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sumar
Calitate să fie, 
dar s-o știm și noi!

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

L ucrăm cu branduri, evaluăm după branduri și ne raportăm la
ele, le căutăm în fiecare etapă a muncii noastre. Dacă ne
gândim bine, nu prea mai folosim niciun produs care să nu

poată fi identificat prin nume sau logo, lăsându-ne entuziasmați de
câte un slogan. Fie că vorbim de o unealtă, un material de montaj,
unori chiar un sac de nisip pentru șapă, avem în minte faptul că
preferăm un brand și nu altul. De ce oare? Că se potrivește mai bine
stilului nostru de lucru, timpului pe care suntem dispuși să îl alocăm,
sau... să fie ceva pur personal? Probabil, uneori. Dar un lucru trebuie
să fie totdeauna prezent: calitatea. Nu poți spune că preferi un produs
care dă rateuri, din cauza căruia pierzi timp și bani, cu beneficiarul
gândindu-se cum să se răzbune pe tine. Deci pornești de la ideea că
mizezi pe materiale bune, verificate, cunoscute. Cunoscute de către
cine? De tine și de alți câțiva care cunosc piața de aici, merg la
târguri în străinătate, au disponibilitatea de a testa tot timpul noi
produse. Nu același lucru se poate spune despre beneficiar, sau
despre un montator simplu. Aceștia au în minte câteva branduri,
auzite, văzute, testate; rareori au disponibilitatea de a încerca ceva
nou, de a risca, fără să aibă o imagine clară în minte. Nu au auzit de
noul produs pe care îl propui, nu au încredere în el, nu îl pot evalua.
Atunci, cum poți convinge? Există produse bune care nu pot fi găsite
pe Internet, ori prezentate neglijent, sau descrise într-o limbă dificil
de tradus. Calitatea poate fi extraordinară, iar prețul fără comentarii,
dar... cum valorifici toate acestea, de vreme ce brandul nu se arată
interesat să se promoveze? Multe produse, susținute de o calitate bună
și promovate o perioadă, au dispărut de pe piață pentru că au
încetat să își păstreze imaginea, uneori dintr-un fel de autosuficiență
arogantă (”nimeni nu mai produce așa ceva, nu am concurență, sunt
inconfundabil”). Ei, bine, producția nu mai este o problemă prea mare,
dacă cineva are rețeta și ceva bani de investit în utilaje. Problema este
cui vinzi, cum ajungi la cumpărător, cine știe de tine? Și mai este o
problemă, ceva mai gravă: concurența cu produsele „similare”, care
cu o publicitate agresivă pe internet, nu foarte scumpă, dă senzația că
fac legea calității în piață. Deci: calitate să fie, dar s-o știm și noi! Prin
promovare, și nu oriunde, ci acolo unde știi că ai șansa să ajungi la
cel care este interesat și vorbește aceeași limbă cu tine. Multe
campanii de publicitate se risipesc către un public prea larg, în timp
ce specialiștii sunt nevoiți să se mulțumească, în afară de cele câteva
proiecte media specializate, cum este această revistă, cu o informație
nefiltrată, care abundă în „maculatură”. Publicitatea bine făcută, bine
țintită, ne ajută și pe noi, cei care lucrăm în domeniu și suntem
interesați să lucrăm cu branduri cunoscute, care să ne simplifice calea
spre beneficiar. Dacă activăm cu produse bune, dar necunoscute, vom
pierde constant în fața altor produse care nu sunt superioare, dar au
o foarte bună imagine în piață, sau cel puțin au o imagine. 

Editorial
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Noi MATERI-

Spații indoor naturale 
Pardoselile Marmoleum Marmorat sunt naturale atât

prin structură cât și prin aspect – sunt disponibile 5 modele
organice: real, Fresco, Vivace, Splash & terra, care se pot
combina într-o varietate aproape nelimitată de culori.
Modelele marmorate se adaptează perfect spaţiilor interioare,
rezonând bine cu materialele naturale precum lemnul, piatra
și textilele. Toate culorile sunt derivate din natură, astfel încât
nouă colecţie Marmoleum Marbled nu doar că aduce la
propriu natura în spaţiul interior, dar se și aliniază perfect
trendurilor actuale de design.  

Zone de aplicare preferate  
Marmoleum Marmorat este alegerea perfectă pentru

orice destinaţie, fie această o clinică, școală, hotel, magazin
șamd. Materialul e disponibil și cu calităţi conductive
(Marmoleum Ohmex) sau acustice (Marmoleum Decibel,
Marmoleum Acoustic), oferind o reducere a sunetelor cu 18
dB, respectiv 14 dB.  

Tehnologia actuală poate produce practic orice,
se ridică deja case la imprimante 3D. Se pot
obţine – şi se obţin – materiale ultrarezistente,
colorate, practice. Trendul ireversibil deja
readuce însă în discuţie materialul natural. Care
miroase, se simte şi este natural. Dincolo de
oportunitate, cost  şi utilitate, locuirea implică
emoţie şi stil. Petrecem peste 80% din timp
indoor, şi procentul nu e deloc în scădere. Dacă
vrem să ne placă  propria locuinţă şi locuire,
trebuie de fapt să fim în armonie cu ea. Pentru
pardoseli, acest lucru se traduce în 2 materiale -
lemn şi linoleum. Iar acesta din urmă e sinonim
cu Forbo Flooring Systems. 

Pardoseli

MARMOLEUM MARBLED REAL 

MARMOLEUM MARBLED TERRA

MARMOLEUM SPLASH FRESCO

MARMOLEUM VIVACE FRESCO

MarMoleuM
Marbled



Pardoseli magazin 5

www.forbo-flooring.com
Contact: sandra.stoian@forbo.com

Marmoleum antiincendiu  
Pentru zonele unde se dorește protecţie extinsă la foc,

Forbo a dezvoltat Marmoleum Fr, model cu un com por -
tament îmbunătăţit la foc-Bfl-s1, G, CS cf EN 13501-1.  

Noi modele 
terra și Splash, cele 2 noi modele ale colecţiei Marmo -

leum, extind  portofoliul Forbo cu efecte vizuale speciale. 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 distantă, dar dacă ne apropiem ne
surprinde prin culori neașteptate.   

de ce să aleg Marmoleum Marmorat?  
n este complet natural și regenerabil. E produs strict

din ulei de in, obţinut din seminţele plantei, făină de
lemn din plantaţii controlate și iută, cu rol de suport,
pe care se calandrează linoleumul. 
Nu conţine ftalaţi, ulei mineral sau plastifianţi.  

n emisii foarte scăzute, fără aditivi sintetici 
n o pardoseală neutră la CO2

n contribuie la un climat interior sănătos 
n Topshield2 e un finisaj UV de top al pardoselilor

Forbo Flooring, fiind aplicat pe toate modelele de
Marmoleum. Acesta previne pătarea, mătuirea și
zgârierea supra feţelor, asigurând totodată o curăţare
și întreţinere facile.

MARMOLEUM SPLASH FRESCO

MARMOLEUM MARBLED VIVACE
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ProFilE PROFESIONALE

rosturi de mișcare de până la 13 mm, 
suprafața vizibilă cu 8% mai mică 

„Clienții finali doresc profile cât mai elegante și mai în guste,
care au, totodată, stabilitatea și durabilitatea mo delelor
clasice. Noul profil Mono-Clip îndeplinește aceste cerințe: la
doar 31,5 mm, în condițiile unei suprafețe vizibile mai mici cu
8%, poate acoperi rosturi de mișcare de 13 mm“, a spus Lars
Maier, șeful diviziei de vânzări naţionale, despre noul sistem. 

Küberit 
Mono-Clip

PremierĂ la tÂrgurile
Profesionale
domoteX și Bau

Sistem elegant de profile cu performanțe
tehnice deosebite

la târgurile din debutul acestui an, Küberit a
prezentat profilul Mono-Clip, primul sistem pentru
laminat și parchet care, deși prezintă o structură foarte
îngustă și elegantă, permite preluarea unor rosturi de
mișcare de până la 13 mm. În plus, noua tehnologie de
clipsare permite aplicarea mai ușoară și mai rapidă.
Grație structurii sale inovative, profilul Mono-Clip
permite cu până la 60% mai multe utilizări decât
sistemele obișnuite. 

Utilizabil la toate înălțimile de pardoseală 
Noul sistem de clipsare, care permite fixarea profilului de

închidere în bază, implică un singur șanţ de fixare, faţă de
două, ale altor sisteme analoge. Astfel se realizează o prindere
puternică care asigură preluarea atât a forţelor orizontale cât
și a celor verticale. Profilul de bază se poate fixa atât mecanic,
cât și prin lipire, pe suport. Sistemul permite utilizarea sa, în
diferite variante, în cazul tuturor înălţimilor de pardoseli și
pentru asigurarea trecerilor, trecerilor cu diferenţe de nivel,
respectiv a închiderilor.  

Structura inteligentă a produsului implică un montaj mai
ușor și mai rapid, reducând, totodată, la maximum, riscul
erorilor de montaj. Profilul de închidere neted conferă un
aspect elegant, nobil, sistemului. Ca la toate celelalte sisteme
clip de la Küberit, după montaj nu mai sunt vizibile niciun fel
de șuruburi. 

Sisteme de profile cu utilizări foarte variate 
Mono-Clip constituie un rezultat al noii strategii de produs

a Küberit. „Scopul nostru este, deopotrivă, de a oferi
meseriașului ușurință și siguranță la montaj, respectiv,
valoare adăugată pentru beneficiar și o calitate constantă în
general“, definește Lars Maier ideile esenţiale ale companiei. 

Noul sistem de profile PPS® cu tehnologie 4.0  
accent pe o prelucrare confortabilă 

La dezvoltarea noilor produse Küberit și-a urmat con sec -
vent strategia consacrată. În ianuarie 2019, la târgurile



www.kueberit.com/ro

Domotex și BAU, liderul pieţei de profile din aluminiu, alamă
și oţel și-a prezentat noul sistem de profile cu tehnologie
patentată 4.0. Indiferent că este vorba de sisteme consacrate
deja sau complet noi, scopul Küberit vizează întotdeauna
montaj ușor și sigur pentru montator, un plus de valoare
adău gată pentru beneficiar și menţinerea unei calităţi
constante. Un exemplu în acest sens este tehnologia ino -
vativă 4.0 a sistemelor de profile  PPS®-Champion. 
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ProFilE PROFESIONALE

SGH Parkettfreund și-a înnoit complet 
gama de  substraturi (underlay) 
Șase dintr-o lovitură 

În total, gama de substraturi (underlay) a SGH reunește
azi șase grupe de produse, adecvate pentru montajul tuturor
tipurilor de pardoseli: de la gama ACOUSTIC pentru laminat,
parchet și PVC la sortimentul profesional și desigur la
programul BASIC, orientat spre îndeplinirea cerinţelor minime. 

Noutate – izolație performantă cu grosime de 
1 millimetru 

Merită amintită varianta PE Profi Vinyl (PE300), cu grosime
de numai 1 mm și o densitate de 300 kg/m³ , concepută
pentru utilizarea sub LVT. Noul produs este perfect pentru
încălzire în pardoseală și reduce sunetul de pășire cu 18 dB. 

PPS®- Champion Star 4.0

PPS®- aS 4.0

PPS®- Champion

PPS®- Champion 4.0

PPS®- Champion XXl 4.0
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tENdiNȚE

Pardoselile din lemn sunt clasice prin excelenţă, alături de cele din piatră sau ceramică; aspectul lor depinde în
prea mare măsură de esenţele de lemn folosite, prin urmare apare întrebarea firească: ce se mai poate inova? În
mod surprinzător, noutăţile apar tot timpul, fiecare an venind cu perspective noi asupra modului în care lemnul
este debitat, finisat, colorat, pus în operă, integrat într-o amenajare interioară. Astfel, putem vorbi periodic de
trenduri în acest domeniu, fără a avea senzaţia că lucrurile ar putea rămâne pe loc vreodată. Am încercat aici să
trecem în revistă trendurile lui 2019, obsevate la principalele evenimente europene de la acest început de an. 

T ehnologia, chimia modernă ne permit să
obţinem o mulţime de culori și nuanţe,

fără senzaţia că am ieșit din decor într-o zonă
a artificialului, ba din contră, că am potenţat
naturaleţea materialului. Ca trend general, se
mizează pe materiale și finisaje naturale,
organice, care să dea în același timp senzaţia
individualităţii. Vorbim nu neapărat despre
laminat, unde aspectul este creaţie pură, ci
mai ales de zona de finisare a parchetului cu
strat final din lemn curat. Adevărul este că
două bucăţi de lemn nu pot fi identice, așa că
fiecare acoperire cu parchet are propria sa
amprentă; ei bine, se poate mai mult! 

Trend general
Pornim prin a remarca faptul că aspectul de lemn, în
numeroasele lui variante, este căutat cu insistenţă în industria
pardoselilor, inclusiv de către producătorii de pardoseli elastice,
laminat, textile, ceramice. Lemnul este, deci, la modă,
împărţindu-și piaţa cu aspectul mineral, de rocă, și acesta în
variante numeroase. 

PARDOSELILE 
DE LEMN

în 2019
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tENdiNȚE

Gri și nuanțe deschise
În privinţa cromaticii, vom începe cu

culoarea gri (mai degrabă o non-culoare), tot
mai des întâlnită în ultimii ani, iniţial sub
influenţa designului scandinav, minimalist, și
a tendinţelor spre arhaizat (albul vopsit și
”uzat” sau ”spălat”). Se creează o suprafaţă
neutră, care poate deveni fundal pentru orice
de amenajare; singura rezervă este că, dacă se
folosește în exces, devine obositoare, ca și
cum ai trăi într-o casă din beton aparent.
Altfel, deși vorbim de o culoare rece, efectul
este unul relaxant și se potrivește spaţiilor
care trebuie să confere o atmosferă familiară,
deschisă, care trimite în același timp către
tradiţie și modernitate, tinereţe, chiar boemă.
În America, inedit este faptul că trendul a
început dinspre Coasta de Vest, din California,
unde soarele chiar nu are nevoie de o
potenţare. Aportul de maro face ca în dor mi -
toare să se creeze o atmosferă proaspătă, iar
în camerele de zi una elegantă. Nu prea mai
întâlnim culorile aprinse portocaliu și roșcat

ale lemnului de
stejar sau cireș
lăcuit, tendinţa
fiind mai degra bă
spre lemn crud, care
să semene cât mai
mult cu stadiul de proas -
păt tăiat, eventual finisat în
nuanţe închise, mate sau satinate (fără a fi
excesiv de lucioase). În mod particular, se
poate opta pentru o nuanţă asemănătoare
mierii, ceva mai închisă, care este o nuanţă
naturală, caldă, mai degrabă clasică decât în
tendinţe, și care probabil nu se va demoda
niciodată. 

În afară de nuanţele de gri, celelalte culori
sunt folosite în tonuri extreme - cele mai
închise sau cele mai deschise. Luminozitatea
pardoselilor este apreciată în mod deosebit,
dar fără luciu, care are două dezavantaje:
deranjează privirea și este asociat de regulă
cu lipsa de aderenţă, în contextul în care
siguranţa traficului este obligatorie. 

În America, inedit este
faptul că trendul a
început dinspre Coasta
de Vest, din California,
unde soarele chiar nu are
nevoie de o potenţare. În
prezent, se merge pe
varianta de gri
”driftwood”, de lemn ţinut
în apă mult timp, cu
tonuri și nervuri care îi
dau profunzime, o
perspectivă tridi -
mensională. Griul și bejul
(fosta dominantă) se pot
combina într-o nouă
culoare, care deja a primit
un nume: ”greige”. 

