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BONA OIL 
SYSTEM 

Îndeplinește acea viziune unică a podelei tale. Cu o pasiune pentru 

podele din lemn și 100 de ani de soluții inovatoare, Sistemul de uleiuri 

Bona inspiră și vă sprijină, de la viziune la realitate. O gamă completă de 

uleiuri bazate pe ingrediente regenerabile.

Fie că proiectați, meșteriți sau doar îngrijiți, ieșiți din comun cu Bona - 

pentru podele cu frumusețe durabilă și personalitate unică.

bona.com/bonaoilsystem

Crează-ți povestea ta pe lemn
BONA OIL SYSTEM – PARDOSELI DIN LEMN CU PERSONALITATE UNCĂ
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sumar
Prețul pe metru pătrat

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

Multe se pot schimba pe piața construcțiilor (și se întâmplă
asta cu rapiditate), dar cel mai greu se schimbă
mentalitățile. La noi încă se evaluează o lucrare exclusiv

în termeni gen ”prețul pe metru pătrat”. Într-adevăr, se poate da un
preț pentru materiale, dar... care materiale, la ce standarde și în ce
cantitate? Când vezi o pardoseală finalizată, de fapt nu ai văzut decât
aparența, vârful aisbergului. Nu ai văzut toate acoperirile, începând
de la stratul suport – care și el poate are nevoie de reparații,
consolidări, finisări, care înseamnă alte prețuri pe metru pătrat. Fără
aceste pregătiri se poate continua sau nu... depinde de situația
concretă de șantier. Depinde cât adeziv trebuie folosit pentru o priză
corectă. De aceea niciun montator sau aplicator care se respectă
nu dă un preț fără să meargă întâi ”la locul faptei”, fără să țină cont
de sezon, de umiditatea din atmosferă, de starea parchetului. Sau...
dă un preț orientativ, pe care de fapt știe că îl va respecta cu greu,
pentru că prețul final vizează lucrarea în ansamblu. Când
beneficiarul vede prețul pe metru pătrat la un anumit tip de parchet
sau mochetă, are senzația că știe totul... nu e chiar așa. Cel mai dificil
pentru un montator responsabil este să fie chemat la o lucrare la
care i se pun în brațe și stratul final, și adezivul, și soluția de finisare,
de către un beneficiar care nu se pricepe, sau a ascultat sfaturile
unui prieten, eventual ale unui vânzător ”de bună credință”. Cunosc
montatori care refuză să se angajeze la astfel de lucrări, atunci când
știu că sistemul nu va funcționa și nu pot oferi garanție. 

Nu în ultimul rând, este greu să cuantifici cantitatea de muncă
atribuită rezolvării problemelor particulare de șantier, detaliilor.
Dacă, de exemplu, ai nevoie de dezumidificatoare pentru uscarea
șapei, aceasta reprezintă un cost în plus, care trebuie plătit. Cea mai
multă risipă de energie și timp nu este în zona de câmp, ci în zonele
de detaliu. Una este să ai de acoperit o cameră perfect rectangulară,
alta e să ai tot felul de colțuri, nișe sau margini curbate. Acest lucru
înseamnă muncă, materiale, uzura echipamentelor și, mai ales,
timp. Timpul este cel care ne dictează dacă suntem eficienți sau nu.
De aceea, cele mai dificile și imprevizibile lucrări sunt cele de re-
condiționare sau de montaj în clădiri vechi, unde nu știi ce găsești
după ce dezafectezi vechea pardoseală. Problema timpului se re-
zolvă parțial cu scule mai performante (care înseamnă și ele o in-
vestiție), dar nu întotdeauna. Timpul mai înseamnă pentru montator
pregătire, performanță în execuție, experiență. Sunt dispuși tot-
deauna beneficiarii să aprecieze toate acestea? Uneori da, alteori
nu. Atunci când au îndoieli, se ghidează după ceva cuantificabil, dar
simplist: prețul pe metru pătrat. Este argumentul cel mai păgubos,
care ne aruncă în zona gri a calității, ba chiar în zona imposturii.
Prețul este important, chiar și cel pe metru pătrat, dacă vreți, dar...
al câtelea argument să fie? În niciun caz primul!

