul pentru care
palatul Hampton Court atrage irezistibil – toată lumea vrea să vadă și să simtă atmosfera medievală britanică
în varianta ei originală, dinainte de apariția primelor semne de modernitate. este un privilegiu să calci pe
aceleași dale de piatră pe care au pășit acei regi sau nobili, dar și miile de oameni simpli care au pus umărul
la consolidarea uneia dintre cele mai puternice monarhii ale lumii. Palatul a intrat în administrarea unei
fundații independente, controlate totuși de secretarul de stat pentru cultură (ca reprezentant al monarhiei),
dar se susține financiar doar din donații, voluntariat, sponsorizări și, bineînțeles, biletele vândute pentru
vizitarea obiectivelor, care nu sunt puține. dacă socotim că și alte clădiri istorice au același statut (turnul
londrei, Kensington Palace, banketing House ș.a.), iar interesul turistic este considerabil, avem imaginea
unei inițiative de succes, datând din anii 1980, care numai în Marea britanie putea să ajungă la această
formă. Fundația Historic royal Palaces îi are sediul chiar la Hampton Court Palace.
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mare a regelui, și Sala Mare, acoperită cu un plafon din lemn
executat în stilul hammer-beam roof, specific arhitecturii
britanice. Se spune că regele și-a dorit atât de mult acea sală, în
care să își organizeze ospețele, încât meșterii au fost presați să
muncească necontenit tip de 5 ani, în schimburi, inclusiv
noaptea, la lumina lumânărilor.
Tot din acea perioadă datează poarta secundară (denumită
și Anne Boleyn) cu ceas astronomic, un ceas pre-copernican,
care arăta ora, luna anului, fazele lunii, chiar nivelul Tamisei –
foarte important pentru cei care voiau să treacă râul spre
centrul Londrei, folosind podul mobil.
În frământatul secol al XVII-lea, cu schimbări dinastice
(venirea la tron a familiei Stuart), divergențe religioase și, desigur,
sângerosul război civil englez, palatul a scăpat ca prin minune
de distrugeri. Ba chiar au fost demarate noi lucrări de
reconstrucție și extindere, în special ale regelui William al III-lea,
faimosul Wilhelm de Orania, care intenționa să se ridice prin
aceste construcții peste notorietatea monarhiei franceze, glorioase pe continent, la Versailles. În cadrul acestor lucrări, a fost
sacrificat parțial stilul Tudor al palatului, care a rămas până azi
în două maniere distincte: Tudor și, după refacere, baroc. Totuși,
specialiștii vorbesc despre o oarecare unitate estetică a edificiului, datorită simetriei și fațadelor de cărămidă roșie prezente
la întreaga construcție. Ornamentica din piatră Portland și
ancadramentele deschiderilor creează un contrast aparte, care
va influența decisiv arhitectura anglo-saxonă. Părintele acestor
reinterpretări a fost nimeni altul decât Sir Christopher Wren,
faimosul arhitect căruia i se datorează și proiectul Catedralei
Saint Paul din Londra.

Cum s-a născut barocul englez
Împrejurimile rurale ale palatului s-au transformat de atunci,
devenind azi cartierul Richmond upon Thames al metropolei
engleze. Grădinile dimprejurul palatului pe care le putem vedea
azi
datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea, fiind concepute
În sud-vestul Londrei, la circa 19 km de centrul actual,
conform
manierei baroce impuse de Wren, sub influența
cardinalul Thomas Wolsey, favorit al regelui Henric al VIII-lea,
arhitecturii
de la Versailles (într-adevăr, desenele au aparținut
construia în 1515 – 1525 pe malul Tamisei un palat în stil Tudor,
cu influențe gotice și renascentiste. Era cel mai frumos palat din
Anglia acelor vremuri, iar regele avea alocate mai multe apartamente pe care le-a ocupat cu satisfacție încă de la început.
Construcția se caracteriza prin simetrie și detalii clasice, iar unii
istorici ai artei regăsesc aici principiile de arhitectură consacrate
cuprinse în manualul De Cardinalatu a lui Paolo Cortese.
Amestecul acesta de stiluri a fost armonizat de o echipă de
meșteri italieni care lucrau în acea perioadă la curtea Angliei,
dintre ei remarcându-se sculptorul Giovanni da Maiano.
Peste ani, cardinalul a ieșit din grațiile regelui și a fost nevoit
să cedeze palatul - așa a intrat Hampton Court Palace în posesia
monarhiei britanice, care l-a prețuit și l-a dezvoltat în timp,
începând chiar cu Henric al VIII-lea. Se accentuează chiar faptul
că este singurul palat rămas din timpul domniei acestuia, alături
de St James din City of Westminster, tot în Londra. Atunci au
apărut multe anexe, în special bucătării pentru curtea tot mai