ParcheT gri



O nou` dimensiune a 
poten]`rii nuan]ei lemnului
Cu ajutorul departamentului nostru de dezvoltare am realizat un sistem de grunduire complet
inovator. Noul grund bicomponent pe baz` de ulei cu con]inut ridicat de solid Loba HS 2K
Intensive A.T. poten]eaz` profunzimea nuan]ei unei pardoseli uleiate. Grundul Loba HS 2K Intensive A.T.

este u[or [i sigur în aplicare.  Grundul Loba HS 2K Intensive A.T. este disponibil transparent [i în 10
nuan]e cromatice diferite.

Protec]ia bicomponent` inovativ` a suprafe]elor Loba 2K InvisibleProtect A.T. combin`
calit`]ile unui lac pe baz` de ap` cu cele ale pardoselilor uleiate, intensificând astfel nuan]a
lemnului. Calit`]ile excelente de impregnare ale solu]iei Loba 2K InvisibleProtect A.T. ofer` 
o protec]ie a suprafe]ei comparabil` cu a pardoselilor l`cuite. Materia prim` calitativ`
confer` rezisten]` deosebit` la zgâriere stratului invizibil, acesta fiind în plus foarte u[or de
cur`]at. Pardoselile din lemn pe care se aplicå Loba 2K InvisibleProtect A.T. arat` ca lemnul
netratat, solu]ia fiind viabil` deopotriv` în mediul reziden]ial [i la solicit`ri crescute. 

Sistem de aplicare 

Aplicare cu rola 
a primului strat 
de Loba HS 2K

Intensive

L`sa]i s` ac]ioneze Egaliza]i L`sa]i s` se usuce 
Aplica]i cu rola

lacul
LOBADUR®

l 1 l l 2 l l 3 l l 4 l l 5 l

Preg`tirea
suportului, [lefuire

profesional`

Aplica]i cu rola 
Loba 2K 

InvisibleProtect A.T.

L`sa]i s` se usuce
Şlefuire 

intermediar` 

Aplica]i cu rola al
doilea strat de 

Loba 2K
InvisibleProtect A.T.

l 1 l l 2 l l 3 l l 4 l l 5 l

F`r` Loba HS 2K Intensive A.T. Dup` folosirea  Loba HS 2K Intensive A.T.

Sistem de aplicare 
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tENdiNȚE

luminozitatea este
căutată, văzută ca o
eliberare, cu
posibilități de
amenajare nesfârșite,
indiferent de stil:
elegant, modern,
rustic, domestic,
industrial, etc. Se
poate alege o esență
de stejar, arțar, fag,
sau bambus cu
nuanță deschisă, iar
dacă, după un timp,
se dorește o culoare
mai închisă,
schimbarea se poate
face fără probleme.
invers, schimbarea se
face mult mai greu,
uneori este imposibil
dacă stratul de uzură
nu este suficient de
gros. Și da, o cameră
cu pardoseli
deschise, având
dușumele de
dimensiuni mari,
pare mult mai
spațioasă. 

Poate că tocmai din acest motiv. Dar pentru
spaţiile atent întreţinute, care se doresc apreciate
pentru eleganţă... culorile închise sunt în regulă.
Unii designeri sunt de părere că pardoselile
închise ”și-au cam trăit traiul”, dar... viitorul ne-o
va dovedi sau nu. Mai clar este însă următorul
trend: combinaţii între diferite esenţe, unele
chiar în contraste extreme. Asta da personalizare!

texturi rugoase, 
lemn recondiționat

Se mai poate vorbi despre o tendinţă către
texturi care sugerează prelucrarea manuală.
Aceasta poate oferi senzaţia de unicitate, de
personalizare, atât de căutată. Se dorește câteo -
dată un aspect periat, alteori unul mai rugos, sau
unul de-a dreptul neuniform (dar nu exagerat,
din motive de siguranţă). Și ce facem cu toată
această tehnologie de șlefuire, care a ajuns la
performanţe microscopice? O folosim, pentru că
oamenii vor dori totdeauna o par doseală cât mai
netedă. În fond, vorbim de niște tendinţe, nu de
obiceiuri de consum. 

Dar în designul actual se cere multă lumină,
deși se credea la un moment dat că nuanţele
foarte deschise sunt depășite, fade, fără perspec -
ti vă. Acum, din contră, luând în seamă noile
ten dinţe de amenajări interioare, inclusiv mo -
bilierul, culorile deschise la nivelul pardoselilor au
fost resuscitate; vorbim în general de gal benul
sau bejul pal, practic nuanţele lemnului natur cu
mici tente date de tratamentele pentru finisare. 

Culorile închise sunt încă apreciate, deși pe
acest fond se evidenţiază mai clar zgârieturile,
imperfecţiunile și urmele de praf, iar camerele
par mai mici cu o asemenea pardoseală. Se
poate face o comparaţie: de ce nu se cumpără
mașini de culoare închisă în zone deșertice?
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o atenție sporită din partea aplica-
torilor va fi necesară la noduri, pen-
tru că acestea se pot desprinde, pot
apărea crăpături. dar aplicatorii au
la dispoziție adezivi și chituri care
rezolvă situația – cu ceva efort, dar
se poate. Zgârieturile, arsurile,
găurile de viermi și alte distrugeri
fac parte din arsenalul estetic al
producătorilor din acești ani, care
plătesc sume bunicele pentru lem-
nul recuperat din clădiri demolate.

VechiTuri scumPe

În Vest este o adevărată afacere să vinzi lemn
vechi – dar nu foarte vechi. Cu trecerea timpului,
lemnul devine extrem de greu de prelucrat, de
dur, pentru că se mineralizează. Culmea este că
efectele de degradare sunt create uneori și
intenţionat, în fabrică, pe lemn recoltat recent.
Dacă efectele sunt naturale... preţul este mai
mare, pentru că tratamentele sunt mai multe și
mai scumpe, iar rezultatele mai credibile, desigur. 

Iar efectele personalizate le vom obţine
din structura materialului, de exemplu din
lemn la care inelele sunt mai vizibile, chiar cu
noduri, și potenţând totul cu pigmenţi și alte
tipuri de tratamente, unele din fabrică, după
reţete secrete. Ceea ce se evita odinioară, azi
se caută cu bani mulţi! Și mai ales de către
tineri și oameni educaţi, care își doresc mai
intens perso nalizarea unei amenajări, având
în același timp sentimentul că folosesc ma -
teriale reci clate, înscriindu-se în curentul Eco.
Într-adevăr, o placă de parchet din lemn reci -
clat, care are o sută de ani sau mai bine, poate
spune o poveste. 

Să ne îngrijorăm că vom călca de acum
încolo doar pe pardoseli care mai de care mai
distruse și reparate? Nicidecum! Un parchet
de lemn bine șlefuit va rămâne clasic, poate
cu mici variaţii privind granulaţia ultimei
șlefuiri, care să îi dea o texturare mai mult sau
mai puţin accentuată. Dar el va rămâne prima
opţiune pentru majoritatea beneficiarilor unei
pardoseli de lemn natural. Putem discuta aici
cât de lucios va fi. 

Aspectul satinat este un compromis între
lucios și mat – pe o scară de la 1 la 10, să
zicem că satinatul are nota 4 ca grad de luciu.
În prezent, există o apetenţă mai mare pentru
aspectul mat, care în acest deceniu a fost
imbatabil, dar cu siguranţă într-o zi se va
reveni la un pic de strălucire în plus. Revenind
la aspectul mat, finisarea cu ajutorul uleiului a
cunoscut o revigorare puternică în acești ani,
iar tandemul mat – ulei va continua să
fascineze.

Modele, dimensiuni
A venit rândul dimensiunilor și modelelor.

Deși se caută dimensiuni mai mari, nu se
poate vorbi despre o preferinţă anume.
Întâlnim uneori plăci de lăţimi și lungimi
extreme (parcă există o competiţie: cine are
cea mai mare scândură de dușumea?), dar și
de dimensiuni mici, cu lamele gen parchet
industrial, sortiment care revine la modă cu
forţă în anii aceștia. Oricum, ar arăta ciudat ca
un hol să fie acoperit cu doar una sau două
panouri imense. 
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tENdiNȚE

Cam acestea sunt aspectele
observate în privinţa pardoselilor

interioare din lemn. Oricum, ceea ce
vezi într-un showroom sau la o expoziţie

nu reprezintă și preferinţele majoritare. Ele sunt
propuneri, în definitiv, care se dovedesc de
succes sau nu. În funcţie de comenzi, piaţa își
stabilește singură evoluţia. Iar trendurile... sunt
doar trenduri. Ele arată mai degrabă influenţe,
într-o industrie a lemnului care rămâne suficient
de conservatoare.  

După unii specialiști, se merge pe o medie
de 15 – 20 cm lăţime și 60 – 120 cm lungime,
avan tajoasă atât pentru beneficiari, cât și pentru
montatori. Originale sunt mai degrabă aco -
peririle cu parchet de lăţimi diferite, montate în
stil englezesc, ceea ce creează un model inte -
resant, surprinzător – dar este greu de presupus
că va deveni un trend.

Bizotul sau șanfrenul (teșitura oblică, peri -
metrală a plăcii de parchet) reprezintă opţiuni
viabile, atâta timp cât sunt mai discrete, fără a
ieși prea mult în evidenţă și fără a crea probleme
pentru întreţinere. O suprafaţă perfect netedă
pare însă de preferat.

La fel de popular este și montajul “en glezesc”;
o idee interesantă este montajul pe diagonală,
nu de-a lungul laturii unei camere. Este mai mult
de muncă, dar efectul este spectaculos. Toţi
admiră acest tip de pardoseală, având senzaţia
că văd ceva deosebit, per so nalizat. 

Ca esenţe, ce se mai poate spune? Acestea
sunt, cu acestea defilăm. Pigmentarea și
finisarea au devenit atât de evoluate, încât
uneori cu greu îţi dai seama de esenţă, dacă

producătorul dorește asta. Un trend care du -
rează de câţiva ani continuă: pluta. Are un
aspect unic, greu de reprodus, și și-a dovedit
rezistenţa în timp. De asemenea, bambusul are
o revenire, în formate care să îi accentueze
caracteristicile naturale, organice (în fond,
bambusul este mai degrabă iarbă decât lemn...).
Singura lui problemă, deja cunoscută, este
comportamentul la umiditate: preferă o at -
mosferă caldă și uscată.

la capitolul modele,
apare veșnica
întrebare: chevron
sau ”os de pește”?
Primul are lamela în
formă de
paralelogram, celălalt
în formă de
dreptunghi. Cel din
urmă este mai
popular pentru că
este mai accesibil, de
aceea va fi mai des
montat în casele
celor tineri. ambele
sunt disponibile
acum în formate
mult mai mari,
potrivite încăperilor
spațioase.



MULTIPROTEC
ABSOLUTE 

UNDERLAY 
PROFESIONAL 

*valoare pentru 50m2, la 22 ºC, generare de apă caldă menajeră, încălzire în pardoseală, centrală în 
condensație (eficientă 104%). Perioda de încălzire 6 luni, produs folosit Multiprotec 1000 cu spumă PE 2 mm   

Substraturi (underlay) pe bază de poliuretan și minerale (PUM) 
– îndeplinește cele mai înalte standarde, asigurând o fonoizolație optimă. În plus, rezistența deo -
sebită la presiune asigură protecție și durabilitatea pardoselii. Rezistența termică foarte scăzută
face ca acest underlay să reprezinte o soluție ideală pentru sistemele de încălzire în pardoseală.
Substraturile din poliuretan generează economii de până la 200 EURO (*) la facturile de energie
într-un singur sezon de încălzire - 6 luni. Substraturile pe bază de poliuretan și minerale
reprezintă alegerea perfectă în acest sens, dar în majoritatea cazurilor căutăm un underlay
capabil să fono izoleze pardoseala și încăperea (zgomotul produs la pășire), dar să reducă și
zgomotele în spațiile de dedesubt (zgomotul de impact). 

NOU

TAPE

3in1
UNDERLAY

FOIL

21dB



ESTETIC PRECUM LEMNUL, 
PRACTIC PRECUM CERAMICA 

În laboratoarele noastre am descoperit o combinație inovativă de
minerale naturale și polimeri. Proporția atent selectată asigură o
performanță maximă a pardoselii. 

Conținutul mineral cu densitate mare asigură o durabilitate extremă,
confirmată de garanția de 20 de ani pe care o oferim. Suntem mândri
de calitatea produselor noastre, fără conținut de ftalați și plastifianți
dăunători. 

COLECŢIE DE PARDOSELI RIGIDE PE BAZă DE MINERALE 



www.arbiton.com UNIQUE WOOD
AND STONE DESIGN

STRUCTURă
NATURALă 

PLACă
LATă 

PARDOSEALă
SILENȚIOASă 

ATINGERE
DELICATă

PARDOSEALă
DURABILă 

100% 
IMPERMEABILă 

SISTEM CLIC DE 2
ORI MAI REZISTENT

IDEAL PENTRU
ÎNCăLZIRE ÎN
PARDOSEALă

       

DOUBLE UV
COATING
LAYER

WEAR
LAYER

DESIGN
LAYER

HD MINERAL
CORE

O N E  S P A C E O N E  F L O O R
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lUCrări DE REFERINță

FonoizolaŢie cu 

pentru un proiect rezidenŢial de excepŢie

URSA GLASSWOOL TSP

Continuăm seria de lucrări care au inclus izolarea fonică și termică a pardoselilor cu vată
minerală de sticlă URSA GLASSWOOL TSP. De această dată, avem un proiect rezidenţial realizat
în București, premiat la multe concursuri interne și internaţionale, precum Anuala de
Arhitectură București, nominalizat la concursuri de prestigiu precum World Architecture
Festival, Mies van der Rohe și altele. După cum este firesc, la acest proiect au fost folosite cele
mai performante materiale, fiind prevăzute detalii de execuţie minuţioase, destinate să
asigure un confort maxim. URSA GLASSWOOL TSP este unul dintre cele mai performante
produse de acest gen de pe piaţa europeană, prezent și în România de câţiva ani. Aplicat
sub un sistem de dală flotantă, a contribuit decisiv la confortul acustic al clădirii, împiedicând
trecerea zgomotelor structurale și aeriene între niveluri.

Clădirea este situată într-un car tier
central din București (zona Foi -
șor), iar spaţiile comune sunt

foarte preţioase. Terasele ame na jate pen -
tru socializare, căile de acces, parcările
pentru biciclete, spaţiile co merciale ar
putea crea disconfort lo ca  tarilor, ca și
zgomotele propagate pe verticală, între
apartamentele de la etaje succesive. 
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Pentru a combate această sursă de
probleme și a crea condiţii de bună
vecinătate, în aparta mente au fost
aplicate peste placa de beton un strat
de vată de sticlă, peste care s-a turnat o
șapă în sistem de dală flotantă. Densă,
suficient de rezistentă la compresiune
pentru a face faţă solici tărilor zilnice,
vata de sticlă ab soar be sunetele
nedorite, protejându-l pe cel de
dedesubt, și în plus asigură o izolare
termică bine-venită pentru confortul și
economia de energie a locuinţei. Sunt
avantaje nu doar pentru imobile de
locuinţe, ci pentru orice alt tip de clădire:
birouri, hotel, instituţie etc. Sistemul este
suficient de adaptabil pentru a aborda
orice formă a încăperii, oricât de com -
plexă, pentru toate tipurile de spaţiu:
baie, bucătărie, living, dormitor, holuri
etc. Practic, vata de sticlă acoperă toată
suprafaţa utilă a apartamentului. 