Editorial



Flotex Colour
2019 
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Forbo Flooring Systems introduce o nouă
colecție globală, Flotex Colour,
completând gama Flotex deja consacrată
ca veritabil standard al industriei. Flotex
Colour 2019 constă din 4 modele și
reunește în total 90 culori pe rolă / dală.
Sunt de asemenea disponibile versiuni cu
proprietăți speciale, precum AcousticPlus
și dale embosate. Toate versiunile Flotex
au o grosime de 5.0 mm. 

M
odernizarea colecției Flotex atinge deopotrivă
aspecte de design și funcționalitate. S-a dorit
în mod cert apropierea acestui material special

de gamele cromatice bogate ale colecțiilor Marmoleum
& Sphera. Introducerea embosării menite potențării
texturii materialului și a versiunilor acustice sporesc
confortul și adecvarea materialului în spații dedicate. 

Colecția înfățișează o paletă cromatică completă, cu
nuanțe complementare și modele ce se pot grupa
împreună. Modelele disponibile se pot configura creativ,
dar se păstrează referințele la simboluri regionale. În
plus, o dată cu lansarea noii colecții, Flotex se aliniază la
gama cromatică a celorlalte produse Forbo. 

Suprafețe embosate 
Aceasta este o dală Flotex cu suprafață texturată, prin

presare mecanică, sau embosarea stratului de uzură.
Flotex și în general produsele pentru pardoseli utilizează
o clasificare a uzurii bazată pe deteriorarea vizuală, ceea
ce înseamnă că nu toate nuanțele sunt disponibile în
acest finisaj. Două noi modele colorate și embosate,
Glass și Organic, îndeplinesc clasa de uzură 33, fiind și
primele lansate. Aceste versiuni embosate sunt dispo -
nibile pe comandă și sunt realizate manual, fiind așadar
optime pentru suprafețe mai reduse, unde se dorește
sublinierea unui design de pardoseală.  
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Flotex acousticPlus 
Flotex AcousticPlus este un nou produs modular,

dezvoltat pentru a îndeplini calitățile de reducere a
sunetului de pășire, atribut caracteristic pardoselilor textile.
Modelul reușește un coeficient de rezistență la sunetul de
impact de 22dB, respectiv un coeficient de absorbție a
sunetului (αw) de  0.25. Astfel, se obține o îmbunătățire
semnificativă de 3dB față de dalele standard. Cu toate
acestea, la o dală de 50x50cm stratul superior de uzură nu
pierde nimic din calitățile sale, respectând inclusiv clasa de
uzură 33. Acest produs include un nou strat fonoizolant
care sporește grosimea pardoselii cu numai 0.9mm, dar
reduce greutatea semnificativ, la 2.6 kg/m² comparativ cu
produsul standard. Acest strat de bază inovativ con tri -
buie și la sustenabilitatea generală a produsului,
încorporând o împâslitură de polyester ce conține  85%
deșeuri reciclate (sticle de apă folosite). Date fiind calitățile
acustice arătate, domeniile de aplicare ale pardoselii sunt
numeroase-restaurante, recepții, hoteluri, teatre, cine ma -
tografe și spații edu ca ționale. 

Practic, Flotex este un materialul textil de inaltă
tehnologie, care oferă performanțe bionice, disponibil
atât în role, cât și în dale. Este un produs unic pentru
pardoseli, care combină caracteristicile unei acoperiri
elastice de calitate, rezistente la uzură, cu căldura,
confortul și aspectul unui covor de înaltă calitate, cu
tonuri de culoare obținute digital care au ca rezultat
imagini vibrante, spectaculoase, aproape fotografice.
Astfel, pot fi obținute imagini 3 D incredibile, uneori cu
efect ”trompe d’oeil”, reprezentând o plajă cu pietriș, o
pătură de mușchi de copac sau orice alt model care
poate fi obținut personalizat, la comandă.  