Construit de un favorit al regelui și...
confiscat
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unui elev al peisagistului lui Ludovic al XIV-lea, André Le Nôtre);
nimic din spațiile amenajate nu mai amintește de vremea lui
Henric al VIII-lea, în afară de o grădiniță reconstituită cu un
secol în urmă și un pavilion pe malul Tamisei. Oricum, grădinile
sunt conservate în cel mai înalt grad, fiind incluse la prima clasă
în registrul parcurilor și grădinilor istorice.
Regele George al II-lea (domnia: 1727 – 1760) a fost ultimul
monarh britanic care a locuit în palat. George al III-lea, nepotul
și succesorul său, nu a mai călcat în interior din momentul
încoronării, deși venea uneori să vadă vița de vie plantată de
faimosul grădinar Lancelot Brown. Această viță există și azi,
după 250 de ani, fiind considerată cea mai mare din lume:
butucul are o cicumferință de 1,2 metri, iar cea mai lungă coardă
are 35 de metri. În septembrie, doritorii pot cumpăra struguri
din producția anuală de circa 300 de kg, cu satisfacția că au
mâncat fructe din aceeași viță cu regii Marii Britanii.
Din 1760, palatul a fost folosit pentru a găzdui rezidenții
favorizați ai Coroanei, eventual cei care aduseseră servicii
deosebite Marii Britanii, dar la fel de bine au fost amenajate o
serie de apartamente care erau închiriate pur și simplu, desigur
celor care își permiteau asemenea extravaganță. Mai târziu, în
timpul reginei Victoria (pe la 1838), Sala Mare a fost complet
restaurată și palatul a fost deschis publicului, devenind imediat
un obiectiv turistic major. În primele patru decenii, au fost
numărați nu mai puțin de 10 milioane de vizitatori. Și astăzi
palatul este deschis publicului, oferind ocazia vizitatorilor de a
vedea un număr mare de opere de artă din Colecția Regală.

 Zonele de tranzit dintre cl`diri sunt pavate uneori cu piatr`
cubic`, simbol al amenaj`rilor urbane din perioada industrial`.
Se observ` grija pentru pantele care preiau apa pluvial` [i o
îndep`rteaz` de cl`diri.

De asemenea, într-o zonă limitrofă a proprietății, se
organizează anual în iunie Festivalul Hampton Court Palace (un
eveniment muzical) și o expoziție de flori - Hampton Court
Palace Flower Show, cel mai mare eveniment de acest gen din
lume.

Bucătăriile regelui henric al Viii-lea
Dincolo de spectaculozitatea apartamentelor regale,
vizitatorii palatului sunt atrași de viața de zi cu zi a curții, în
special de ceea ce se petrecea în bucătăriile palatului, azi
restaurate și aduse la aspectul din perioada dinastiei Tudorilor;
în promovarea turistică se accentuează originalitatea spațiului
și atmosfera specifică domniei lui Henric al VIII-lea, iar oaspeții
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 Pardoselile sunt întreținute [i renovate permanent, dat fiind
num`rul mare de vizitatori. Astfel sunt folosite fondurile
strânse de funda]ia care gestioneaz` palatul, f`r` a mai a[tepta
aten]ie special` din partea statului.

 Piatra, mai mult sau mai pu]in finisat`, este prezent` peste
tot în buc`t`riile regale, permi]ând o între]inere u[oar`. Un
material mai perisabil nu ar fi rezistat de-a lungul secolelor...

sunt invitați să asiste și chiar să se implice în diverse activități
desfășurate după tipicurile curții și cu mijloacele secolului al
XVI-lea. Ca în cazul multor obiective turistice din insulele
britanice, vizitatorii devin imediat proactivi și sunt încântați să
încerce tot felul de experiențe noi, realizând care erau
provocările vieții de zi cu zi acum jumătate de mileniu.
Aceste bucătării, un adevărat labirint, erau cele mai mari și
mai faimoase din Anglia acelei epoci, având peste 200 de
bucătari, ajutoare, servitori și paji, care pregăteau cel puțin 800
de mese în fiecare zi. Hrana curții era o preocupare complexă,
grea (desigur, fără facilități moderne, precum congelarea,
prelucrarea termică controlată etc.); focul ardea continuu în
cuptoare, consumând circa 1,3 milioane de bușteni anual.
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Pardoselile din zona de bucătării sunt probabil cele mai
“apăsate” de istorie. După cum se poate vedea, erau realizate din
dale mari de piatră, cu forme rectangulare de diferite dimensiuni,
asamblate astfel încât să asigure continuitatea pavimentului,
pentru a putea fi mai ușor de întreținut.
Cu siguranță, dalele erau înlocuite atunci când se spărgeau ceea ce era posibil, dat fiind traficul, mărimea sarcinilor
transportate, eventual căzute pe pardoseală. Remarcabil este
faptul că la acest nivel există și o gură de scurgere pentru
umezeala provenită accidental sau din spălat – cu un grătar
deasupra și o tubulatură bine mascată sub paviment, acest sistem
de evacuare a apelor uzate încă mai funcționează. În multe zone
ale bucătăriei pot fi văzute și pardoseli din cărămidă arsă, mai ales
în zona de cramă, cu butoaie de vin, unde este nevoie de
materiale cu inerție termică mai mare. În cadrul unor intervenții
recente de restaurare (din secolul trecut), pe sub aceste
pavimente au fost trasate instalații de canalizare și de drenare a
umidității în exces. Se pot vedea și aici gurile de vizitare metalice,
bine mascate cu dale ceramice de același fel cu restul acoperirii.

Policromia este posibil` inclusiv cu piatr` obi[nuit`, de
carier`. Important este s` o identifici [i s` [tii cum s` pui în
valoare fiecare plac`, montând-o dup` modele inovative.