Dezvoltatorii responsabili apelează
la aceste materiale performante pentru
că ele reprezintă în fond o investiţie, pe
care beneficiarii le apreciază și sunt
dispuși să plătească preţul optimizărilor
unui proiect.

În imaginile din aceste pagini,
puteți vedea principalele etape de
execuție al lucrării:

1. Se prelucrează stratul suport
(placa de beton), astfel încât să fie curat
și relativ drept - dedesubt nu se for -
mează spaţii, iar stratul de vată minerală
apare ca o suprafaţă regulată, plană. De
asemenea, se stabilesc cotele până la
care se va ridica întregul sistem de dală
flotantă, eventual folosind o nivelă cu
laser.

2. Se instalează o bandă peri me -
trală pentru pereți, care să întrerupă
transmiterea sunetului către structura

construcţiei (neapărat bucată separată);
aceasta trebuie să ajungă sub plăcile
termoizolante și 1 - 2 cm deasupra
șa pei, trecându-se inclusiv peste stră -
 pun gerile pentru ţevi și golurile de uși
(care apoi se decupează).

3. Se poziționează plăcile ter mo -
izolante URSA GLASSWOOL TSP
(evitând îmbinările în cruce), cât mai
apropiate unele de celelalte, pentru a
obţine cele mai bune rezultate acustice
și termice. În funcţie de nevoi, plăcile de
vată minerală se pot debita; dacă pe
placa de beton sunt pozate ţevi de
instalaţie, se realizează un strat de
umplutură sub plăci. Grosimea stratului
de vată minerală este cel recomandat
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.
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4. Se așază o folie de polietilenă,
care separă și protejează vata minerală
de scurgerea mortarului turnat dea -
supra. 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 obţină o
protecţie 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 pă trun -
dă prin șapă către stratul de vată
mi nerală, deteriorând-o. 

5. Se prepară șapa, în care se
adaugă opţional fibre de sticlă pentru
armare, și aceasta se toarnă peste folia
de polietilenă, nivelând bine, la început
cu lopata, grebla și dreptarul. În funcţie
de suprafaţă, 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 oţel,
așezată pe poziţie înainte de turnarea
mortarului. Înălţimea șapei trebuie să fie
de cel puţin 5 cm și depinde de caz, de
încărcările prevăzute în proiect ori de
faptul că există sau nu încălzire în par -
do seală. Șapa se poate nivela eventual

prin elicopterizare, asigurând astfel
uniformizarea perfectă. Deasupra se
poate interveni cu orice tip de strat final

- parchet, laminat, gresie, PVC etc., tipul
de acoperire neinfluenţând gradul de
percepţie sonoră a celor de dedesubt. 

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 sis-
temele 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 rezi-
denţiale, 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.

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, Sector 1, Bucure[ ti
Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664

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

INFO

Conductivitate termică (λD) 0,033 W/mK (en 13162)
Reacţia la foc, conform normelor Euroclass A1 (EN 13501-1) – incombustibil

Temperatura maximă de utilizare 200 °C
Rigiditatea dinamică 

pentru grosimi mai mari de 25 mm maxim 7 MN/mc

lUCrări DE REFERINță
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unitatea noastră de producție, cu cele mai moderne dotări, asigură

MAGTOMVIC
Parchet premium, produs în românia

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

Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175

• Parchet masiv din stejar,
fag, salcâm, salcâm aburit,
carpen, cireș, nuc, ulm,
mesteacăn

• Parchet stratificat de
stejar și frasin pe suport
de placaj din mesteacăn,
cu o excelentă stabilitate
dimensională 

• Semipodele la dimensiuni
personalizate

• Plinte, pervazuri, frizuri,
trepte pentru scări

• Materiale Wakol și Loba,
pentru montaj și finisare

• Modele în trend, variate, care permit 
orice tip de montaj 

• Lemn cu umiditate controlată, de 8 - 11% 
• Diverse clase de calitate, abateri 

dimensionale de maxim 0,02 mm 

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească 

• Consultanță și seriozitate în relația 
cu montatorii 

• Garanție 2 ani pentru produse

Contact:      
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MatErialE DE TOP

Pardoselile Ucrete de la BASF, 
cele mai rezistente din lume încă din 1969,
aniversează 50 de ani 

We create chemistry

n Soluția de pardoseală pentru cele mai
solicitante medii 

n Funcționalitate ireproșabilă decenii în șir 
n Montaj rapid și facil 
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Cele mai rezistente pardoseli din lume, din gama
Master Builders Solutions, celebrează o ani -
versare majoră: acum 50 de ani au fost patentate
soluțiile de pardoseli ucrete. ucrete are la bază
o tehnologie unică pe bază de rășini ce conferă
acestor pardoseli o rezistență excep țională la
substanțe chimice agresive, impact mecanic și șo -
curi termice. 

Pardoselile Ucrete sunt  destinate în special zonelor
agre  sive precum în industria alimentară, chimică și
farmaceutică. Ele formează suprafeţe omogene cu un

mi nimum de rosturi și, unde e necesar, dau dovadă de pro -
prietăţi antiderapante pentru a asigura un mediu de lucru
sigur și igienic. Suprafeţele im pe netrabile și impermeabile
Ucrete își păstrează stabilitatea la temperaturi de până la
130 °C respectând și cele mai stricte cerinţe în materie de
igienă. În funcţie de model, Ucrete se poate monta în câteva
ore sau zile, iar dacă aplicarea este corectă, funcţionalitatea
pardoselii se întinde pe decenii de utilizare. 

Dezvoltarea pardoselilor Ucrete a început la sfârșitul
anilor 1960 ca parte a cercetărilor menite identificării unei
acoperiri de pardoseală rezistente, durabile și ușor de aplicat
pentru uzinele chimice. Soluţia ideală s-a dovedit a fi alegerea
poliuretanului ca ingredient principal, o reacţie controlată cu
apă înaintea aplicării și folosirea unor agregate utilizate până
atunci doar la prepararea betoanelor. “Proprietățile par do selilor
Ucrete – a căror denumire vine din combinarea termenilor
Urethane și Concrete – au fost pe drept cuvânt revoluționare”
ne spune Philip Ansell, Marketing Manager, Ucrete Industrial
Flooring Europe-BASF. 

“Ucrete nu erau influențate în niciun fel de umiditatea
reziduală din substrat, putând fi astfel montate rapid și
constituind soluția ideală pentru renovări. Soluțiile pe bază de
rășini disponibile pe atunci presupuneau existența unui
substrat foarte uscat – un pas preliminar ce reclama – și încă
reclamă – mult timp și efort.”

Încă de la apariţia lor, soluţiile de pardoseli Ucrete și-au
găsit aplicabilitatea peste tot în lume în situaţiile în care
priorităţile principale vizau rezistenţa și durabilitatea. “Una
dintre cele mai vechi pardoseli Ucrete încă funcțională și azi
a fost instalată într-o fabrică de bere din Nigeria în 1982,”
spune Ansell, care tocmai s-a ocupat de documentarea
excepţionalei rezistenţe a acestor pardoseli în cadrul

competiţiei “Ucrete Destruction Challenge”. În 1975, o mare
companie de băuturi răcoritoare a montat soluţia de
pardoseală Ucrete într-o fabrică din Irlanda – de atunci a
folosit aceste pardoseli în toate fabricile sale din întreaga
lume. Clienţii noștri știu că se pot baza pe durabilitatea și
performanţele sistemelor de pardoseli Ucrete – și doresc ca
rezistenţa acestora să devină o regulă în toate spaţiile lor de
producţie. Inovaţia a fost principala noastră motivaţie încă din
1960, iar investiţiile consistente în cercetare și dezvoltare
făcute de-a lungul anilor ne-au permis să revoluţionăm
industria pardoselilor în repetate rânduri: 
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MatErialE DE TOP

Conţinutul extrem de scăzut de compuși organici volatili
(VOC) al pardoselilor Ucrete, fapt recunoscut de entităţi
independente precum Eurofins, împreună cu versatilitatea și
calităţile specifice ale acestora – rezistentă la impact termic,
chimic și mecanic extrem, durabilitate îndelungată și între -
ţinere facilă precum și, la nevoie, conductivitate electrostatică
– le fac soluţia perfectă pentru industria alimentară, chimică
și farmaceutică, dar și aerospaţială, electronică, inginerie,
textilă și de minerit – pretutindeni unde rezistenţa la solicitări
agresive e imperios necesară. 

Iniţial disponibilă în două variante, netedă și anti dera -
pantă, gama de produse a fost extinsă și astăzi include peste
12 soluţii diferite pentru o varietate de solicitări. Toate au în
comun rezistenţa și durabilitatea. Soluţiile de pardoseli Ucrete
sunt disponibile la nivel global prin reţeaua de aplicatori
specializaţi. “Folosite și instalate corect, pardoselile noastre
oferă performanțe pe termen îndelungat,” declară Ansell. “În
acest fel, facem și o declarație fermă de sustenabilitate; ce
poate fi mai nociv pentru mediu decât să arunci o pardoseală
după numai 5 sau 10 ani? Tot mai mulți clienți optează astfel
pentru beneficiile reale ale unei pardoseli durabile pe termen
îndelungat, evitând costurile de înlocuire și renovare. Doar în
2018, pardoselile Ucrete au acoperit peste 5 milioane de metri
pătrați. Scopul nostru este să continuăm să investim în
portofoliul de produse, pentru a le îmbogăți pe cele existente
și pentru a dezvolta noi soluții, venind în întâmpinarea
nevoilor clienților cu o estetică îmbunătățită și o tehnologie
de instalare mai prietenoasă și mai ergonomică.”

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

n 1982: Prima pardoseală terrazzo antistatică și igienică
pentru industria farmaceutică; 

n 1993: Prima șapă de solicitări foarte mari aplicată fluid
și cu rezistenţă certificată la șocuri termice, pentru
aplicări ergonomice; 

n 2003: Primele sisteme cu aspect estetic îmbunătăţit și
profile antiderapante speciale pentru cerinţele de
securitate ale industriei alimentare; 

n 2011: Primele sisteme neutre, cu întărire rapidă, pentru
reducerea timpilor de aplicare chiar și la temperaturi
scăzute; 

n 2018: Pardoseli monolitice antistatice și rezistente la
șocuri termice.” 



l dotări pentru hoteluri 
și centre spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de
construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes 
în domeniu
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Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu: Elaborarea meniului Spa (I) • Recomandat Hotel
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Romhotel 2017 – pentru turismul făcut cu profesionalism • Produse profesionale HoReCa

 
        

www.spamagazin.ro

Anul V, Nr. 2 (12)   •   Toamnă - Iarnă 2017

Eveniment: Anuala de Arhitectură București 2017; Bursa și Forumul de Turism Balnear - Băile Tușnad
2017 • Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu • Interviu - Ioana Rebenciuc, TISA Hotels & Spa,
Băile Olănești • Sfaturi pentru dezvoltarea unei zone de agrement cu piscină • Sisteme și materiale
profesionale pentru Horeca • Servicii premium pentru hotelieri - Turul personalizat by Dracula Tour

PROVOCĂRILE ARHITECTURALE SUNTSUSŢINUTE DE TEHNOLOGIILE SIKASistemele inovatoare de la Sika pentru impermeabilizarea structurilor subterane:• SikaProof® | • Sika®Viscocrete® | • SikaSwell®

       :    

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 2 (14)   •   Toamnă - Iarnă 2018

Recomandat Hotel & SPA Magazin - Sun Garden Spa Resort Cluj • Tendințe: Alimentația

SPA - experiențe senzoriale unice, într-un mediu curat - Patrick Pettenuzzo, fondator

Sărbătoarea Gustului în România • Eveniment: Gala Premiilor Anualei de Arhitectură București

2018 BIFE-SIM 2018 | Avanpremiera Bienalei Naționale de Arhitectură 2018 • Legislație: Noile

norme de igienă și sănătate pentru piscinele publice  • Turul personalizat - Dracula Tours



Surface Finishing eurocol:
conforabil, decorativ, rezistent
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P
ardoselile turnate Multiterazzo, Liquidesign și
Beton Design de la Forbo Eurocol sunt decorative,
durabile și simplu de întreţinut, deci pot fi folosite în

zonele speciale ale locuinţei, acolo unde alte materiale ne pun
probleme. Multiterazzo se potrivește foarte bine unui balcon
închis de apartament, LiquidDesign într-o bucătărie sau în
camera copiilor, având o multitudine de culori disponibile,
BetonDesign pe un hol sau într-un living modern, în care
merită puse în evidenţă mobilierul și obiectele decorative. Dar
acestea nu sunt niște reguli – versatilitatea lor este atât de
evidentă, încât pot fi considerate materie primă pentru
inspiraţia oricărui beneficiar sau designer. Jucându-ne cu
culorile, putem crea suprafeţe cu adevărat personalizate,

Într-o locuință, imobil de birouri, hotel sau alt tip de
clădire „civilă” avem invariabil spații în care este de
preferat să alegem o pardoseală continuă, rezistentă
la umezeală, care se poate curăța sau întreține ușor și
rapid. Sunt zone în care ar fi păcat să montăm parchet
sau mochetă, fiind nevoiți să le protejăm permanent,
să pierdem ore și ore pentru a înde păr ta petele,
praful, murdăria. În același timp, ne plac par doselile
calde, confortabile, evitând senzațiile de rece sau de
duritate pe care ni le dau unele supr a fețe. Noile
generații de pardoseli turnate ne oferă toate aceste
avantaje, și în plus un design per sonalizat, inovator, în
funcție de destinația spațiului respectiv. Realizate cu
materii prime de calitate și tehnologii de ultimă oră,
sistemele pentru pardoseli turnate (lichide) Surface
Finishing de la Eurocol răspund tuturor acestor
exigențe și chiar mai mult decât atât. 

beneficiind de cunoștinţele unui aplicator care se pricepe să
le pună în operă temeinic, pentru a ne bucura de această
experienţă cât mai mult timp. Ulterior, nu ne va mai fi teamă
de creativitatea copiilor care s-au apucat de pictură, de puţin
sos căzut pe pardoseala bucătăriei, de agresivitatea unei pete
de mucegai care apare în colţul unei camere mai reci. Datorită
rezistenţei la umiditate, la sarcini mecanice mari și substanţe
chimice, sunt materiale care pot fi utilizate fără probleme în
băi și bucătării, zone de trafic, chiar spaţii medicale sau
comerciale, răspunzând la fel de bine exigenţelor estetice ale
designului modern. În plus, după montaj spaţiile se pot folosi
rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scăzute, ceea ce ne asigură
sănătatea, nouă și celor pe care vrem să îi protejăm.

Aceste pardoseli turnate nu implică suduri, substructuri,
o planificare prea complicată înainte de punerea în operă, iar
în urma execuţiei nu rezultă deșeuri, așa cum ne recomandă
normativele europene. Totul este să avem un strat suport
plan, stabil și bine curăţat, care poate fi obţinut de asemenea
cu produse din gamele specializate Eurocol.

Multiterazzo este o pardoseală lichidă turnată de mare
durabilitate, bicomponentă, ușor de întreţinut și rezistentă la
apă, cu formă stabilă și adecvată pentru cele mai ridicate cerinţe
de rezistenţă mecanică și chimică. Datorită aplicării fără rosturi,
Multiterrazzo este ideală pentru zone cu solicitări igienice mari,
de exemplu bucătării, cabinete medicale și spitale, birouri, școli
sau locuinţe, având emisii foarte scăzute de substanţe organice
volatile conform Emicode EC1 Plus. Multiterazzo este de
asemenea potrivită aplicărilor exterioare, dar și în medii uscate.
Poate lua orice formă a stratului suport și capătă o aderenţă
optimă (antiderapantă: R9, conform BGR 181, devine R 10 după
aplicarea protecţiei Eurocol C floor top-Coat, și R 11 după adău -
gare de aditivi). Este aplicabilă peste încălzirea în pardoseală și
greu inflamabilă: Bfl-s1 conform DIN EN 13501-1. 