GAMELE FLOTEX 
EXISTENTE PÂNĂ ACUM 

n Flotex Colour: 3 variante individuale de design
într-o rapsodie de culori ce vă oferă posibilitatea alegerii
exacte a detaliilor și nuanțelor dorite. 

nFlotex Linear: opțiune inteligentă pentru 5 tipuri
de design linear în culori variate, adaptate atât mediului
office, cât și spațiilor de relaxare din hospitality și retail. 

nFlotex Vision: o selecție copleșitoare cu peste 600
de modele printate digital, pentru orice gust sau cerință.

MatErialE NOI

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

Despre flotex 
Flotex nu este nici material elastic, nici
textil, prin structura sa unică reușind să
combine calitățile cele mai bune ale
ambelor elemente, care îl fac adecvat
pentru utilizarea în medii diferite, cu cele
mai solicitante condiții. 





ProFilE PROFESIONALE

accent pe o prelucrare confortabilă

NOUL SISTEm dE PROFILE  PPS® 
CU TEhNOLOgIE 4.0

PROFILE CURBATE 
REALIZATE PERSONALIZAT

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

      
  

lățime standard de 40 mm 
Apreciatele sisteme de profile PPS®-Champion flex, PPS®-

Champion Star, PPS®-AS și PPS®-XXL au atins acum standardul
4.0. Astfel, de acum înainte profilele de bază vor avea o lățime
standard de 40 mm, ceea ce ușurează mult montajul. Aria de
aplicare a adezivului este mai mare cu 82%, rezultând o aderență
mult mai bună, pe suport. În plus, există posibilitatea unei
prinderi laterale în rosturile șapei. 

Sisteme de profile cu utilizări variate 
Faptul că strategia de produs a Küberit e pe drumul corect

e dovedit de feed-backul pozitiv al pieței – în cadrul unui
studiu efectuat în rândul a peste 200 de dezvoltatori, profilele
PPS®-Champion 4.0 au fost desemnate între cele mai
îndrăgite datorită ușurinței de aplicare. „Vom continua pe
acest drum. Următoarele idei de produs, ce combină ușurința
și rapiditatea aplicării pentru montator cu valoarea adăugată
a produsului pentru beneficiar sunt deja în lucru.“, declară Lars
Maier, șeful diviziei germane, despre planurile de viitor ale
grupului Küberit. 

Potrivire la milimetru
Din vara acestui an, toate sistemele de profile PPS vor fi

dotate cu  un element de ridicare de până la 3 mm, astfel
încât profilul de sus să se ajusteze perfect peste cel de bază.
Grație acestor noi detalii tehnice va crește confortul la aplicare
iar sistemele de profile în discuție se vor putea aplica în situații
mult mai variate decât versiunile obișnuite. 

Profilele curbate de pardoseală montate pe poziție  

Provocare pentru liderul pieței 
Profile elegante pentru o nouă clădire 
rezidențială pe Broome Street, Soho, New York 

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

Astfel, Kuberit a creat un model special modificând
profilul unghiular Küberit 237 – și adaptându-l la raza exactă
a ferestrelor curbate. Pentru rosturile de expansiune, Küberit
a ales neoprenul pentru a satisface cerințele tehnice ale
construcției. 