Probabil, într-o etapă viitoare, acestea vor fi restaurate,
penru că sunt valoroase; acolo unde nu s-a mai putut face nimic,
au fost înlocuite cu replici identice.
Piatra ca material pentru pardoseli este prezentă și în restul
palatului, unde călcau preponderent nobilii și membrii familiei
regale; desigur, vorbim de o piatră de calitate mai bună și mai
bine șlefuită.
Dale de gresie naturală în diverse culori (alb, roșu, negru) au fost
montate în șah, iar acolo unde traficul era mai puțin aglomerat și
mai “select”, s-a lucrat cu piatră Portland. Numele acestui sortiment
de calcar vine de la insula cu același nume din sudul Angliei, de unde

Piatră Portland și de orice fel
Piatra a fost folosită și pentru pavarea căilor de acces
interioare sau semideschise din zona anexelor. Meșterii de acum
sute de ani au realizat cu succes câteva pavimente interesante,
cu bucăți de piatră paralelipipedică în culori diferite, de la alb și
bej la gri roșiatic și negru. Acestea au trecut prin timp aproape
fără urme, la fel cu coloanele gotice ce se înalță din pardoseală.
Mai pot fi observate anumite zone unde au fost montate
pavaje ceramice mai moderne, specifice epocii industriale,
probabil din perioada victoriană. Acestea nu au rezistat la fel de
bine, s-au spart și uzat pe alocuri; dar nu au fost îndepărtate
total, ci deasupra s-a construit o pardoseală supraînălțată de
lemn, iar din loc în loc s-au montat ferestre prin care să poată fi
studiate de vizitatori.
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 Barocul vine deja cu detalii mai rafinate, cu picturi murale
[i cu pardoseli din esen]e exotice. Începea epoca marilor
descoperiri, a coloniilor care vor face din Marea Britanie cel
mai mare imperiu al planetei.

s-a extras cea mai bună rocă pentru construcții – pentru Catedrala
St Paul, pentru Buckingham Palace, pentru acest edificiu unde s-a
folosit la decorațiunile exterioare și, așa cum am spus, pentru pavaje.
A nu se înțelege că lemnul a fost folosit în acest palat doar
pentru foc și pentru tavane hammer-beam roof; există suficiente pardoseli din lemn, cu aspect de parchet în format mare sau
chiar dușumea, nu rareori aflate în combinație cu piatra sau
marmura. Interesant este că multe dintre esențe sunt exotice,
ceea ce arată sensibilitatea monarhilor britanici pentru noile
culori și texturi din colonii; este știut că schimburile realizate cu
aceste mărfuri din colonii au stat de fapt la baza succesului
imperiului din epoca modernă.
La exterior, piatra cubică este destul de prezentă, iar pe
alocuri s-a recurs la pavarea cu piatră de râu. Este explicabil de
ce sunt alese aceste sisteme – un drenaj mai bun al apei în sol,
indiferent dacă în subteran au fost trasate sisteme de canalizare
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suplimetare. Aleile parcului sunt acoperite în mare parte cu
piatră de râu măruntă, ceea ce asigură și drenajul, și aspectul
uniform, ordonat al grădinilor din epoca raționalismului.
În lumea arhitecților și istoricilor arhitecturii se vorbește
despre influența e care a avut-o acest palat baroc englez, cu
piatră și cărămidă aparentă, asupra modului în care au început
să construiască ulterior britanicii, dar și a manierei în care și-au
conceput proprietățile magnații americani de peste Oceanul
Atlantic. Un exemplu bun este Florham, casa (mai degrabă
palatul) familiei Vanderbilt din Madison, New Jersey, un reper
american de primă mână. Pentru cei atenți, trecerea de la stilul
Tudor la baroc reprezintă o evoluție a unei viziuni rurale, strict
funcționale, către una monumentală, rafinată, demnă de o curte
regală europeană. Iar aceste lucruri se văd mai ales la pardoseli,
pentru că acolo diferențele de exigențe sunt radicale. Ceea ce
nu le știrbește valoarea, ba din contră.

MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în românia

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

Unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură
• Modele în trend, variate, care permit
orice tip de montaj
• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11%
• Diverse clase de calitate, abateri
dimensionale de maxim 0,02 mm
Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse
Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin

43

Noi pardoseli medicale montate în sistem

forbo eurocol

Portofoliul remarcabil de lucrări realizate în românia
cu materiale de montaj Forbo eurocol se lărgește
permanent. de data aceasta, vă prezentăm execuția
unor pardoseli PvC într-o clinică de ortopedie și
vertebrologie din bucurești, pentru care beneficiarul
a optat în majoritatea spațiilor medicale și de acces.
lucrările, care au vizat o suprafață totală de
aproximativ 1.000 mp pe cele 6 niveluri ale clădirii,
s-au desfășurat în etape, în decursul a doi ani de zile,
ultimele zone fiind acoperite recent, într-o sală de
operații și proceduri specifice acestui domeniu, respectiv în sala de recuperare unde au fost necesare
pardoseli pentru sport. execuția a fost asigurată de
IPSal Interplast, firmă specializată în montajul
pardoselilor de orice tip.

Soluții complete
pentru pardoseli
n Adezivi pentru parchet i

pardoseli elastice
n ape de reparaţii i autonivelante
n Amorse, grunduri
n Barieră vapori
n Lacuri, materiale finisaj

e

ste cunoscut faptul că spațiile medicale au nevoie de
o abordare specială: sunt montate pardoseli plane,
continue (fără interstiții), cu ridicări pe perete rotunjite,
rezistente la uzură, astfel încât operațiunile de întreținere să
se poată face frecvent, rapid, simplu, cu acces la fiecare colț
unde se pot ascunde germeni patogeni. Stratul final de
pardoseală PVC este în aceste cazuri soluția optimă, dar
foarte importante sunt operațiunile de montaj cu produsele
profesionale care să asigure aceste calități urmărite. Sistemul
de montaj determină în mare măsură planeitatea,
stabilitatea, rezistența la trafic (aici sunt frecvent deplasate
scaune cu rotile, piese de mobilier sau echipamente relativ
grele), anumite cerințe specifice precum disiparea sarcinilor
electrice, nedorite în zone precum sălile de operații sau cele
cu echipamente electronice de mare fidelitate.