Liquidesign este o pardoseală lichidă rezistentă, din
materiale naturale (ulei de in, făină de lemn și pigmenţi
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DIRECTOR COMERCIAL

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

coloraţi), bicomponentă, elastică, cu emisii foarte scăzute,
rezistentă la lumină și colorare, ce combină confortul excelent
la pășire cu calităţile de mediu. Are o contribuţie benefică
asupra climatului interior, fiind un finisaj cald, natural, care
îmbunătăţește acustica încăperii. Datorită compoziţiei și
calităţilor menţionate, este considerată mai mult decât o
simplă pardoseală turnată, mai degrabă un produs inovator.
Este utilizat cu succes în școli, spitale, centre comunitare,
cantine, la fel de bine ca în industria Horeca sau domeniul
rezidenţial, unde impresionează prin gama cromatică ridicată
(peste 30 de nuanţe). În general, produsele Eurocol fiind din
gama profesională, este recomandat ca aceste materiale să
fie puse în operă de specialiști, pentru a avea întreaga
garanţie a unei pardoseli profesionale.

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

Este furnizat gata de utilizare, în culori prestabilite (8
nuanţe, de la gri deschis la negru cenușiu) și nu se mai
amestecă cu alţi pigmenţi (este nerecomandat de altfel,
putând apărea diferenţe de culoare greu de gestionat).

Lipsa fisurilor în timp se datorează faptului că tensiunile
interne ale materialului sunt foarte reduse. 

Rezistenţa ridicată la compresiune și aderenţa foarte bună
la straturile suport pe bază de ciment sau gips (ba chiar și pe
plăci ceramice) permit utilizarea pentru diferite tipuri de trafic.
Nu în ultimul rând, vorbim de un produs testat din per spec -
tiva provocării alergiilor: este chiar recomandat celor care
suferă de alergii la materiale sintetice ori diverși compuși
chimici folosiţi la realizarea altor tipuri de pardoseli. 

beton design

n Grunduri și amorse pentru orice tip de strat
suport

n Șape autonivelante sau de reparaţii
n Adezivi pentru orice tip de strat final: pardoseli

PVC și LVT, linoleum, elastomeri, pardoseli
textile, parchet și pardoseli din lemn

n Adezivi de montaj, de contact și de reparaţii
n Sisteme electroconductive
n Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor

din lemn: chituri pentru rosturi, grunduri, lacuri
și uleiuri, soluţii de întreţinere

n Sisteme de pardoseli turnate cu un design
special: BetonDesign, Multiterazzo,
LiquidDesign

n Soluţii de reîmprospătare a pardoselilor 
elastice uzate - C Floor System

n Soluţii pentru curăţarea și întreţinerea
pardoselilor sigilate/impermeabile

n Sisteme pentru montajul gazonului artificial 
și al pardoselilor de sport

n Accesorii, soluţii de curăţare, scule și
echipamente, tot ceea ce este necesar unui
montator profesionist.

cu Forbo eurocol PuTeți aVea 
Pardoseli în sisTem comPleT
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Începe sezonul cald, deja temperaturile sunt foarte prietenoase și, invariabil, încep lucrările de
recondiţionare a pardoselilor din lemn. Pentru că unul dintre principalele avantaje ale lemnului rezidă
tocmai în capacitatea lui de a se reinventa, de a putea fi recolorat, rașchetat, împrospătat păstrându-și
invariabil caracterul rustic, elegant și natural. De-a lungul tuturor acestor (deja aproape 10!) ani în care am
participat în fiecare primăvară la târgul Construct și am distribuit revista vizitatorilor, o întrebare a revenit
mereu pe buzele acestora – nu ne recomandaţi și nouă un meșter parchetar bun? Care să ne rașcheteze
și sigileze parchetul? Urmată desigur, de altă întrebare – și la ce să fim atenţi când facem lucrarea? Unde
riscăm să greșim? Iată așadar câteva linii directoare în acest domeniu mereu actual al branșei noastre. 

Să spunem întâi că tema nu e deloc nouă - încă din
vechime s-a încercat protejarea pardoselii din lemn

împrăștiind pe ea nisip sau paie, metodă care evita
murdărirea grosieră și introducea între lemn și utilizator
un strat de uzură. Mai târziu, s-a încercat protejarea cu
grăsimi animale și uleiuri vegetale, care închideau porii
lemnului și împiedicau dezvoltarea anumitor organisme
și microorganisme. Astăzi avem la dispoziţie materiale
care ne ajută să păstrăm pardoseala din lemn aproape
la aceeași calitate ca atunci când a fost montată. O
pardoseală din lemn se poate proteja deci prin lăcuire,
uleiere sau ceruire. Ne vom referi în continuare la
lăcuirea parchetului și a pardoselilor din lemn, aceasta
fiind operaţiunea cea mai întâlnită în mod obișnuit în
rândul beneficiarilor rezidenţiali. 

GrUNdUl Și laCUl 
O pardoseală din lemn care nu este protejată se

va deteriora în scurt timp din cauza traficului, dar și a
acţiunii necontrolate a substanţelor chimice con -
ţinute de băuturi, resturi de mâncare, produse de
întreţinere etc., ajunse accidental pe pardoseală și
care au o capacitate mare de penetrare în fibra
lemnului. De aceea, lăcuirea nu poate și nu trebuie
să fie un proces simplu. 

sigilarea pardoselilor din lemn,
un must have în fiecare apartament
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Înainte de lăcuirea propriu-zisă, se impune im preg -
narea cu un grund de profunzime care să fie compatibil
cu lacul care se va aplica ulterior. Acest grund are rolul
de a închide porii lemnului, de a da „pro funzime“ fibrei
lemnului și, poate cel mai important, de a evita lipirea
cânturilor lamelelor parchetului (se impiedică astfel
formarea așa-ziselor rosturi de tip „fulger”). Există mai
multe tipuri de lacuri: lacuri pe bază de apă mono- și
bicomponente, pe bază de poliuretan, pe bază de
solvent, lacuri combinate ulei-lac pe bază de apă etc. În
continuare, ele pot fi împărţite în mai multe categorii:
pentru trafic domestic, trafic intens și trafic foarte intens,
iar această clasificare se face în funcţie de componenţa
chimică, de efectul optic obţinut, gradul de luciu, gradul
de alunecare. În funcţie de destinaţia pe care o va avea
spaţiul respectiv, se va folosi deci un produs cu

rezistenţă corespunzătoare: de la lac pentru trafic
moderat (locuinţe) pană la lac pentru trafic foarte intens
(spaţii comerciale, industriale etc.). 

Cel mai des folosite la noi sunt lacurile pe bază de
apă și poliuretan. Din păcate, se mai folosesc încă, de
către o parte a montatorilor, și acele lacuri pe bază de
solvent care sunt foarte toxice, dar preţul mai scăzut (în
comparaţie cu cele ecologice) îi determină pe unii să le
considere încă o opţiune. Ca să ne facem o idee despre
cât de periculoase sunt aceste produse pe bază de
solvent (diluant), putem să vă spunem că, după
aplicarea pe pardoseală, substanțele toxice sunt
emanate în aerul respirat încă 45 de zile. În unele ţări
din vestul Europei s-a interzis prin lege producerea,
comercializarea și punerea în operă a acestor produse
care fac foarte mult rău montatorului, utilizatorului și
mediului. 

tEHNoloGii



SUCCESiUNEa ProCEdEElor 
Fiecare tip de lac are anumite particularităţi care

trebuie cunoscute și respectate de către montator (a se
studia neapărat fișa tehnică!), dar în principiu mo dali -
tatea de lucru este asemănătoare. Înainte de a începe
aplicarea grundului și a lacului, se va avea în vedere ca
parchetul să fie bine șlefuit, cu rosturile dintre lamele
bine acoperite și foarte bine aspirat. În funcţie de tipul
de lac ales, există diferite metode de aplicare. De regulă,
se grunduiește o dată sau de două ori (de pinde și de
specia lemnului) și se lăcuiește de minimum două ori,
cu șlefuire intermediară între lăcuiri. Totuși, se va avea
întotdeauna în vedere reco mandarea pro ducătorului,
pentru că poate diferi procedeul de aplicare. Lacul se
aplică cu rola, având grijă să nu rămană zone nea -
coperite, în special la al doilea sau al treilea strat, când
diferenţele optice sunt mai puţin evidente. Aici se
impune iarăși să se respecte întocmai indicaţiile
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producătorului, în legătură cu consumul pe metrul
pătrat. Șlefuirea intermediară se face cu o mașină de
șlefuit monodisc, cu plase abrazive, și trebuie spus că se
impune o șlefuire propriu-zisă a suprafeţei lăcuite și nu
doar o „lustruire” a acesteia. După prima lăcuire, se va
aspira deci foarte bine și se va trece la a doua lăcuire.   

Chiar dacă poate părea că este o operațiune
simplă, montatorii cu experiență știu că nu este deloc
așa - abia după câțiva ani de practică se poate spune
că un parchetar știe cu adevărat să lăcuiască o
pardoseală.
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MUREXIN
pardoseli 
epoxidice 
decorative 
• Garantează rezistențe chimice

și mecanice ridicate

• Posibilitatea personalizării -
Pardoseli creative

• Sigure din punct de vedere
fiziologic
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Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

La începutul acestui an am finalizat o lucrare reprezentativă pentru
noi, este vorba de o pardoseală epoxidică cu o suprafața de cca. 5000
m2, în cadrul unui service de camioane, în județul Prahova. 

O astfel de pardoseală este supusă permanent unor solicitări
mecanice și chimice ridicate, luând în considerare contactul cu uleiuri
și carburanți. Pe lângă rezistență la uzura din trafic, această pardoseală
trebuie să răspundă în cazul de față și cerințelor specifice, precum încăr-
cările punctuale sau altfel spus trebuie să fie rezistentă la șocurile rezul-
tate din manipularea pieselor și componentelor auto, acestea având
greutăți și dimensiuni mari. Toate produsele componente ale sistemului
nu conțin solvenți organici volatili , astfel nefiind afectată sănătatea apli-
catorilor și nici a utilizatorilor. De importanță majoră este și întreținerea
ușoară pentru că la sfârșitul programului de lucru pardoseala trebuie să
fie curățată rapid și eficient. Sistemul recomandat de noi are o grosime
de cca. 3 mm și are următoarea stratificație:

Durata de viață și conservarea aspectului pardoselii depind în mare
măsură de întreținerea periodică corespunzătoare a suprafețelor de par-
doseală. Pentru întreținerea inițială recomandăm utilizarea Pastei de im-
pregnare Cura IP 30, un produs pe bază de materiale sintetice, care are
ca efect respingerea murdăriei. Pentru curățarea urmelor de uleiuri și car-
buranți recomandăm utilizarea Soluției de curățare alcaline Colo AR 30. 

Pe lângă aplicațiile
consacrate din sec torul
industrial unde func -
ționalitatea sis te me lor
epoxidice și po liu re -
tanice au reușit să
rezolve majoritatea
provocărilor, în general legate de rezistențe mecanice și chimice, durata
de viață și de exploatare și cheltuieli minime de întreținere, dezvoltatorii
de sisteme caută noi provocări și astfel apar și se dezvoltă aplicații
interesante cu utilizări multiple în domeniul rezidențial și cel al birourilor.
Fără a avea pretenția unui pionierat în domeniu MUREXIN acordă o
atenție deosebită pardoselilor epoxidice decorative  și din acest motiv
dorim să vă prezentăm un sistem de pardoseală deosebit cu calități
tehnice superioare sistemelor tradiționale care încet, încet își face loc pe
piața pardoselilor din România. Vorbim despre un sistem hibrid  care
îmbină aspectul pietrei naturale cu calitățile deosebite ale rășinilor
epoxidice iar posibilitățile de alegere a culorilor și modul de punere în
operă garantează unicitatea fiecărui sistem în parte.
Chiar dacă spațiul limitat al acestui  articol nu ne permite să intrăm în
detaliile constructive ale acestor sisteme vă promitem că vom reveni cât
mai curând cu informații suplimentare și în același timp vă asigurăm de
completa noastră disponibilitate pentru discuții și recomandări legate de
sisteme de pardoseli poliuretanice și epoxidice și nu numai.  

pardoseală 
epoxidică murexin 

pardoseli 
epoxidice murexin

în cadrul unui 
service de camioane 

decorative

Strat de grund: Rășină epoxidică Murexin EP 70 BM 

Lac epoxidic EP 100 TC pentru asigu-
rarea unei protecții suplimentare și
pentru o curățare ușoară (modificare
culoare albastră în gri) 

Mortar epoxidic de nivelare pentru co -
rec tarea ne pla neităților și umplerea
porilor: format din Rășină epoxidică EP
70 BM și Nisip de cuarț sort 0,1-0,2 și
0,3-0,8 mm 

Nisip de cuarț sort 0,3 – 
0,8 mm presărat în proaspăt
peste mortarul epoxidic
pentru asigurarea aderenței
finisajului epoxidic

Finisaj Epoxidic Murexin EP 3 
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Înfrumusețăm podelele din lemn încă din 1919

Încă de la început, din 1919, compania noastră s-a bazat pe
valori constante. Valorile noastre - pasiune, per for manță și
pionierat - sunt prezente în tot ceea ce facem, de la

produse, la cultura companiei, până la practicile noastre de
afaceri durabile. Nu este vorba doar de felul în care gestionăm
afacerea, ci și de modul în care interacționăm la nivel global. 

Fondatorul Bona, Wilhelm Edner, deținea inițial o mică
băcănie în Malmö, Suedia, unde cafeaua era principalul
produs vândut. De asemenea, vindea Bonvax, o substanță
care, atunci când era aplicată pe pardoseala din lemn, crea o
suprafață protectoare și lustruită. Edner a realizat potențialul
produsului și a înființat Bona AB în 1919.

PASIUNE
Istoricul Bona și tradiția suedeză ne-au format și ne-au

făcut să devenim ceea ce suntem azi. Pa siu nea noastră pentru
practici de afaceri durabile dovedește că ne pasă foarte mult
de resursele planetei noastre. Produsele noastre și sistemele
noastre inovatoare inspiră proprietarii de par doseli să

Povestea Bona

renoveze pardoselile vechi sau deteriorate, în loc să le
înlocuiască, iar fiecare parte a modelului nostru de afacere
are în vedere resurse naturale. Ne interesează mai puțin calea
cea mai ușoară, și mai mult calea care reduce impactul
asupra mediului. 

PIONIERI
Chiar de la începutul cu Bonvax, compania Bona a fost

deschizătoare de drumuri  pentru unele dintre cele mai
importante inovații din industrie. La începutul anilor 1970,
Bona s-a numărat printre primele companii care au eliminat
substanțele chimice toxice din finisajele pentru parchet, iar
finisajele pe bază de apă s-au dovedit a fi o alternativă sigură
și durabilă.  În plus, Bona este una dintre primele companii
care au pus accentul pe sistemele de șlefuire fără praf, care
elimină praful cancerigen de lemn din aer și mediu, în timpul
procesului de șlefuire a pardoselii din lemn.  Produsele Bona
sunt de calitate  premium  și certificate de o varietate de
organizații de mediu naționale și internaționale. 
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INFO
Bona România SRL

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

PERFORMANȚĂ
Recordul nostru excepțional de performanță și expertiza

ne-au dat privilegiul să avem grijă de pardoselile celor mai
frumoase și populate clădiri. 