Rosturile din neopren au fost atașate de tocurile
ferestrelor astfel încât să preseze asupra acestora când
parchetul se dilată, deci fără a fi fixate în șuruburi sau
adeziv. Colțurile din aluminiu, deopotrivă interioare și
exterioare, precum și conectorii corespunzători ca aspect
și funcționalitate cu profilele curbate au fost realizate
special pentru acest proiect. Dar proiectarea atentă și grija
pentru detalii au fost răsplătite – toate profilele special
realizate pentru această lucrare s-au potrivit perfect.

la dezvoltarea noilor produse, Küberit și-a urmat
consecvent strategia consacrată. lansate la
începutul acestui an, la târgurile domotex și BaU,
noile sisteme de profile cu tehnologie patentată
4.0 vizează o aplicare ușoară și sigură pentru
montator, un plus de valoare adăugată pentru
beneficiar și menținerea unei calități constante. 
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ViaȚa BRANŞEI

Seminariile realizate de Executiv Trading cu materiale profesionale Loba & Wakol sunt deja o tradiție și un
loc de întâlnire al montatorilor de pardoseli. Anul acesta, în luna martie, firma a realizat 3 asemenea
evenimente, la București și Cluj, pe tema pardoselilor din lemn și celor elastice. Gazde au fost, ca de obicei,
domnii Joachim Cronauer, managerul Executiv Trading, și consultantul tehnic Ioan Bodor. Aceste reuniuni
sunt extrem de importante pentru specializarea montatorilor, întărind solidaritatea de branșă într-un
context care stimulează comunicarea și performanța, fapt întărit de numărul mare de participanți – peste
40 la fiecare eveniment. 

Seminarii pe tema pardoselilor din
lemn – martie, București și Cluj 

Tema specifică a seminarului de parchet, atât la Cluj
cât și la București, s-a axat pe produsele de colorare și
finisare de la LOBA. S-a început cu chitul de rosturi LOBA
Easy Fill Pro, un produs nou, care umple mai bine
rosturile dintre lamelele de parchet, asigură o uscare mai
rapidă. Nu se modifică deloc culoarea chitului, nici la lă -
cuiri, nici la băițuiri. Ca toate produsele profesionale
LOBA, și acesta este unul cu o marcantă amprentă
ecologică, fără conținut de solvenți. 

În continuare, au fost prezentate produsele de
colorare, din care am reținut baițul pe bază de ulei LOBA
2 K Intensiv, disponibil în 10 nuanțe cromatice, produsul
de pre-colorare LOBA Pre Tone, care intensifică culoarea
baițurilor înainte de uleiere, și lacul LOBA 2 K Invisible
Protect, un lac care păstrează naturalețea lemnului. 

Au fost în esență două seminarii pur practice, în
cadrul cărora s-au făcut aplicații repetate cu o gamă
foarte largă de produse: uleiul LOBA 2 K Impact Oil,
disponibil în 18 nuanțe cromatice, baițul Pro Color,
disponibil în 11 nuanțe, lacurile LOBA Easy Finish, LOBA
2 K Duo, LOBA Viva, LOBA 2 K Fusion.  

O mare parte a montatorilor prezenți au participat
activ la aplicarea acestor materiale, împărtășindu-și
reciproc impresii din experiența proprie în utilizarea lor. 

Pregătire profesională 
prin Executiv Trading

Seminarii la Cluj-Napoca şi Bucureşti
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Spre sfârșitul seminariilor s-au trecut în revistă
produsele pentru curățare și întreținere din gama Loba
Home, adecvate deopotrivă pentru parchet uleiat și
lăcuit.  

Bineînțeles, o parte semnificativă a seminarului a
fost alocată prezentării produselor Wakol, de tratare a
stratului suport respectiv de lipire a finisajelor. A fost
abordată și tematica pregătirii adecvate a stratului
suport, cu anumite situații particulare, provocări pe care
le poate întâlni orice montator pe șantier-strat suport
friabil, cu prea mare umiditate reziduală sau neabsor -
bant. Concret, s-a pus accentul pe trei produse WAKOL,
și anume:  

n O rășină specială, destinată reparării golurilor 
de sub parchetul montat, WAKOL MS 335 

n Adezivul silanic WAKOL MS 262 și aplicatorul
electric, prevăzut cu duză specială 

n  Amorsa silanică pentru bariera contra umidității
reziduale WAKOL MS 330, aplicabilă într-un 
singur strat. 
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Seminar pe tema pardoselilor 
elastice –16 Aprilie, Cluj 

Organizat de Wakol împreună cu Gerflor, seminarul
dedicat pardoselilor elastice a pus în discuție pro ble -
matica specifică acestui tip de acoperire. Pe lângă
prezentările propriu-zise, s-au făcut demonstrații de
lipire PVC cu adezivi adecvați, suduri și etanșări. 