Pardoseli turnate
bicomponente Eurocol

LIQUIDDESIGN

mULtITERRAZZO

fLUIDFLOOR

luminiţa Cozma - director Comercial:
+40 723 638 242
www.forbo-eurocol.de
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Lucr`ri

de referin]`

Pardoseala trebuie lipită continuu și să nu prezinte
obstacole care ar afecta activitatea și siguranța angajaților
și pacienților, în egală măsură. Importantă este de asemenea și emisia redusă de substanțe organice volatile, care
în cazul unui spital reprezintă o cerință obligatorie, pentru
a nu afecta în niciun grad sănătatea pacienților. În cazul
lucrărilor ilustrate aici, este vorba despre pardoseli PVC
omogen aplicate în sala de operații, cabinete și pe căile de
tranzit, respectiv pardoseli de sport în sala de recuperare,
toate montate în sistem Forbo Eurocol, compus din:
n Mortar de umplere și reparații Eurocol 940, cu
ajutorul căruia au fost acoperite crăpăturile, găurile, zonele
friabile și denivelările;
n Amorsă epoxidică bicomponentă Eurocol 021, cu rol
și de barieră de umiditate;
n Amorsă în dispersie pe bază de apă Eurocol 044, care
reglează capacitatea de absorbție a suprafețelor suport;
n Șapă autonivelantă Eurocol 999, un produs pe bază
de ciment, care după aplicare devine deosebit de rezistent
la sarcini mari, având tensiuni interne reduse;
n Adeziv în dispersie copolimerică, pe bază de apă,
pentru PVC, Eurocol 522, cu aderență inițială foarte bună
și o putere mare de lipire;
n Adeziv conductiv Eurocol 523, pentru sala de
operație, unde atât PVC-ul, cât și adezivul trebuie să preia
sarcinile electrostatice (din frecare, de la aparatură) și să le
disipeze spre stratul suport; aici a fost folosită și bandă de
cupru, care intensifică și gestionează optim acest proces;
n Adeziv neoprenic de contact Eurocol 233, în zonele
care necesită o lipire mai puternică, respectiv în zonele de
ridicare pe perete.

Culorile covorului PVC au fost alese de executant Astfel, s-a optat pentru o combinație de albastru cu gri,
împreună cu beneficiarul, care a avut decizia finală.
iar în sala de recuperare pentru un PVC cu aspect de
parchet. Fiind vorba de o relație de parteneriat pe termen
lung între IPSAL Interplast și beneficiar, acesta din urmă a
căpătat deja o experiență demnă de luat în seamă, ceea ce
face ca problemele să apară rar și să fie rezolvate operativ,
în cel mai scurt timp. Lucrările s-au desfășurat în mai multe
etape, clinica funcționând fără probleme în acest timp.

INFO

lucrare: pardoseli pvc clinică de ortopedie și
vertebrologie București
Materiale de montaj: sistem Forbo eurocol
aplicator: ipsal interplast, partener Forbo eurocol
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Bienala națională de arhitectură 2018
pe 1 octombrie 2018 am participat ca parteneri media la deschiderea lucrărilor celei de-a xiii-a
ediții a Bienalei naționale de arhitectură, desfăşurată la teatrul naţional "i.l. caragiale" din
capitală. tema ediţiei din acest an, ”100 de ani de arhitectură în românia”, a fost dedicată unei
aniversări cu profundă rezonanţă pentru arhitectură şi profesioniştii acesteia, pentru cultura şi
istoria naţională. la eveniment a fost distribuită gratuit ultima ediție a revistei, din
dorința de a transmite arhitecților cele mai recente noutăți ale branșei noastre.

l

ansarea expoziţiei-concurs a bienalei de la Teatrul
Național, de pe 1 octombrie, a fost un eveniment cu
adevărat remarcabil. Sute de arhitecți, de toate
vârstele, au venit pentru a vedea proiectele, pe cei care au
fost premiați, dar și pentru a socializa.
Aici au putut fi văzute timp de 15 zile circa 400 de
panouri cu lucrările premiate și nominalizate. În cadrul galei
de deschidere de la Bucureşti, au fost prezentate nominalizările şi au fost oferite premii la trei dintre cele 11
secţiuni ale ediţiei din acest an ale Bienalei Naţionale de
Arhitectură: Arhitectură rezidenţială, Arhitectura construcţiilor publice şi Design interior.

Ulterior, panourile cu lucrări au fost mutate în holul
Facultăţii de Arhitectură, iar de la 15 octombrie până la 1
noiembrie, la Teatrul Național a urmat o expoziție a părinţilor arhitecturii moderne româneşti - Henrieta Delavrancea
Gibory şi Horia Creangă.