De la cele mai mari terenuri de sport și de baschet, la
aeroporturi, muzee și alte spații publice, finisajele Bona sunt
prezente într-o varietate de medii în care pardoselile sunt
expuse la uzură zilnică și în care cerințele privind dura -
bilitatea și performanța sunt ridicate. Pe lângă faptul că
îndeplinesc cerințele acestor pardoseli unde traficul este
intens, finisajele Bona răspund de asemenea nevoilor
profesioniștilor, distribuitorilor, producătorilor, meșterilor și
consumatorilor. 

Având cele mai durabile finisaje din industrie și fiind
singura companie care oferă un sistem complet de produse
durabile pentru întreținerea și îngrijirea pardoselii, precum și
o rețea unică de Parchetari Certificați Bona, le dăm
posibilitatea tuturor clienților noștri să obțină cele mai bune
rezultate posibile pentru pardoseli. De aceea putem spune
„Recomandat de profesioniști din 1919”. 

URMĂTORII 100 de ANI
Pășind în următorul secol, rămânem o companie de familie

dedicată punerii în practică a valorilor din afacerea noastră.
Suntem devotați dezvoltării, îmbunătățirii și găsirii unor noi
inovații, nu doar în ceea ce privește pardoselile de lemn, dar și
pentru alte tipuri de pardoseli de calitate. Echipa noastră este
în permanentă căutare de tendințe și posibilități pentru a
obține ce este mai bun în materie de pardoseli. Dacă alegeți
Bona, veți ști că veți primi produse de înaltă tehnologie care
au grijă de siguranța dumneavoastră, având cele mai bune
rezultate și dezvăluind perfecțiunea par do selilor din lemn. 
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BaZiliCa sfÂntul Ştefan din

BudaPesta
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Neoclasicismul a fost apreciat în mod deosebit de maghiari în a doua jumătate a
secolului al XIX-lea și chiar mai târziu, fiind asociat cu epoca de aur a arhitecturii lor;
uneori este considerată o arhitectură ”naţională” maghiară, cu o evidentă componentă
universalistă. Fiind un stil eclectic, au putut fi integrate fără probleme motive baroce,
gotice și, desigur, renascentiste. Un alt stil major al epocii, Secession, era mai degrabă
de influenţă vieneză și reflecta caracterul cosmopolit al marilor orașe imperiale,
aducerea lor în modernitate. Neoclasicismul a fost preferat de autorităţi pentru că
însemna o reîntoarcere la ordine, simplitate, rigoare, la eternele forme greco-romane
neglijate un timp pentru ”superficialul” rococo. Acest stil poate fi întâlnit în numeroase
lucrări de arhitectură monumentală ale epocii, mai ales catedrale care trebuiau să
reafirme orientarea pro-catolică a supușilor coroanei ma ghiare, într-un imperiu cu
numeroase confesiuni, unele centrifuge. Pardoselile reflectă și ele această căutare a
ordinii și frumuseţii clasice – în marmură, care nu mai este doar albă, ci și roșie, neagră
sau în alte nuanţe, adusă din numeroasele cariere ale Europei Centrale, aflate în mare
parte sub administraţia Austro-Ungară.  

D eși par mai vechi, majoritatea clădirilor și
monumentelor reprezentative din Buda -

pesta au nu mai mult de 150 de ani, fiind
edi ficate în perioada de glorie a dualismului
imperial. Ceva similar s-a petrecut și la noi, după
cucerirea independenţei în 1977, sub Carol I,
când, la fel ca peste tot în Europa, s-au făcut
simţite optimismul și prosperitatea epocii Belle
Époque. Vedem progres tehnologic general,
inclusiv în construcţii, dezvoltarea spectaculoasă
a marilor orașe, glorie imperială și colonială
(acolo unde era cazul), o explozie a tuturor
artelor, preocupare pentru lux și monumental.
Clădirile trebuiau să devină argumente ale
autorităţii, ale puterii, iar acest lucru se manifesta
în construcţiile finanţate de stat, de biserică, dar
și de persoane private, care încercau să își
confirme poziţia socială.  

o cupolă problematică
Pe locul unde găsim azi Bazilica Sfântul

Ștefan a fost iniţial un teatru, apoi o biserică
mică; la mijlocul secolului al XIX-lea, s-a
considerat că este nevoie la Budapesta de un
lăcaș de cult important, mai ”reprezentativ”
pentru catolicismul maghiar, iar amplasamentul
acesta părea foarte potrivit, nu departe de
”Podul cu lanţuri”, primul pod permanent peste

Dunăre din Budapesta, finalizat în 1849. Cumva
vizavi, peste Dunăre, în vechea cetate Buda, se
înălţa un alt lăcaș de cult important al orașului,
biserica Mátyás. 

Pentru proiectul noii catedrale a fost adus,
cumva în mod firesc, József Hild, arhitectul care
a lucrat și la catedralele neoclasice din Eszter -
gom (cea mai mare din Ungaria) și din Eger (a
doua ca mărime). De fapt, de-a lungul timpului,
vreo trei arhitecţi celebri s-au ”perindat” pe aici,
primii doi nemaiapucând însă să o vadă fina li -
zată. Construcţia bazilicii a început în 1851, după
planurile lui József Hild, iar după moartea
acestuia, a preluat conducerea lucrărilor în 1867
arhitectul Miklós Ybl, care i-a dat bazilicii o
cupolă neorenascentistă, cupola iniţială pră bu -
șindu-se în 1868. Concepţia sa, inspirată
de Renaștere, se armoniza foarte bine cu pla -
nurile iniţiale concepute în stil neoclasic. A
re zultat un edificiu cu un aspect echilibrat, în
pofida contradicţiilor care proveneau din ames -
tecul de stiluri. Cel de-al treilea arhitect care a
lucrat la realizarea bazilicii a fost Jozsef Kauser –
acesta a și încheiat în 1905 lucrările construcţiei
începute în urmă cu 54 de ani. Un moment
crucial a fost așadar în 1868, când construcţia era
destul de avansată, iar cupola cu partea de sus
a edificiului s-au prăbușit; se pare că nu a fost

Sub influenţa
Iluminismului din
secolul al XVIII-lea
și al XIX-lea,
arhitectura a
căutat să aducă
mai multă
rigoare, echilibru
și raţiune în arta
de a construi. Nu
este mai puţin
adevărat că
neoclasicismul a
reflectat
patriotismul
Revoluţiei
Franceze și al
Primului Imperiu
Francez.
Maghiarii au
adoptat cu
entuziasm acest
stil,
transformându-l
cumva și ei în stil
naţional.

neoclasic
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În prezent, bazilica
este o atracție
culturală – datorită
acusticii deosebite,
aici se țin concerte
de orgă, organizate
în fiecare luni la ora
19:00, între lunile
iulie și octombrie.
importanța bazilicii
ca loc de pelerinaj se
datorează ”Mâinii
Sfinte”, mâna dreaptă
a Sfântului rege
Ștefan, adusă aici în
anul 1950. 

renumitului rege și sfânt maghiar, fondatorul și

creștinătorul Regatului Ungariei.

Anual au loc aici procesiuni religioase so -

lemne, pe data de 20 august și 30 mai.

Mâna Sfântă este o relicvă a mâinii regelui Ștefan

cel Sfânt, fondatorul statului ungar, care a  murit la 15

august 1038 și a fost canonizat la Székesfehérvár la

20 au gust 1083. De atunci, mâna sa dreaptă,

găsită în trea gă, este venerată de popor. De-a

lungul tim pului, soarta relicvei a fost agitată:

iniţial, a fost păstrată la Biharia, în Transilvania,

apoi la Ragusa (azi Dubrovnik, în Croaţia), apoi

a fost transportată la Viena și a fost adusă

la Buda, în 1771. În 1944, a fost dusă undeva

în Occident, dar la 19 august 1945 a fost redată

Un ga riei. Există chiar o sărbătoare specială

dedicată Mâinii Sfinte pe data de 30 mai.

Cea mai înaltă clădire din Budapesta
Basilica Sfântul Ștefan este înaltă de 93 m, la

fel ca Parlamentul Ungariei, simbolizând astfel
egalitatea dintre religie și ”cele lumești”. În
Budapesta există o reglementare urbană care
spune că nicio clădire nu poate fi construită cu
înălţimea mai mare de 96 m, deci cele două,

neapărat o greșeală de proiectare, ci una cauzată
de calitatea materialelor și a manoperei. Atunci
a trebuit să fie demolată o mare parte din
construcţie și reluată aproape de la zero. Un alt
moment critic a fost în timpul celui de-Al Doilea
Război Mondial, când aceeași cupolă a fost grav
avariată, pentru a fi restaurată ulterior – nu fără
peripeţii, pentru că în timpul reparaţiilor, în 1947,
a mai suferit un incendiu. În 1982, cupola are
nevoie de o nouă refacere când, în urma unei
furtuni, este serios afectată. În prezent, cupola
este într-o stare excelentă, superbă din exterior,
ca și din interior.

loc pentru pelerini și melomani
La inaugurare, în 1906, a fost prezent însuși    Îm -

păratul Franz Joseph, clădirea primind apoi

dem  nitatea remarcabilă de Basilica Mi -

nor (în catolicism sunt numite Basilica Maior

doar 4 biserici, toate la Vatican). Aceasta s-a

întâm plat în 1938, sub papa Pius al XI-lea, cu

ocazia împlinirii a 900 de ani de la moartea

Sfântului Rege Ștefan I. 

Inclusiv Papa Ioan Paul al II-lea a vizitat această

biserică în august 1991, cu ocazia sărbătoririi
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interiorul este
ornamentat cu
mozaic, picturi și
sculpturi ale unor
mari artiști maghiari:
Mór than, Bertalan
Székely, Gyula
Benczúr, Károly lotz,
alajos Stróbl, János
Fadrusz, Pál Pátzay,
Béni Ferenczy.

Bazilica și Parlamentul, sunt în momentul de faţă
cele mai înalte clădiri din Budapesta. Și în Londra
a existat o reglementare similară, nicio clădire
nefiind mai mare decât catedrala St Paul până
recent, când au început să apară zgârie-nori.

Lăcașul de cult are forma unei cruci grecești,
cu lăţimea de 55 m și lungimea de 88 m. Ca idee,
înăuntru încap aproximativ 8.500 de persoane!
În turnul de sud al bisericii, se află cel mai mare
clopot din Ungaria, având o greutate peste 9
tone. Îniţial, aici era un clopot mai ”ușor”, de doar
8 tone, dar în timpul ultimului război mondial a
fost demontat, topit și folosit în scopuri militare.
În turnul de nord, cel către Parlament, se află
cinci clopote mai mici. 

Interiorul bisericii este impresionant, peste
tot sunt opere de artă – sculpturi, statui (Sf. Iosif,
Sf. Anton, Sf. Francisc, Sf. Rita, Fecioara Maria,
Hristos, precum și unele ce arată diverse etape
ale vieţii Sf. Rege Ștefan), picturi, vitralii, diverse
alte ornamente – realizate de cei mai buni artiști
unguri din perioada construirii bisericii.

Altarul principal (în total sunt 7 altare) este din
marmură de Carrara și are în centru statuia
patronului bisericii. În exterior, deasupra intrării
principale, este un bust al aceluiași rege. La ieșirea
din biserică, în lateral-dreapta este orga ni zat un
mic muzeu care prezintă în imagini is toria bazilicii,
detalii, planuri și machete făcute de către cei trei
arhitecţi care au supervizat lucrările, eforturile
depuse de-a lungul timpului pentru construcţie,
sau miniaturi ale statuilor din biserică.
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Piatra, marmura sunt
omniprezente,
pentru a accentua
perenitatea, trăinicia.
Chiar dacă
ornamentele par
abundente uneori,
sunt integrate
echilibrat, armonios.
inclusiv aleile care
înconjoară Bazilica
sunt realizate cu
piatră șlefuită fin,
chiar marmură, ceea
ce arată importanța
acestui edificiu
pentru catolicismul
maghiar. Se poate
remarca aceeași
dorință de ordine,
geometrie clară, de
ce nu perfecțiune.

Coloane cu capitel corintic susţin frontonul
sculptat de Leo Fessler cu Adorarea Fecioarei şi
câţiva sfinţi maghiari. Celelalte sculpturi de la
interior şi de pe turlele laterale le aparţin lui Leo
Fessler, Bela Brestyanszky şi Edward Mayer.
Domul e sprijinit pe un tambur, o soluţie
arhitecturală adoptată şi de catedrala St. Paul din
Londra, care are rolul de a înălţa construcţia
păstrând în același timp soliditatea cupolei.

Piatră din carierele Kőbánya
Majoritatea edificiilor monumentale ale

Budapestei sunt construite cu calcar din c arie -

rele săpate sub Budapesta – tuneluri enorme,

care constituie azi o adevărată reţea, utilizată în

ultimele secole ca pivniţe, adăposturi anti -

aeriene și, în prezent, pentru turism (inclusiv

scufundări). Parlamentul Ungariei, Podul cu

Lanţuri Széchenyi, Podul Margit, Opera de Stat,

Citadela, Biserica Mátyás  cu Bastionul Pescarilor

au fost realizate cu calcar din cariera Kőér, activă

de la începutul secolului al XVII-lea și până la

sfârșitul secolului al XIX-lea. Multe clădiri refăcute

după inundaţia devastatoare din 1834, multe vile

de pe Bulevardul Andrássy au beneficiat de acest

material, astfel că Fehér út, o stradă din oraș

(numele înseamnă ”Drumul alb”) semnifică pra -

ful de pe drumul de la carieră până la șantierele

din Pesta. Reţeaua de cariere Kőbánya a

Budapestei este enormă, fiind asimilată uneori

unui alt oraș subteran. În urma extragerii rocii,

din Evul Mediu (secolul al XIII-lea, ba chiar mai

demult) până în prezent, a luat naștere cel mai

mare complex de pivniţe din Ungaria: peste

200.000 mp, o lungime însumată de aproape 35

km, cu coridoare largi de 3-6 m și săli de până la

10 m lăţime. Galeriile coboară până la adân -

cimea de 30 m, uneori fiind invadate de mucegai

și chiar inundate. Iniţial, în spaţiile uscate erau

păstrate vinurile podgoriilor din zonă (la vremea

baroc inTerior

La interior, catedrala are de asemenea  abundente
decoraţiuni baroce, stucaturi poleite cu aur,
marmură şi lemn sculptat. Deosebit de important
din punct de vedere artistic este mozaicul din
sanctuar, reprezentând Cina cea de Taină, restaurată
recent cu ajutorul unor specialiști veneţieni. Stilul
impunător e probabil şi un semn de forţă imperială,
între Budapesta și Viena, cele două capitale ale
dualismului, existând o anumită rivalitate. 
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lucrările sunt
destul de
minuțioase, 
putând fi
catalogate pe
alocuri ca
mozaicuri. Se
remarcă motivul
soarelui, prezent
deseori în
simbolistica și
heraldica maghiară,
respectiv soarele în
opt colțuri. 

aceea, districtul respectiv era încă o zonă rurală),

apoi butoaiele de bere ale fabricilor din oraș. În

timpul ultimului război mondial, se ascundeau

acolo civilii de bom bardamente, iar într-o arie

anume se asam blau avioane. În prezent există

încă pivniţe pentru vin și bere, dar se fac și vizite

pentru turiștii amatori de inedit. Roca este

perfectă pentru construcţii, fiind vorba de un

calcar sarmaţian format cu 12 milioane de ani

în urmă, pe fundul Mării Panoniene din Miocen. 
Pavajele exterioare, o combinaţie de piatră

cubică și marmură, sunt deosebit de îngrijite în
toată zona adiacentă, inclusiv pe trotoarele care
pornesc dinspre catedrală. 