S-a început cu o prezentare despre pregătirea
stratului suport în vederea aplicării șapelor auto ni -
velante, necesare la montajul de pardoseli elastice, fie
acestea din PVC, linoleum, mochetă ori cauciuc. S-a pus
accent pe necesitatea efectuării de măsurători ale
parametrilor stratului suport, a friabilității acestuia și pe
importanța blocării umidității reziduale. 

ViaȚa BRANŞEI
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Pentru șapele de egalizare friabile s-a prezentat
amorsa WAKOL PS 275 cu conținut de Silicat de
Natrium, care consolidează șapele friabile și penetrează
în suport până la 30-40 mm. Rezultate vizibile apar deja
după 2 ore de la aplicare, produsul fiind în plus ecologic,
fără conținut de solvenți. 

S-a continuat apoi cu prezentarea amorselor
poliuretanice monocomponente WAKOL PU 280 și
WAKOL PU 235, cu rol de barieră contra umidității
reziduale de până la 6 % CM. 

Acest randament, dar și faptul că au un consum
foarte redus, o uscare extrem de rapidă și se pot aplica
și pe pardoseli cu încălzire încorporată cu umiditate
reziduală de până la 3 % CM, le fac unice pe piața din
România. 

Un alt produs care are un mare succes în rândul
montatorilor de pardoseli elastice și care de asemenea
a fost prezentat este WAKOL D 3060 Agent de Plastifiere.

Acest liant se amestecă cu șapa autonivelantă sau șapa
de reparații și se obține un mortar cu care se pot întări
(plastifia) suprafețe deja acoperite cu PVC, Linoleum sau
resturi de adeziv, fără a mai fi nevoie să le îndepărtăm
înainte de montajul unui alt strat de pardoseală elastică. 

Adezivul WAKOL MS 550, un alt produs unic pe piața
din România adus în atenția montatorilor prezenți, este
un adeziv silanic cu care se poate monta PVC și cauciuc
atât la interior cât și la exterior, chiar și în camere
frigorifice cu temperaturi de până la -40 grade Celsius. 

EXECUTIV TRADING
Administrator:
Joachim cronauer
0728.193.630
joachim_cronauer@sermis.ro
Vânzări și consultanță  tehnică:
ioan bodor
0727.886.006
ioan.bodor@wakol.de
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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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lUCrări DE REFERINță

Proiecte de excePŢie cu

URSA GLASSWOOL TSP
Clădirile rezidențiale sunt considerate în mod eronat ”mai ieftine”, pe considerentele că
instalațiile, finisajele sau izolațiile pot fi mai puțin calitative decât, să zicem, la un hotel, sau
un imobil de birouri. În fond, locuința ar trebui să fie cea mai confortabilă, pentru că ea
reprezintă căminul, locul în care oamenii se relaxează, se odihnesc, petrec momente
importante ale vieții. Iar pentru aceasta, au nevoie de intimitate, netulburați de zgomotul
străzii și, mai cu seamă de vecini. Cei care cumpără o locuință sunt tot mai preocupați de
acustica imobilului, în special de zgomotele structurale, care pot deveni obositoare. Aceste
zgomote structurale sunt cauzate, în cele mai multe cazuri, de obiecte scăpate pe jos, pași,
mutarea obiectelor de mobilier. Problema se poate rezolva, simplu și cu cheltuieli
nesemnificative pentru dezvoltator, prin simpla acoperire a pardoselilor, sub stratul final, cu
un sistem de dală flotantă peste un strat de vată minerală URSA GLASSWOOL TSP. Este ceea
ce au făcut și constructorii unor imobile de locuințe din București și Sibiu, câteva dintre
numeroasele lucrări de referință realizate cu acest material în toată țara. 