Premiile bucureștene
La secţiunea Arhitectură rezidenţială juriul, compus din
Adrian Zerva - curator, Bogdan Babici, Călin Negoescu şi Nicolae
Ţarc, a premiat ex-aequo proiectele “Imobil de locuinţe de pe
strada Louis Blanc”, al arhitectului Radu Teacă, și “Casă unifamilială.
Recuperarea memoriei unei case vechi”, al arhitectului Attila Kim.
Pardoseli magazin
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eveniment
Tinerii arhitecţi Mihaela Rusuleţ, Laurenţiu Bălu, Radu
Golumba şi Luminiţa Pascu au fost laureaţii secţiunii
Arhitectura construcţiilor publice (juriu: Vladimir Arsene
- curator, Oliver Nemeş, Constantin Ciurea şi Lilian Captari),
cu proiectul “VOX Tehnology Park”. La secţiunea Design
interior, juriul, compus din Dorina Tărbujaru - curator, Oana
Jackson (Marea Britanie), Adrian Kunst şi Alexandre
Negoescu (Franţa), i-a desemnat câştigători pe arhitecţii
Radu Teacă şi Andreea Maria Marinescu cu proiectul
“Apartament în Braşov”. În cadrul evenimentului au mai fost
oferite Premiul Preşedintelui UAR pentru proiectul
“Restaurare şi reabilitare colonia pictorilor Baia Mare” al
arhitecţilor Stefan Paskucz şi Ildiko Mitru, Premiul Revistei
Arhitectura – “Arhitectul B. Ioanide. Viaţa şi Opera” de
Mariana Celac şi Premiul ASAR - proiectul “Restaurant
WERK” al arhitecţilor Irina Filofi şi Cătălin Trandafir. Tot în
acest cadru i-a fost înmânat arhitectului Dorin Ştefan Premiul
Omnia, pentru activitatea deosebită de peste patru decenii.

Acestea au fost: Arhitectură rezidențială, Arhitectura
construcțiilor publice, Restaurare /Consolidare/ Clădiri
restituite comunităților, Design interior, Spațiul public
incluziv, Rural, Arhitectură verde și energii alternative,
Publicații de arhitectură, Fotografia de arhitectură, Evenimentul de arhitectură, Diplome – arhitecți în devenire.
Prin aceste secțiuni, Bienala Națională de Arhitectură șia propus să reunească cele mai interesante realizări
Mai multe secțiuni, mai mulți
profesionale ale arhitecților români într-o competiție de
participanți
ținută, desfășurată într-un an cu o bogată încărcătură
Ediția din acest an a avut un număr sporit de secțiuni, istorică și culturală. Participarea a fost impresionantă: practic,
comparativ cu edițiile anterioare, pentru a cuprinde mai eficient au fost depuse de trei ori mai multe proiecte decât la ediția
diversitatea fenomenului arhitectural din ultimii ani.
anterioară, așa cum au declarat organizatorii.
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Participanții au primit cu interes revista noastră, pe care pun în evidență legăturile arhitecturii cu arta fotografiei,
au răsfoit-o la eveniment, iar mulți dintre ei au luat câte un filmului și a teatrului, atractive atât pentru profeioniști, cât
exemplar pentru a o citi ulterior. Unii dintre ei chiar au și pentru publicul larg. Iată și alte premii, de la alte secțiuni:
n Restaurare. Consolidare. Clădiri restituite comunicolecția revistei, pe care o folosesc ori de cîte ori au nevoie
tăților: ”O viziune pentru Văleni. Conac. Peisaj.” și, ex aequo,
de un produs specializat.
”Casa libertății religioase - Reabilitarea și refuncționalizarea
fostei reședințe a episcopului Unitarian”; lucrarea ”Hotel și
Desfășurare în șapte orașe
cămin
Fidelitas” a primit premiul special al UAR;
Bienala 201 s-a desfășurat în şapte oraşe, începând cu
n Spațiul public incluziv: ”Reabilitarea și promovarea
Bucureşti, unde s-au acordat premii pentru cele 3 secțiuni
identității
culturale și istorice a Pieței Cetății și a Turnului
menționate, apoi Brăila (8 octombrie - Arhitectură verde şi
Ștefan
(Baia
Mare)” și, ex aequo, ”Drumul Sării Sovata – Praid”;
energii alternative), Cluj-Napoca (13 octombrie - Rural),
n Rural: ”Desfiinţare clădiri anexă şi remodelare clădire
Oradea (17 octombrie - Restaurare/ Consolidare/ Clădiri
de cult, Capela Sfânta Ana (Siculeni – Harghita)”
restituite comunităţilor), Iaşi (20 octombrie - Publicaţii de
n Arhitectură verde și energii alternative: “Prima
arhitectură), Sibiu (21 octombrie - Diplome / Arhitecţi în
clădire
Multi-Comfort din CLT”
afirmare), Târgu Mureş (27 octombrie - Fotografia de
arhitectură şi Evenimentul de arhitectură sau strada ca
spectacol). În fiecare dintre aceste orașe, pe lângă premiile
secțiunilor respective şi prezentări ale proiectelor câştigătorilor şi nominalizaţilor, cu expunerea lucrărilor într-un
cadru adecvat, s-au desfășurat diverse evenimente conexe,
respectiv conferinţe, gale, proiecţii de filme, dezbateri, lansări
de carte, evenimente culturale, evenimente de stradă care

Participanţii la evenimente au avut ocazia să întâlnească
invitaţi de marcă, printre aceştia numărându-se Werner
Desimplaere, autor al amplului proiect de restaurare a
oraşului Bruges şi al unor proiecte de restaurare a unor
monumente din Transilvania, Vladimir Macura (Serbia),
Alexandre Negoesco, Vladimir Arsene, Ştefan Mănciulescu
sau Oana Belea Jackson.
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Amenaj`ri

exclusiviste

conFortaBile, ecologice, silențioase

noua ColeCțIe eGGer Pro CoMFort
FloorInG 2018 - 2020
Purtând acum denumirea EGGER PRO, colecția de pardoseli Comfort este reimaginată și
introdusă pe piață alături de noile sortimente de pardoseli EGGER laminate și Design.
Producătorul de materiale pe bază de lemn EGGER comunică, prin intermediul noilor sale colecții
de pardoseli pentru distribuitori specializaţi, mesajul central „EGGER are soluția“. Cu EGGER
PRO Comfort Flooring 2018 – 2020, acesta reacționează la cererea pentru o pardoseală
sustenabilă, cu un design contemporan, potrivit pentru viața modernă.