Revenind la interior, în unele zone din faţa
altarelor, unde se poate îngenunchea, au fost
inserate zone de parchet masiv. Ca în orice
catedrală din Vest, pardoselile sunt prevăzute cu
sisteme de drenare a apei, conectate la o reţea de
canalizare, acoperite cu grilaje metalice foarte

frumoase, perfect inte grate în plăcile de marmură.
Foarte interesant, la intrare există o ușă ma sivă,

pliantă, care este deschisă doar uneori, în timpul
marilor pro cesiuni; aceasta glisează cu ajutorul
unor șine curbe de bronz montate în pardoseală.
Ca ultimă remarcă, având în vedere cele câteva
distrugeri de după inau gu rare, care au afectat cu
siguranţă pardoselile, acestea arată excelent, ceea
ce înseamnă că au fost refăcute în detaliu la fiecare
renovare –ultima începând cu anul 2003.

marmurĂ

Totuși, majoritatea pardoselilor și finisajelor interioare sunt
realizate din marmură – roșie, albă sau neagră (roz, galbenă sau
verzuie, în câteva zone). Chiar și în exterior, în piaţeta din faţa
catedralei putem întâlni pardoseli din aceleași materiale,
preluând inclusiv modelele rectangulare, circulare sau în formă
de șah din interior.
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Kiehl - sisteme integrate 
de finisare 

Î
n 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 reco -
mandărilor 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 – legnodur - titan
este un produs de protecţie bicomponent

pentru pardoseli din lemn uleiate și sigilate,
cu o concentraţie mărită de substanţe solide.
Produce un film transparent mătuit, foarte
rezistent la trafic, uzură și substanţe chimice.
totodată, este rezistent la dezinfectanţii
specifici pentru diverse suprafețe și pentru
mâini. din perspectiva compoziției, este o
dispersie fără săruri metalice, cu plastefianţi (fără tBeP),
ceară polietilenică și solvenţi solubili în apă, având un pH
de 8 în stare concentrată. 

este indicat pentru protecţia pardoselilor din lemn
(parchet, dușumele, scări, parchet industrial, pavaje de

lemn, chiar plăci din osB și lemn lamelar) întreţinute cu
uleiuri fără ceară, cum ar fi Kiehl-Basic-oil, Kiehl-Puroil sau
Kiehl-eco-refresher. astfel, poate fi utilizat în școli, grădinițe,
spitale, aziluri și alte spații publice. 

după șlefuirea pardoselii, Kiehl – legnodur – titan se
aplică în combinație cu Kiehl – durator, a doua com po -
nentă, amestecul fiind bine agitat. se lucrează în straturi
suprapuse umed pe umed, la uscare rezultând un film
foarte rezistent. 

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. 
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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
produs inovativ, brevetat, fără odorizanți și pigmenți,
permițând difuziunea și lustruirea. stratul se egalizează și
se usucă rapid, putând fi călcat peste câteva ore, iar după
două zile poate fi ștes (pentru 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 apli carea are ca rezultat protecția parchetului
și a laminatului împotriva pătrunderii apei. Prin lustruire,
obţinem o po tențare 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 ne protejate, din
laminat ori alt material. Întrucât are o capa citate ridicată de
curățare, poate fi folosit în dozaje mai mici.
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Noi TEHNOLOGII

În ultimii ani, Nanochem a investit
intens în activitatea de producţie și

cer cetare, dar și în tehnologii de apli -
care a pardoselilor profesionale din
do meniul industrial, alimentar, me di cal,
comercial, chimic, parcări sub   terane
sau supraterane etc. 
Dezvoltarea a însemnat achiziţia de

utilaje precum cele pentru mixare și
pentru obţinere a culorilor (se poate
obţine orice culoare RAL), par te ne -
riatele cu cei mai buni producători de
materiale, formarea și dotarea unor
echipe de execuţie și parteneriatele cu
aplicatori capabili să asigure calitatea
lucrărilor. 

nanochem 

Unele dintre cele mai spectaculoase și de calitate sisteme de pardoseli
lichide din România au fost realizate cu materiale și/sau execuţie
asigurate de Nanochem, care activează de peste 10 ani în acest do -
meniu. Nanochem a dezvoltat concepte complete de protecţie a
par doselilor cu sisteme pe bază de rășini epoxidice, vopsele poliu -
retanice, rășini poliureice, izolații cu spumă poliuretanică și
hidroizolații cu poliuree, bazate pe cele mai recente inovaţii. De
asemenea, Nanochem desfășoară activităţi specifice de cercetare în
laboratoarele proprii și de internship cu instituţii de învăţământ su -
perior, pregătind studenţi chimiști pentru o viitoare carieră în domeniu. 

sPeCialiști În realiZarea și         

Prote jarea Pardoselilor
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Înfiinţarea unui laborator propriu,
cu personal experimentat, specializat în
analize pentru emulsii, permite ca
fiecare lucrare să primească o soluţie
personalizată. 

Cei mai importanţi furnizori pe care
Nanochem îi reprezintă în România
sunt Quaker și Samwha, dar au fost
dezvoltate parteneriate și cu Ital chi -
mica și Lamiflex. Nu în ultimul rând,
Nanochem a devenit distribuitor direct
al produselor Rinol în România. În toate
colaborările, se are în vedere folosirea
produselor ecologice și respectarea
prin cipiilor tehnologiilor sustenabile.

De asemenea, Nanochem a intrat și pe
piaţa din Bulgaria (www.nanochem.bg)

l Aplicare pardoseli industriale
l Întreţinere și reparaţii
l Analize de laborator
l Consultanţă în acoperiri de

protecţie

NANOChEM

tel.: (+40) 0728.182.875
e-mail: office@nanochem.ro
Web: www.nanochem.ro

Pardoseli din microciment
Sunt pardoseli continue cu grosimi de

3 - 7 mm, pe bază de ciment, praf de mar -
mură, aditivi, pigmenţi și rășini, cu fini saje
poliuretanice antialunecare ma te, satinate
sau lucioase. Rezultă astfel finisaje antipraf,
semicalde, foarte ușor de întreţinut, care
pot acoperi atât par doselile, cât și pereţii

aparatele de măsură și control
pentru pardoseli pe bază de
rășini verifică:
l Vâscozitatea rășinilor
l Densitate
l Grosimi de strat
l Rezistenţa la abraziune

(zgâriere)
l Duritate
l Timpul de uscare
l Pot life

sau treptele. Ca aspect, pot fi obţinute
numeroase culori și nuanţe, cu efecte de
stucco sau marmură. 

În privinţa stratului suport, micro ci -
mentul se poate aplica cu echi pamente
speciale pe șapă de beton, gresie sau
mozaic, dar și pe gips-carton sau glet.
Estetica de co ra tivă și elegantă se obţine
prin cola borarea dintre beneficiar și
arhitect sau designer, cu contribuţia
decisivă a aplicatorului, care trebuie să
cunoască tehnicile de combinare
corectă a culorilor, de punere în operă
îngrijită și atentă, respectând toate
straturile și etapele de lucru, până la
șlefuirea finală cu discuri de diferite
granulaţii și paduri speciale. Finisajele
din micro ciment pot fi executate de
echipa firmei Epoxi Total Construct.
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StratUl SUPORT

Noile genera]ii de fibre pentru armare,
care asigur` o aderen]` puternic` cu
mortarul, nu doar ]in închise fisurile,

ci chiar previn apari]ia acestor fisuri, în
parte datorit` faptului c` materialul se
hidrateaz` mai bine din interior, reducând
semnificativ tensiunile care apar prin us-
care. În consecin]`, [i calit`]ile betoanelor
[i mortarelor sunt superioare ca imperme-
abilitate, rezisten]` la cicluri înghe]-dez -
ghe], la compresiune [i încovoiere. Armarea
se face tri dimensional, în toat` masa, pre-
venind se gra garea [i optimizând lucrabili-

tatea, ceea ce reprezint` atuuri în plus. Dac`
lu`m în calcul întregul proces de execu]ie,
apar avantaje majore precum costuri reduse
de transport, manipulare [i fasonare, timp
mai rapid de realizare prin eliminarea ar -
m`turii metalice tradi]ionale. 

Fibrele de armare sunt folosite cu succes
pentru substituirea plasei sudate la diverse

RoFero sunt fibre din copolimer / polipropilen` 100% virgin`, sub forma unui
m`nunchi de fire monofilament r`sucite [i nefibrilate, ce se folosesc în armarea struc-
tural` dispers` a betoanelor. Aceste fibre ofer` maximum de durabilitate pe termen
lung, îmbun`t`]iri structurale, reducerea contrac]iei plastice [i eficacitate secundar`
în controlul temperaturii la contrac]ia betonului. Rezisten]a la impact cre[te cu 20%,
de asemenea cre[te rezisten]a la compresiune [i uzur`. Probabilitatea apari]iei fisurilor
scade, iar distan]ele dintre rosturi pot fi m`rite (chiar se poate turna f`r` rosturi de
dilatare, în func]ie de proiect). RoFero sunt non-corozive, non-magnetice [i rezistente
100% la substan]e alcaline. Pot fi folosite la proiecte ”Slab-on-Grade”, pardoseli in-
dustriale sau comerciale, torcret`ri, tabliere de poduri, pardoseli f`r` sau cu num`r
redus de joint-uri, rampe de înc`rcare / desc`rcare, parc`ri, prefabricate etc.

Fibrele pentru armare au o utilizare îndelungată în domeniul construcțiilor, încă de pe vremea când
lutul, folosit pentru edificarea locuințelor, erau amestecat cu paie sau alte fibre vegetale, ori cu păr
de animale. oamenii au observat că, prin adăugarea acestora, lutul devenea mai rezistent, fisurile
apăreau mai rar, tasarea se reducea iar umezeala afecta mai puțin materialul pentru construcție.
Principiul a fost împrumutat și când au început să fie folosite mortarele și betoanele, de la un anumit
moment (sfârșitul secolului al XiX-lea) fiind introduse fibrele metalice și sintetice. În contextul nece-
sității unor construcții tot mai solide și al creșterii prețurilor la oțel-beton, armarea cu fibre a devenit
o soluție deosebit de avantajoasă, inclusiv în domeniul planșeelor, pardoselilor și al celorlalte ele-
mente structurale din beton. În românia, montatorii de pardoseli, constructorii și arhitecții au la
dispoziție soluțiile propuse de romfracht, producător autohton care furnizează fibre speciale atât
pentru piața internă, cât și pentru export.

tipuri de pardoseli solicitatea prin încov-
oiere sau alt tip de sarcini; pot fi pardoseli
comune sau industriale, platforme [i terase,
turn`ri pentru fixarea utilajelor. 

Fibrele pot fi ad`ugate în [ape înainte
de turnare, pe [antier, cu respectarea tim-
pului de amestec pentru evitarea form`rii
aglomer`rilor. 

Ec. Florin Florian,
director departament Fibre, Betoane, romfracht

armarea cu
fibre romfracht
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RoNet

RoWhite

RoNet este o fibr` din polipropilen`

100% virgin`, utilizat` în principal pen-

tru ranforsarea [apelor, suprabeton`ri,

be toane masive etc. Este disponibil` în

mai multe variantele de lungime (3 mm,

19 mm, 38 mm [i 54 mm) [i are o rezis-

ten]` medie; este non-coroziv`, inert`

chimic [i 100% rezistent` la substan]e

alcaline. Asigur` o armare dispers` a fie -

c`rui centimetru cub de beton, înlocuind

complet plasa sudat`. Cantitatea nece-

sar` de armatur` este astfel mult redus`

– avantaj important mai ales în turn`rile

la etaje superioare. Armarea, care se

face prin simpla amestecare a fibrelor în

beton sau [ap`, îmbun`t`]e[te caracter-

isticile fizice: reducerea contrac]iei plas-

tice, a posibilit`]ii apari]iei fisurilor,

cre[ te rezisten]a la impact, compresiune

[i uzur`, cre[te durabilitatea pe termen

lung. Distan]a dintre rosturi poate fi

m`rit`, sau, în func]ie de proiect, se va

turna f`r` rosturi. Fibrele se pot folosi la

pardoseli înc`lzite, alei pietonale, dale

prefabricate, borduri, trotuare, rampe [i

alte tipuri de lucr`ri.

RoWhite sunt fibre din polipropilen`

100% virgin`, folosite ca aditiv în beton

pentru prevenirea apari]iei micro-fi su -

rilor cauzate de contrac]ia plastic` a

be tonului, oferind durabilitate pe ter -

men lung, rezisten]` la uzur` [i la

impact. RoWhite sunt noncorozive, i ner -

te chimic, [i rezistente 100% la

substan ]e alcaline, iar în caz de incendiu

pre vin explozia be tonului. Ele reprezint`

solu]ia ideal` pentru turnarea betonului

amprentat. Do meniile de utilizare sunt

nu meroaase: structuri pentru cl`diri ci -

vile sau in dus triale, beton amprentat,

mor tare [i ten cuieli, betoane decorative,

tor cret`ri, di verse tipuri de pardoseli,

alei pietonale, borduri, parc`ri, pre fa -

bricate, tuneluri etc.

RFC 45/50 sunt fibre metalice folo -

site pentru ranforsare structural` dispers`,

care pot înlocui sistemele clasice de ran-

forsare precum fierul beton sau plasa

sudat` în orice turnare la nivelul solului.

Acestea reduc posibilitatea apa ri]iei

fisurilor, contrac]ia plastic`, contrac]ia

termic` [i dilatarea betonului înt`rit.

Cresc portan]a elementelor din beton,

omogenitatea, ductilitatea [i elas -

ticitatea, rezisten]a la uzur`, [ocuri ter-

mice [i la impact. Pot fi utilizate pentru

pardoseli industriale, alei pietonale sau

rutiere, piste de aeroporturi, pavarea de

autostr`zi, construc]ii antiseismice, struc-

turi maritime, c`ptu[irea tune lu rilor, etc.

Romfracht SRL
Tel.: +40.21.256.12.08
E-mail: office@romfracht.com

romfracht este foarte prezent şi pe piața
europeană, chiar mondială. În februarie,
i-am putut întâlni reprezentanții la BaU
München, unde s-au încheiat noi
parteneriate, produsele românești fiind
apreciate pentru calitate, inovație și
prețuri avantajoase.

RoFero

RFC 45/50
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lUCrări DE REFERINță

În toamna anului trecut a fost deschisă la
Cluj-Napoca una dintre cele mai per for -
mante uni tăţi medicale din ţară, Clinica
Oculens. Dotată cu aparatură medicală de
ultimă ge neraţie și reunind o echipă de
medici cu ex perienţă, această clinică de
oftalmologie este în același timp și un reper
în proiectele medicale din România din
perspectiva con di ţiilor create pentru pa cienţi
și personalul angajat. Prin arhitectură și
design interior, s-a reușit crearea unei
atmosfere plăcute, calde și primitoare, la cele
mai înalte standarde de calitate a construcţiei
și finisajelor, de sigu ranţă și confort pentru cei
care îi trec pragul. Finisajele pentru pardoseli
și pereţi au fost realizate de dacca Group
trade din Cluj-Napoca.

Materiale speciale
Noul sediu modern, elegant, generos și nu în

ultimul rând funcţional este organizat pe cinci

nivele, cu o zonă de recepţie aerisită, zonă

administrativă și cabinete de consultaţii la parter.

La primul etaj sunt alte cabinete de consultaţii,

examinări și investigatii, o sală de tratamente și o

sală de așteptare largă la etaj. La etajul doi, pe o

suprafaţă de peste 550 mp este amplasat un bloc

operator ultramodern, cu 4 săli de operaţie având

sterilizare, climatizare și presurizare controlată, săli

preoperatorii, postoperatorii și de așteptare

pentru pacienţi. Ultimul nivel este amenajat cu

saloane pentru pacienţi și o sală multifuncţională,

iar demisolul este dotat cu cameră tehnică,

adăpost de protecţie civilă, arhive și vestiare

pentru personal. Fiecare nivel are grupuri sanitare

pentru pacienţi și personal, inclusiv pentru

persoane cu dizabilităţi la parter și la etajul I. 
Cele două lifturi de persoane, inclusiv cel

pentru targă completează amenajările create
pentru confortul și siguranţa pacienţilor.

Toate aceste spaţii au nevoie de pardoseli și
finisaje pentru pereţi speciale, care să facă faţă
traficului, întreţinerii frecvente, să ofere siguranţă
la mers, silenţiozitate și să împiedice proliferarea
germenilor patogeni. În plus, anumite spaţii,
precum blocul operator, zonele cu aparatură de
înaltă fidelitate au nevoie de pardoseli con duc -
tive, care să elimine sarcinile electrice
ne     controlate care le pot afecta. O preocupare im -
por  tantă a fost și cromatica finisajelor, pentru a
crea o atmosferă caldă, echilibrată, cu elemente
decorative personalizate care să inducă pa -
cienţilor o stare de optimism și de încredere.  

Pardoselile pentru
spații medicale
sunt supuse
normativelor în
domeniu: lipsa
rosturilor, ridicare
rotunjită pe perete,
tratamente
antibacteriene,
antimicrobiene și
antifungice,
rezistență la trafic
și la foc, aderență
optimă.  

Pardoseli pentru o clinică privată
de oftalmologie din Cluj-Napoca
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Succesul se
datorează nu numai
materialelor, ci și
profesionalismului
echipei de execuție.

După un proces îndelungat de selecţie, echipa
Dacca a fost desemnată să realizeze finisajele pentru
pardoseli și pereţi. Din gama largă de materiale
furnizate de firma clujeană, au fost propuse cu
predilecţie variante antibacteriene, din colecţii
diverse, de la linoleum natural, covoare PVC, LVT,
covor PVC special pentru scări, la tapet anti bacterian
personalizat pentru saloane, cabinete și săli de
operaţii. Sistemele de pardoseli propuse au fost și
ele diverse, un astfel de proiect presupunând mai
multe tipuri de solicitări și exigenţe privind traficul,
întreţinerea, aderenţa, acustica etc. Con cep tul de
amenajare interioară a fost realizat de firma de
arhitectură Arhiplus din Cluj-Napoca, arhitecţi
Andra și Călin Spânu.   

    

TiPuri de Produse

l Pentru pregătirea stratului suport la
pardoseli: șapă autonivelantă și rășină
epoxidică;

l Strat final pentru pardoseli: linoleum,
covoare PVC și LVT din colecţiile Forbo
Flooring Systems: Sphera Element, Novi -
lux, Eternal Design, Mar mo leum Marbled,
Marmoleum Modular, covor PVC anti de -
rapant Surestep, covor PVC Sarlon
Complete Step, Sarlon Uni, Sarlon Dé -
gradé (cu proprietăţi acustice spe ciale),
pardoseli ESD tip Colorex EC și Colorex SD,
LVT cu strat acustic tip underlay.

l Finisaje pentru pereţi: tapet personalizat
Intutive Design, calitatea Hygienic și Vlies
(antimicrobiene ) și tapet PVC.

l Sistem de ștergătoare outodoor, bariere
de praf.

Obiectiv: Clinica oculens Cluj-napoca 
Furnizare de materiale, execuție lucrări pentru pardoseli 
și pereți: dacca group trade
Materiale utilizate: forbo și mflor (pardoseli elastice), 
intuitive design (tapet), Wakol și mapei (materiale montaj), 
techem (bariere de praf ).

INFO
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ViaȚa BRANŞEI

pentru parchetari, arhitecți și designeri
Bona în turneu 

În ianuarie, împreună cu partenerul nostru Alma
Parchet, am organizat o prezentare pentru arhitecți.
Conceptul Bona Inspiration a arătat printr-o lumină clară cât
de facil este să redecorezi o podea de lemn... având nevoie
doar de un strop de inspirație. Texturarea parchetului cu
incredibila mașina Bona FlexiSand deschide noi posibilități
de decorare. Putem alege uleiuri colorate și protecție
asigurată de lacul Bona Traffic HD, sau poate se dorește o
vopsea gri sau albă, opacă dar care să ne lase bucuria de a
vedea și simți textura lemnului.

În februarie, ne-am întâlnit cu 27 de antreprenori la
Timișoara, mulțumită sprijinului partenerului nostru, firma
Magazinul Parchetarilor, reprezentată prin Laura și Cristian
Tegzeș. Bona Mega ONE, prin calitățile sale, a convins că
poate să fie partenerul de nădejde al meșterilor parchetari.
Sistemul FlexiSand PRO, care înseamnă mașina și accesoriile,
a încântat asistența prin posibilitatea de a șlefui la lemnul
crud doar cu o singură mașină echipată cu inovatorul platan
Bona Power Drive NEB. Power Drive NEB poate avea sateliți
de șlefuire sau periile pentru texturarea parchetului.

La Cluj, deopotrivă arhitecți și meșteri parchetari au aflat
despre cele mai recente soluții Bona, precum Bona Mega
ONE, FlexiSand Pro System și Bona Inspiration. Sprijinul
partenerului nostru, firma Floors 4 You, a fost la cel mai înalt
nivel, așa precum are grijă de fiecare client al său în parte.

Bona Mega ONE este o noua versiune a celebrului lac
Bona Mega. Este un produs care se aplică cu foarte mare
ușurință, are o consistență ridicată și formează o peliculă
protectoare care nu necesită și aplicarea unui grund anterior. 

În spiritul de inovatori constanţi și dornici de a
împărtăși cunoștinţele noastre, am organizat întâl -
niri și traininguri cu arhitecţi, designeri și meșteri
parchetari. Echipa Bona a fost și este încă în turneu,
acum când citiţi aceste rânduri, prezentând noul și
inovatorul lac Bona Mega ONE, împreună cu
Sistemul de uleiuri colorate care transformă o ba -
nală podea de lemn într-o operă de artă.
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Eficiența zilei de muncă se îmbunătățește datorită uscării
în doar o oră și se poate face șlefuirea intermediară. Șlefuirea
este facilă, iar abrazivele nu se încarcă, astfel durata de
utilizare crește și eficientizează costurile. Să nu uitați că lacul
este certificat Greenguard, adică aerul din încăpere este de
bună calitate, deoarece Mega ONE are emisii VOC minime.

Sistemul de Uleiuri Bona, prin versiunile 1K și 2K,
conferă o largă posibilitate de a decora podelele într-un mod
optim. Dacă acum ai nevoie de un baiț și apoi de lac pentru
finisare, iar mâine cauți un ulei colorat sau neutru pentru alt
parchet, soluția este uleiul Bona Craft Oil 2K. Se poate folosi
atât ca sistem de băițuire împreună cu lacurile Bona Traffic
și Traffic HD, dar și ca sistem de uleiere de sine stătător.

Nu trebuie să îți faci griji că ”se pătează parchetul”, atunci
când trebuie să colorezi. Bona Craft Oil 2K colorează
impecabil și uniform. Poți face acest lucru cu o condiție
esențială: șlefuirea parchetului să fie realizată adecvat pentru
tratare cu ulei, indiferent dacă este neutru sau colorat. Graba
și „fușereala” șlefuirii va penaliza grav lucrarea.

Soluția unei pregătiri optime a parchetului, pentru orice
tip de finisaj – ulei sau lac, este mașina Bona FlexiSand 1.9.

Poate șlefui până la lemnul crud, folosind placa Power Drive.
Apoi continuăm procesul de șlefuire medie cu placa Quattro
sau Multidisc și abrazivele antistatice Bona 8300. Succesiunea
de granulații se poate alege optimizat, în funcție de tipul de
finisaj ales. Iar, la final, șlefuirea de finețe o realizăm cu
abrazivele Bona Diamond, patentate de Bona special pentru
podele de lemn.

Sistemul Bona este complet și complex. Oferă soluție
la orice tip de lucrare pentru parchet, precum instalare,
tratare și renovare. Bona România organizează constant
traininguri în întreaga țară, astfel încât cei interesați de o
soluție de încredere să poată avea acces la aceasta, iar
lucrările lor să fie mereu apreciate de beneficiari.

INFO
Bona România SRL

Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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În perioada 21 – 24 februarie, a avut loc ediţia 2019 a Romhotel - Expoziţia Internaţională de echipamente,
mobilier şi dotări pentru hoteluri şi restaurante, cea mai importantă manifestare autohtonă pentru industria
ospitalităţii. Pentru a veni în întâmpinarea investitorilor în domeniul Horeca, am fost prezenţi și noi la eveniment,
distribuind gratuit reviste participanţilor. Numărul revistelor distribuite a fost însă considerabil, deoarece în
paralel cu Romhotel s-a desfășurat și cea de-a 41- ediţie a Târgului de Turism al României I (TTR) – ediţia de
primăvară. Aceasta a însemnat un număr mare de vizitatori la stand, în general persoane cu posibilităţi financiare
medii și ridicate, activând în diverse domenii, care au fost bucuroase să găsească la târg și inspiraţie pentru
proiectele lor – rezidenţiale, imobile de birouri, instituţii medicale, construcţii industriale,  etc. Împreună, cele
două evenimente au ocupat ambele pavilioane B1 și B2, nou construit în Complexul Expoziţional Romexpo.

roMhotel 2019 
investiții în Horeca și mai mult decât atât

EVENiMENt

Timp de patru zile, expozanţii și-au prezentat ofertele de
produse şi servicii specifice pieţei, precum şi noutăţile

apărute în acest domeniu, având posibilitatea de a stabili noi
parteneriate și de a le consolida pe cele existente, cu pro -
ducători şi distribuitori naţionali şi internaţionali. Oamenii de
afaceri din Horeca, lanţuri de retail, distribuitori, repre zentanţi
ai magazinelor cu comerţ specific, arhitecţi și de signeri nu s-
au lăsat așteptaţi. Au putut vedea, testa și ne gocia achiziţii pe
câteva segmente importante: echipamente specifice, dotări,
mobilier și accesorii pentru structurile de primire, unităţile de
alimentaţie publică, catering, fast-food; produse, echi pa -
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mente și accesorii pentru întreţinerea curăţeniei și igienei
pentru hoteluri și restaurante; sisteme de siguranţă, securitate
și echipamente electronice pentru structurile de primire și
unităţile de alimentaţie publică. Nu au lipsit propunerile
pentru amenajările interioare și exterioare ale acestor
unități (mobilier, decoraţiuni, finisaje și accesorii etc.), estetica,
siguranţa și eficienţa proprietăţilor operate fiind tot mai
impor tante pentru a desfășura o activitate profitabilă. Am re -
marcat chiar prezenţa unor expozanţi specializaţi în montajul
de pardoseli, precum Glamour Floors, care are în portofoliul
de lucrări numeroase hoteluri și pensiuni.

Au fost prezentate, desigur, echipamentele profesionale
recent apărute (de pregătire, servire și depozitarea  a pre pa -
ratelor culinare și a băuturilor; de producere, direct în unitate,
a apei plate și a celei carbogazoase; de asigurare a igienei şi
curăţeniei; de întreţinere a reţelelor electrice şi de încălzire a
acestor incinte ș.a.m.d.). Manifestările conexe desfășurate la
această ediţie a târgului au fost fie ateliere culinare și
demonstraţii (unele avangardiste), fie conferinţe de interes
adresate specialiștilor, sau programe educaţionale susţinute
de traineri profesioniști. O prezenţă importantă la Târgul de
Turism (care a reunit nu mai puţin de 330 de companii) a fost
cea a stațiunilor și hotelurilor balneare, reprezentate de
Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România,
domeniu în care se investește continuu în ultimii ani și păs -
trează în continuare un potenţial important de dezvoltare, cu
noi construcţii și facilităţi. În acest sens, a fost organizat și un
seminar cu titlul „Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea
turismului balnear românesc”, organizat de OPTBR, unde au

fost discutate și aspecte legate de investiţii în bazele de
sănătate și tratament.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu
din București a susţinut de asemenea o expoziţie proprie,
denumită Expoziţia Proiectelor de Hotel, a studenţilor
arhitecţi din anul IV de studiu.

În privinţa preferinţelor cititorilor, investitori în Horeca sau
în alt domeniu, pe lângă soluţiile clasice de pardoseli din lemn
sau mochetă, am remarcat un interes deosebit pentru
pardoseli elastice și turnate pentru spaţii specializate, cu
proprietăţi caracteristice diverselor domenii (bucătării pro fe -
sionale, spaţii umede, cabinete medicale, săli de sport) sau
chiar pentru spaţii rezidenţiale cu cerinţe obișnuite, dar pen -
tru care sunt căutate pardoseli personalizate, care să iasă din
tipare. Remarcăm faptul că beneficiarii încep să înţeleagă
complexitatea conceptului de pardoseală, la care stratul final
este doar una dintre componente, cea vizibilă. Pentru
asigurarea confortului, este nevoie însă de mult mai mult, iar
hotelierii iau contact continuu cu oaspeţi care au așteptări tot
mai mari de la o unitate de cazare. Nu rareori, hotelurile devin
repere, surse de inspirație în privința confortului, a facili -
tăților pe care trebuie să le asigure o locuinţă modernă. În
plus, o unitate realizată cu materiale de top inspiră încredere,
permite relaxarea, crește standardele industriei Horeca.

Din perspectiva revistei noastre, putem afirma că ne-am
atins scopul: am promovat calitatea materialelor și execuţiei,
noile tehnologii de realizare a unor construcţii eficiente
energetic, profesionalismul în abordarea oricărui tip de
lucrare, oricare ar fi destinaţia clădirii.  
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bau münchen și 
domotex hanovra 2019
La începutul acestui an, în ianuarie, am avut două târguri de nivel european și mondial, cu miză
pentru piaţa pardoselilor: BAU München (se defășoară o dată la doi ani) și, desigur, DOMOTEX
Hanovra (anual). Sunt manifestări la care toţi marii producători ţin să vină cu noutăţi, inovaţii,
preţuri competitive. Prezenţa noastră la aceste târguri a devenit oarecum obișnuită, pentru că
aici pot fi înţelese trendurile și piaţa de pardoseli, ”la sursă”. Iar prezenţa vizitatorilor români a
fost, ca de fiecare dată, numeroasă; în plus, la standurile expoziţionale ne-am mai întâlnit cu
mulţi reprezentanţi din România ai marilor producători. 