Noua pardoseală Comfort creează o ambianță
primitoare, în care vă veți simți bine, garantat.
Caldă, confortabilă și silențioasă.
colecția cuprinde 28 de decoruri, care se remarcă nu sustenabilitatea produsului finit. decorurile în tendințe care
numai din punct de vedere vizual, ci și prin tehnologia folosesc imprimarea hd vor da încăperii un aspect unic. În
modernă de imprimare digitală, modul de producție și plus, veți simți o senzație plăcută la mers datorită suportului

Vizitați standul Egger la târgurile Bau
München (Pavilion B5, Stand 339) și
Domotex Hanovra (Pavilion 12, Stand B36)!
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design și este în trend cu o selecție variată de decoruri.
reproducerile de lemn cu jocuri animate de culoare se remarcă în contrast cu reproducerile de piatră cu aspect
sobru și elegant. decoruri creative și jucăușe completează
gama. pentru prima oară, egger folosește o tehnologie de
imprimare digitală ultramodernă, la rezoluție înaltă, care
produce plăci autentice cu aspect marcant. noul proces
aduce culori tari și profunzime imaginii decorului. rezultatul
este vizibil: nivel înalt de naturalețe, aproape fără repetiție
și o nouă strălucire.
aspectul este adus aproape de perfecțiune prin
Creativitate fără limite și suprafețe autentice
formatele plăcilor, de la classic la kingsize, de la formatele
decoruri de stejar, ornamentale și decoruri de piatră - large la cele long, disponibile ca plăci în diferite nuanțe
egger pro comfort îndeplinește toate cerințele de sau plăci în stil rustic. o varietate de structuri autentice și
diferite tipuri de teșituri complementează aspectul natural
al pardoselilor.

elastic din plută. suprafața realizată din plută sustenabilă
creează un sentiment de căldură și de confort. decorurile
variate și interesante, bazate pe experiența egger în
materie de trenduri și datorită unui ochi format pentru
stilurile de amenajare la modă, sunt prezentate în 4
universuri de stil: pure nature, used novelty, Modern
classics și light living. veți găsi decoruri elegante, jucăușe
cu aspect de lemn sau piatră pentru toate gusturile și
trendurile de design interior.

Siguranță și durabilitate datorită unui sistem
bine pus la punct
sistemul cu clic uni fit! brevetat a fost ales pentru
produsele din colecţia comfort, sistem ce vă garantează
un montaj sigur și stabil al pardoselii. pardoselile noastre
comfort au o suprafață ușor de întreținut, protejată chiar
și împotriva radiațiilor uv puternice, asigurând stabilitatea
culorii pe termen lung.

Pardoseli magazin

51

Amenaj`ri

exclusiviste

sustenabilitatea joacă un rol important în această nouă
generație de pardoseli din plută. principalele componente,
pluta și lemnul provenit exclusiv din păduri certificate, sunt
materiale sustenabile și salvează resurse. pardoselile egger
comfort sunt 100% reciclabile și fără pvc și nu conțin
substanțe dăunătoare.

Factbox

n EGGER PRO Comfort Flooring 2018 – 2020 cu 28
de decoruri
n Noua tehnologie de imprimare digitală HD și
sistemul cu clic UNI fit! recomandă aceste pardoseli
n Decorurile cu aspect de lemn și piatră variază de
la clasice și sobre până la rustice și jucăușe,
complementate de ornamente la modă

Studiu de caz
Spațiul de birouri zigman și MDM in design Decor deosebit pentru o atmosferă creativă
În sediu își desfășoară activitatea firmele MdM in design
– proiectare de amenajări interioare și mobilier, și zigman
– execuție mobilier personalizat din pal, MdF și lemn
masiv. la etajul acestei noi clădiri a fost amenajat spațiul de
birouri, pardoseala fiind instalată pe o suprafață de 103 m2.
s-a dorit ca pardoseala aleasă să pună în valoare structura
de lemn a construcției. Montajul a fost realizat de către
compania care a și construit clădirea de lemn – wood
structure srl.
astfel, tipul cel mai potrivit de pardoseală s-a dovedit
a fi din colecția egger pro comfort. produsă din
materiale naturale, lemn și plută, pardoseala este ecologică

și asigură un climat sănătos în încăpere, ca și celelalte
pardoseli egger. datorită straturilor de plută integrate,
pardoseala este caldă, plăcută și silențioasă în timpul
mersului. Mediul creativ necesită un spațiu calm, în care
predomină liniștea, iar caracterul silențios al pardoselii se
încadrează perfect acestei cerințe.
pardoselile pro comfort sunt potrivite pentru toate
spațiile comerciale. decorul a fost ales chiar de către
directorul de creație al companiei zigman: am ales acest
model datorită designului său, în primul rând – reproduce
lemnul, adică materia primă de bază de la care pornim
lucrul, iar cromatica multiplă este asemănătoare cu
diversitatea spațiilor în care facem design de amenajări.
“calitățile sale privind rezistența produsului nici nu le-am
pus la îndoială”, ne spune doamna Maria cristina Man.
pentru efecte extraordinare, folosim tehnologia
modernă de imprimare digitală hd pentru pardoselile
comfort. decorul epc021 stejar villanger colorat atrage
toate privirile. culorile vii, combinate cu aspectul de stejar
vechi, încurajează spiritul creativ și dau frâu liber inspirației.
epc021 face parte din universul de stil used novelty.
această tendință în amenajări este caracterizată prin
elemente creative, jucăușe, precum și prin influențele
vintage și aspectul patinat.