EVENiMENt

BAU München 2019, desfășurat în pe ri -
oada 14 – 19 ianuarie, a înregistrat noi re corduri:
în spaţii cu o suprafaţă totală de 200.000 de
metri pătraţi, au expus 2.250 de expozanţi (faţă
de 2.120 la ediţia anterioară, în 2017) din 45 de
ţări. Numărul vizitatorilor a ajuns la 250.000,
dintre care cei din afara Germaniei (peste 150 de
ţări) au fost circa 85.000 (80.500 în 2017). Toate
acestea consolidează poziţia târgului ca eve -
niment de nivel mondial pentru arhitectură și
construcţii, cu prezenţa a numeroși pro fe sio niști

Și la această ediție revista Par -
doseli Magazin - singura re vistă
profesională din do m eniu exis -
tentă în țara noastră - a fost
expusă atât la Centrul de Presă
cât și la Standul Presei inter -
naționale. Numărul mare de

spe cialiști și arhitecți ro mâni prezenți la eve niment se vădește și prin
numeroasele exemplare luate de aceștia. Mulțumim și pe această cale
colegilor germani pentru opor tunitatea de a reprezenta țara noastră la
cele mai importante târguri de specialitate al lumii. 
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Publicul acestor
târguri este de
fiecare dată
uimitor. Oamenii
sunt interesaţi cu
adevărat de ceea
ce se întâmplă
acolo, nimeni nu
vine ”la pro -
menadă”. Iar
pentru expozanţi
este un tur de
forţă, pentru care
se pregătesc cu
luni de zile
înainte prin
comunicări,
invitaţii, materiale
promoţionale,
strategii de
marketing.

ProFesionalism

ai branșei - practic unul din patru vizitatori este
architect, inginer sau alt tip de specialist. Con -
form aprecierilor enunţate de organizatori, de
un interes deosebit s-au bucurat soluţiile pentru
automatizarea clădirilor și segmentul IT, deci
transformarea digitală a construcţiilor noi sau
existente. În acest sens, organizatorul Messe
München a prezentat conceptul digitalBAU, un
nou tip de târg comercial, pus la punct în coo -
perare cu asociaţia germană de software pentru
construcţie BVBS (Bundesverband Bausoftware).
Acesta va avea loc pentru prima dată în
februarie 2020, La Köln, fiind destinat proiec -
tanţilor, firmelor de con strucţii și altor specialiști. 

O nouă secţiune și o temă cheie a expoziţiei
din acest an a vizat tehnologiile noi de con struc -
ţie și iluminarea; s-a pus accentul pe inte grarea
diferitelor aplicaţii, cu o notă deo sebită pe
influenţa luminii în arhitectură. 

BAU 2019 a fost deschis oficial de către Gunther
Adler, secretar de stat la Ministerul Federal German
pentru Interne, Construcţii și Comunitate (BMI), care
a ţinut un discurs despre importanţa construcţiilor
în economia germană și mondială. Ministerul
menţionat a organizat el însuși o conferinţă pe
tema clădirilor viitorului, bazate pe eficienţă
energetică, o calitate superioară și digitalizare. 

În cadrul târgului, unul dintre imensele
pavilioane din complexul expoziţional München
a fost amenajat ca ”Digital Village”, sub motto-ul
“Conectăm, maximizăm, inspirăm”, iar start-up-
urile au avut ocazia de a-și prezenta conceptele
de afaceri. Acest “Digital Village” va fi prezent și
la digital BAU 2020. 

La un nivel ridicat a fost și gradul de sa tis -
facţie al vizitatorilor, opiniile lor fiind cen  tralizate
în cadrul unui sondaj de opinie Gelszus: 97%
dintre expozanţii care au participat la studiu au
evaluat târgul drept ”bun” sau “excelent”, 95% au
fost de părere că BAU este cel mai important
târg pentru acest sector, iar 94% au fost extrem
de mulţumiţi de calitatea vizi ta torilor. 

Cei mai mulţi vizitatori au fost din ţara gazdă,
desigur, urmată de ţări vecine precum Austria,
Elveţia și Italia. Statisticile au înregistrat o creștere
a numărului de vizitatori din Federaţia Rusă
(peste 4.000 în acest an) și China (peste 3.500);
Israelul, care a avut un stand impozant în zona
IT, s-a clasat de asemenea printre primele zece
ţări ca număr de vizitatori. 

Recenta ediție DOMOTEX, cea mai impor -
tantă expoziţie mondială pentru covoare și
par doseli (11-14 ianuarie), și-a confirmat repu -
taţia de punct nodal pentru afaceri, inovaţii și
tendinţe. Peste 1.400 de expozanţi din mai mult
de 60 de ţări (circa 90% dintre ei companii
internaţionale) au venit la Hanovra pentru a
începe anul 2019 cu afaceri de succes. Suprafaţa
alocată standurilor a fost de peste 92.000 mp.
Aproape 90% dintre participanţii au fost
persoane cu autoritate decizională, ceea ce arată
nivelul ridicat al manifestării - fapt confirmat și
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de expozanţi. Conform organizatorilor, creșterea
concentraţiei de piaţă a produs totuși o scădere
a prezenţei vizitatorilor, dar sondajele au arătat
că situaţia comenzilor a rămas constantă, volu -
mul achiziţiilor per vizitator înregistrând o
creștere. Aproximativ 70% dintre participanţi au
fost din afara Germaniei - un semn clar al carac -
terului internaţional al târgului. În ceea ce
privește profilul vizitatorilor, participarea a fost
deosebit de consistentă din partea comer cian -
ţilor cu ridicata și cu amănuntul. Cifrele au arătat,
de asemenea, o creștere a prezenţei arhitecţilor,
designerilor de interior și oamenilor de afaceri. 

În Pavilionul 13 al complexului expoziţional
din Hanovra a avut loc ”Treffpunkt Handwerk”,
un hub al specialiștilor și meseriașilor cu calificări
superioare, eveniment devenit popular printre
designerii de interior, montatorii și finisorii de
pardoseli. În zona de demonstraţii practice au
putut fi văzute aplicaţii inovative pentru par -
doseli, scule și unelte performante care au fost
testate de participanţii interesaţi.   

Forbo Flooring Systems, companie pre zentă
la BAU, a introdus pe piaţă la acest început de an
noile colecţii Marmoleum Marbled, care com ple -
tează Marmoleum Solid și Linear. Cu două noi
modele, Terra și Splash, gama e extinsă cu efecte
vizuale inovatoare ce dau valoare supli mentară
por tofoliului Forbo. Asemeni colecţiei existente
Solid, noua gamă Mar mo leum Marbled se remarcă
prin scăderea emisiilor de CO2 (cu 4 grame pentru

fiecare metru pătrat de material). Această per -
formanţă unică este asigurată prin eliminarea totală
a emisiilor de CO2 în întregul lanţ de producţie, fiind
vizat și dioxidul de carbon absorbit de materialele
naturale precum plante, copaci și recolte. 

Küberit, lider al pieţei de profile din alamă,
aluminiu și oţel pentru pardoseli și pereţi, a lansat
la târgul BAU (ca și la Domotex – Hanovra, în
intervalul 11 – 14 ianuarie) noul sistem de profile

cu tehnologie patentată 4.0, respectiv un nou
sistem clip pentru laminat și parchet, ce oferă
deopotrivă un confort ridicat la aplicare și un
montaj foarte stabil. Sistemul se poate adapta la
mai multe și mai diverse situaţii de montaj, fiind
totodată în trendul actual al suprafeţelor netede. 

PCI, unul dintre brandurile deţinute de BASF,
liderul mondial în soluţii chimice profesionale
pentru con strucţii , a venit la München cu noi soluţii
pentru realizarea de finisaje pentru interior și
exterior. Aplicarea plăcilor ceramice, de sticlă,
mozaic sau piatră se face în sis teme complete, care
ţin cont de existenţa umi  dităţii, incluzând hidro -
izolaţii și sigilanţi. De asemenea, în por tofoliul PCI
sunt prezente produse pro fe sionale pentru piscine
și centre Spa, utile la execuţia suprafeţelor ceramice
în diverse condiţii de șantier.

importanța
pardoselilor în
industria
construcțiilor la nivel
european este
evidentă: companiile
specializate au
participat ca
expozanți nu doar la
domotex, care este
dedicat pardoselilor,
ci și la BaU, care este
un târg generalist.
Unele dintre
companii au ținut să
fie prezente la
ambele, deși au fost
organizate efectiv
unul după celălalt, în
două regiuni diferite
ale Germaniei.  

EVENiMENt
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Brandul de termoizolaţii Ursa a fost prezent
în standul comun al grupului Xella. Un aspect
important pus în evidenţă a fost lipsa aditivilor
artificiali și a formaldehidelor din compoziţia
produselor, ceea ce face ca acestea să fie ideale
pentru construcţiile ecologice, prietenoase cu
mediul și cu sănătatea utilizatorilor, inclusiv a
celor care suferă de alergii. Este un argument în
plus pentru care termoizolaţiile Ursa se bucură
de un succes tot mai mare pe piaţa europeană,
inclusiv românească.  

BAU München a fost un bun prilej pentru
reprezentanţii Sika din Germania, dar și toată
Europa, pentru a se întâlni și a schimba impresii

despre activitatea lor. Totodată, au fost pre zen -
tate ultimele noutăţi, produse lansate pe piaţa
occidentală, precum cele de protecţie la incen -
diu a clădirilor, inclusiv aflate în renovare, ori cele
pentru etanșare, reparaţie și adezivi. Pe lângă
performanţele ridicate, aceste produse vin cu
caracteristici ecologice superioare. 

Compania poloneză Decora, prezentă și pe
piaţa românească, a fost prezentă atât la
DOMOTEX, cât și la BAU, cu noua gamă de par -
doseli vinilice rigide Amaron Concrete Design,
cu HD Mineral Core. Pe lângă proprietăţile

superioare ale acestui material inovativ, pro du -
sul are cele mai mari dimensiuni pe seg mentul
pardoselilor flotante. ”Pardoselile HD Mineral
Core sunt cunoscute în întreaga Europă datorită
durabilităţii și stabilităţii dimensionale, dar și
pentru designul lor cu aspect de lemn”, arată
directorul general al Decora SA – South Europe,
Monica Obeadă. La aceste târguri au mai fost
promovate binecunoscutele accesorii pentru
pardoseli sub marca Arbiton, precum izolaţiile
acustice din poliuretan cu minerale sau noi
modele de profile. 

În standul de 400 mp al companiei Egger
de la BAU München au fost expuse numeroase
tipuri de panouri pe bază de lemn, destinate
con strucţiilor și amenajărilor interioare, accen -
tuând intrarea designului în era digitală. Orice
amenajare începe pe computer, prin con fi -
gurare, planificare și vizualizare, beneficiind de
servicii inteligente, indiferent că vorbim de
struc turi, de design de interior, mobilier, par -
doseli sau produse pentru construcţie.  

Majoritatea
expozanților sunt
conștienți de
caracterul
internațional al
acestor târguri, prin
urmare își invită
reprezentanți din
toată Europa, sau
chiar din întreaga
lume. Nu rare sunt
cazurile în care la un
stand de mare
companie se află și
un reprezentant
român.
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EVENiMENt

Producătorii Loba și Wakol au planificat
pentru participarea la DOMOTEX nu mai puţin
de 16 demonstraţii practice. Printre noutăţi,
menţionăm baiţul pentru potenţarea culorilor
înainte de aplicarea uleiului, PreTone în nuanţe
de maro și negru, uleiul natural cu conţinut de
ceară MarkantColor, disponibil în 12 nuanţe, sau
noile nuanţe în trend pentru HS 2k ImpactOil.
Lacul Loba Invisible Protect a fost prezentat de
asemenea pentru faptul că păstrează natu ra -
leţea lemnului. O premieră este și uleiul natural
cu ceară MarkantNature cu aspect de lemn brut,

fără a influenţa culoarea acestuia, protejându-l
în același timp de uzură și murdărie. Sub brandul
Wakol, ca noutate remarcăm adezivul silanic
pentru PVC și cauciuc MS 550, aplicabil atât la
interior, cât la exterior, rezistent chiar și în spaţii
frigorifice – un produs unic pe piaţă.

La BAU München am avut plăcerea de a ne
reîntâlni cu producătorul de fibre pentru be -
toane și mortare Romfracht, unul dintre puţinii
producători români prezenţi la acest eveniment.
Am stat de vorbă cu domnul Florin Florian,
reprezentantul companiei, care a accentuat
importanţa târgurilor internaţionale în pro mo -
varea vânzărilor și a noilor soluţii în domeniu.

Cei care vor să se
întâlnească cu top
managementul
companiilor
expozante nu pot
găsi o ocazie mai
potrivită. Și, după o
întâlnire de afaceri,
găsești totdeauna pe
cineva disponibil să
îi arate mostre, să îți
prezinte noutățile
sau să te invite la o
demonstrațție
practică - orice
producător încearcă
să se adreseze și
micilor meseriași,
inginerilor interesați
de o soluție
specifică,
beneficiarilor care
pot găsi un răspuns
la dorințele lor.  

Fibrele din metal și polipropilenă sunt con si derate
în prezent o soluţie excelentă pentru armarea
eficientă a structurilor de beton, dar și pentru șape
cu o rezistenţă superioară la trafic, în orice
domeniu: industrial, comercial, rezi den ţial etc. 

În standul Gerflor de la BAU München am
putut vedea noua colecţie de linoleum Lino Art
Urban, produsă sub brandul DLW, cu nuanţe în
trend și tratamente de suprafaţă care îi sporesc
rezistenţa la trafic, indentaţie sau agresiuni chi mice.
Pe zona de pardoseli vinilice, a fost pro mo vată

noua serie de LVT Creation, cu 58 de modele,
având aspect de lemn și minerale, respectiv noi
dimensiuni – inclusiv un format XL, de 23 x 150 cm. 

Uzin Utz Group a fost prezent atât la
DOMOTEX, cât și la BAU, cu brandurile sale Uzin,
Pallmann, Wolff, Arturo, Codex și RZ care aco peră
toate segmentele de punere în operă a unei
pardoseli profesionale. Ca de obicei, în toate zilele
de târg au avut loc prezentări și de monstraţii.
Menţionăm linia de produse Magic Oil de la
Pallmann, cu variante pentru încăperi umede,
respectiv variante de colorare și per so nalizare cu
ajutorul grundurilor, respectiv șle fuirea de înaltă
fidelitate cu ajutorul mașinii Pallmann Spider.



dale de mochetă Flotex – o pardoseală textilă unică

l Produse în Marea Britanie, sunt gândite pentru a se adapta
cât mai bine spațiilor deschise, celor cu forme deosebite
sau supuse frecvent schimbărilor.

l Forma modulară încurajează flexibilitatea și inovația în
proiectare.

l obținute în urma unor preocupări reale pentru ecologie și
sustenabilitate, sunt realizate în proporție de peste 50% din
materiale reciclate.

l Existentă în două game, tessera® și westbond®, mocheta
de la Forbo Flooring Systems este rapid și ușor de curățat
folosind sistemul dry Fusion.

l această pardoseală hibrid aduce laolaltă căldura, confortul, textura unei
mochete și rezistența unei pardoseli solide, având o durată de viață de
peste 20 de ani.

l arată ca nouă după orice spălare sau curățare, folosind doar apă și
detergenți standard, ori aburi, dacă există cerințe speciale.

l având peste 70 de milioane de fibre pe metrul pătrat, îndeplinește cele
mai înalte standarde privind calitatea aerului din încăperi, eliberând la
curățare de două ori mai mulți alergeni decât mochetele standard.

l Este tratată anti-microbian, fiind și singura pardoseală textilă aprobată
ca antialergenă în Marea Britanie.

l Conține 59% material reciclat.

Forbo Flooring systems romania 
Sandra Stoian
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

Mochetă și Flotex pentru hoteluri
de la Forbo Flooring Systems



Wakol Pu 280 
(amorsă barieră de umiditate) 

Wakol d 3045  
(amorsă filler)

Wakol Z 615 
(şapă autonivelantă)

Wakol MS 260 
(adeziv silanic rigid-elastic)

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

WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ 
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI ! 

administrator:
Joachim Cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro 

Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
SC eXeCuTIV TradING Srl SaTu Mare
executivtrading@yahoo.com 
0261.775.222

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