INFO

Produse utilizate: epc021 stejar villanger colorat
realizat de: zigman srl, www.zigman.ro
designer interior: Maria cristina Man, zigman srl
Montator: wood structure srl, ww.woodstructure.ro
Perioada de montaj: aprilie 2018
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Materiale

clasice

Piatra - cuM devine o pardoseală
Principalele calități ale pietrei, ce merită menționate atunci când vorbim despre aceasta ca
strat final pentru pardoseală, sunt duritatea și rezistența în timp, caracterul ecologic, estetica
cu totul particulară, rezistența la îngheț, rezistența la alunecare în funcție de gradul de
șlefuire, simplitatea, întreținerea facilă. Într-adevăr, este un material integral natural, ajuns
în stadiul de produs finit cu un oarecare consum de energie. Ca material de construcție, șia demonstrat utilitatea și fiabilitatea în ultimele mii de ani, folosirea ei evoluând în paralel
cu civilizația umană, de la epoca pietrei (și chiar mai devreme) până acum. Iar ca aspect... se
poate spune că fiecare bucată de piatră are propria individualitate, ceea ce face ca orice
amenajare cu piatră să fie unică.

avantajele materialului
Roca folosită în construcții este întotdeauna fără chimicale
și produse sintetice, clădirile realizate sau finisate cu acest
material având emisii volatile reduse – cu excepții poate de la
adezivi sau soluții de finisare suplimentară. Din perspectiva
îngrijirii și întreținerii, nu este greșit să spunem că reprezintă o
binecuvântare pentru proprietari (apă cu un detergent fără
pretenții, pur și simplu), iar aspectul rămâne neschimbat timp
îndelungat, spre deosebire de beton sau orice alt material. O
problemă ar putea fi substanțele acide - oțetul, înălbitorii sau
orice agent de curățare acidă ar trebui evitate, în caz contrar
degradând suprafața pietrei în timp.
Piatra naturală este un material de construcție de la Mama
Natură, care nu trece printr-o fabrică decât eventual pentru
ambalare. Pentru interior sau exterior, nu necesită înlocuire o
perioadă lungă de timp și, în plus, este 100% reciclabilă.
Pe piața momentului există diferite tipuri disponibile de
piatră, cu aspect, duritate și durabilitate diversă, în funcție de
amestecul de minerale pe care îl comportă. După studiul
aprofundat al structurii, al originii și altor considerente
geologice, piatra naturală se clasifică în modul următor:
Pardoseli magazin
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l Roci magmatice – formate prin răcirea și solidificarea lavei vulcanice, la suprafața pământului sau în
adâncime (granit, bazalt, porfir);
l Roci metamorfice – formate ca urmare a transformărilor suferite de roci preexistente în condiții speciale de
căldură și presiune din interiorul pământului (cuarțit,
ardezie, marmură);
l Roci sedimentare – rezultate prin depunerea și solidificarea unor materii organice pe fundul mărilor, lacurilor
sau râurilor (gresie, travertin, calcar).

Etape de prelucrare
Mai mult decât pentru alte materiale, calitatea produsului
final depinde de modul în care piatra este extrasă și prelucrată,
în caz contrar fiind compromisă sau greu de utilizat, cu efecte
nedorite asupra amenajării. Iată cele mai importante etape de
prelucrare, de la cariera de extracție până la ambalarea pentru
distribuirea pe piață.
Extracția - piatra naturală este selectată din cariere de
suprafață sau de adâncime, miza principală fiind obținerea unor
plăci corespunzătoare standardelor, fără a se deteriora în procesul
de prelucrare, transport sau montaj. Se alege zona de extracție,
trasând limitele unui bloc compact. Apoi echipa de specialiști în
explozibili realizează un mic șanț (folosind un instrument tăietor
cu gaz) în care amplasează explozibil. După detonare și desprinderea blocului, acesta este așezat cu grijă în mijlocul de transport,
eventual după ce este spart în blocuri mai mici cu ajutorul unor
pene. La fabrică, primele tăieturi se fac în lungul straturilor rocii.
Fabricarea dalelor - se folosesc diferite mașini de tăiere și
șlefuire, pornind de la dimensiuni bine stabilite, unele venite de
la clienți care doresc plăci standardizate.
Cea mai importantă pentru alegerea de către client, pentru
“aspectul comercial”, este finisarea, care poate fi realizată într-o
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l Natural – este practic o reducere la minimum a
tratamentului suprafeței; piatra este vândută așa cum a fost
extrasă din carieră, tăiată în formatul dorit, aspectul final
depinzând de caracteristicile rocii și de modul de prelucrare
primară. În general, acest tip de finisaj este potrivit placărilor exterioare pentru pardoseli, ziduri și diverse amenajări
de grădină sau urbane.
l Lustruit – piatra este supusă la diverse tratamente cu
abrazive, rezultatul fiind o suprafață lucioasă, cu o porozitate
aproape zero și o rezistență la uzură mult sporită; finisajul
lustruit scoate în evidență culoarea și proprietățile pietrei
naturale, iar utilizarea poate fi variată, de la placări verticale la
pardoseli și blaturi de bucătărie. Nu sunt recomandate pentru
pardoseli exterioare, deoarece aderența este destul de scăzută.
l Antichizat - această procedură se caracterizează prin
supunera la anumite vibrații și ciocniri pe suprafața pietrei,
pentru a simula uzura îndelungată; unele metode presupun
introducerea într-o mașină cu tambur care vibrează,
prelucrarea pe întreaga suprafață efectuându-se cu ajutorul
unor pietre mici, dure; indiferent de metodele folosite,
rezistența la uzură a produsului final devine mai mică.
l Buciardat – finisajul este creat prin lovirea repetată
a materialului, manual sau mecanic, cu un instrument
special ca un ciocan; micile șanțuri de diverse dimensiuni
(sau urmele asemănătoare bobului de orez) sunt distribuite
uniform, iar suprafața devine aderentă, ideală pentru zonele
exterioare cu trafic intens.
l Sablat - acesta este similar cu buciardarea fină,
realizânduse prin sablarea repetată cu nisip de siliciu sau alt
material abraziv care este lansat folosind un pistol cu aer
comprimat. Micile cratere formate scot în evidență culoarea
pietrei și conferă suprafeței o aderență superioară. Se pot
obține efecte interesante prin alternarea de suprafețe
sablate și nesablate. Trebuie spus că există o diferență între
șlefuire și lustruire – la șlefuire, finisarea este oprită la un
moment dat, fără a se ajunge la un luciu superior, care poate
fi deranjant prin reflexiile care apar. Bineînțeles, există mai
multe grade de luciu, care pot fi controlate în timpul
procesului de lustruire.
l Neregulat – este un finisaj realizat cu unelte tradiționale de zidărie, prin cioplire cu lovituri controlate, aspectul
rezultat fiind unul rustic, în relief, cu mici neregularități.
l Piele naturală - se obține printr-un proces de finisare
a plăcii cu o gamă de perii, iar suprafața este ușor ondulată,
dar bine lustruită, plăcută la atingere; sunt puține roci care
pot fi tratate astfel, cel mai cunoscut fiind granitul.
l Flamat (ars) - se realizează prin expunerea suprafeței
pietrei direct la o flacără cu temperatură ridicată, iar ulterior
se practică răcirea bruscă, ceea ce face ca din material să se
evidențieze anumite cristale, iar finisajul să aibă o ușoară
rugozitate, devenind bun protector pentru a permite
montarea la exterior.
l Urme de fierăstrău - acest finisaj este creat prin
tăierea pietrei cu disc de diamant, suprafața obținută fiind
ușor neregulată, mată, cu mici brazde și dungi; aderența
este optimă pentru ca pardoselile să fie amplasate la
exterior, pe terase, căi de acces, intrări în imobile.

mare varietate de moduri, în funcție de destinație. Folosind
diferite tehnici și procedee mecanice sau fizice, piatra naturală
poate fi adaptată aplicațiilor interioare și exterioare. Iată cele mai
populare tipuri de finisaje:
Cu sau fără un tratament de suprafață, piatra constituie un
strat final elegant, natural, potribit oricărui tip de amenajare clasic
sau modern. În timp, valoarea ei poate crește, atunci când vorbim
de locații cu semnificație pentru istorie sau arhitectură, de aceea
sunt tratate cu maximă atenție în cadrul renovărilor. Înlocuirea
pieselor deteriorate sau uzate excesiv este dificilă (trebuie
identificată și prelucrată piatra la o nuanță cât mai asemănătoare
cu originalul, la dimensiunile cerute), dar nu imposibilă.
Pardoseli magazin
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Eveniment

MOBILA EXPO 2019
Cel MaI IMPortant evenIMent
dedICat InduStrIeI MobIleI
MoBila expo – târgul de mobilă cu vânzare –
este locul unde găsești sute de piese de mobilier
în variate stiluri și sfaturi potrivite pentru decorarea diferitelor spații interioare evenimentul
la care expun exclusiv producători de mobilă are
loc între 14 și 17 martie 2019, în centrul
expozițional roMexpo.

M

odernul și clasicul, tradiționalul și contemporanul se
vor îmbina în liniile decorative ale pieselor de mobilier
ce pot fi achiziționate la MOBILA EXPO 2019.
Vizitatorii vor avea parte de o incursiune în universul
diferitelor stiluri de amenajare. Aceștia vor discuta direct cu cei
care proiectează și produc mobilă și care au experiența necesară
pentru a furniza informații despre ce piese se potrivesc diferitelor
spații de locuit sau celor destinate activităților profesionale.
De asemenea, cei prezenți vor putea alege dintre sute de
oferte de mobilă, în funcție de bugetul de care dispun, camera
care se dorește decorată sau stilul preferat.
MOBILA EXPO înseamnă mobilier la prețuri rezonabile,
realizat în culori, materiale și finisaje aparținând stilurilor precum:
minimalist, rustic, industrial, retro-vintage, eclectic sau cel al anilor
’50, mid-century modern, românesc și neoromânesc.
Târgul de mobilă cu vânzare este organizat de ROMEXPO, în
parteneriat cu Camerele de Comerţ şi Industrie din România,
Asociaţia Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și
Asociaţia Clubul Român de Mobilă (ACRM).

PROGRAM DE VIZITARE:
14-16 martie 2019:
17 martie 2019:

între 10:00 – 18:00
între 10:00 – 16:00

Mai multe despre detalii despre eveniment se găsesc pe
www.mobila-expo.ro
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Aveți încredere în profesioniști!
www.spamagazin.ro

PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI!
Wakol PU 280
(amorsă barieră de umiditate)
Wakol D 3045
(amorsă filler)
Wakol Z 615
(şapă autonivelantă)
Wakol ms 260
(adeziv silanic rigid-elastic)
WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI !
Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în România de

sC eXeCUtIV trADING srL sAtU mAre
executivtrading@yahoo.com
0261.775.222

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