I zolarea fonică a pardoselilor este
recomandată de toți specialiștii în
acustica construcțiilor, din motive

de confort și de bună vecinătate; totul
se poate rezolva cu un simplu strat de
vată minerală de sticlă, peste care se
toarnă o șapă în sistem de dală flotantă.
Este genul de lucrare care poate fi
abordat atât în faza de construcție a
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imobilului, cât și ulterior, atunci când se
renovează. În cazul unei clădiri existente,
dacă tot trebuie schimbată vechea
pardoseală ca strat final, iar pentru noua
pardoseală este necesară o șapă de
calitate, de ce să nu intervenim și cu un
strat de vată minerală? Densă, suficient
de rezistentă la compresiune pentru a
face față solicitărilor zilnice, aceasta

absoarbe sunetele nedorite, pro te -
jându-l pe cel de dedesubt, și în plus
asigură o izolare termică bine-venită
pentru confortul și economia de ener -
gie a locuinței. Sunt avantaje pentru
orice tip de clădire, nu doar rezidențială.

Izolarea fonică între etaje nu este
deloc o practică nouă. În clădirile vechi,
antebelice, încă putem vedea cum sub

stratul final de pardoseală se așeza un
strat de zgură sau alt material mineral
poros, care să absoarbă sunetele și să
reducă pierderile de căldură, destul de
importante la nivelul pardoselii (până la
15% din totalul pierderilor unei
încăperi). Peste acesta era turnată șapa
sau un sistem de pardoseală tip terazzo,
întregul sistem ajungând la grosimi
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considerabile, de 20 cm și chiar mai mult.
Din fericire, azi nu mai trebuie să apelăm
la această soluție, care ridică mult cota
pardoselii și încarcă structura clădirii. Cu
doar câțiva centimetri de vată minerală
densă dar ușoară, se obțin rezultate
spectaculoase, perfect eco lo gice: eticheta
Blue Angel, prezentă pe produsele URSA.

În imaginile din aceste pagini, puteți
vedea modul de execuție al unui sistem
de dală flotantă cu strat fonoabsorbant
de vată minerală  URSA GLASSWOOL
TSP, unul dintre cele mai performante
produse de acest gen de pe piața
europeană, prezent și în România de
câțiva ani. Lucrările au fost executate
pentru imobile de locuințe al căror

dezvoltator și-a demonstrat grija pentru
detalii, fonoizolarea fiind un aspect pe
care puțini îl luau în calcul până acum,
dar pe care beneficiarii îl apreciază tot
mai mult. Vata minerală a fost utilă atât
în interiorul apartamentelor, cât și în
spațiile comune; considerate foarte
prețioase din perspectiva calității locuirii,
acestea pot fi uneori și foarte zgo mo -
toase, de aceea protejarea vecinilor de
zgomotele de aici este s-a dovedit
necesară. Terasele care pot deveni locuri
de socializare, căile de acces, parcările
pentru biciclete, spațiile comerciale de la
parter ar putea crea disconfort lo ca tarilor,
ca și zgomotele propagate pe verticală,
între apar ta mentele de la etaje suc cesive. 

Sistemul este suficient de adaptabil
pentru a aborda orice formă a încăperii,
oricât de complexă, pentru toate tipurile
de spațiu: baie, bucătărie, living, dor mi tor,
holuri etc. Practic, vata de sticlă acoperă
toată suprafața utilă a apar ta mentului. 

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

Etapele de lucru sunt simple, nu
foarte diferite de cele ale execuției
unui strat suport de pardoseală în
sistem clasic:
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n Se prelucrează stratul suport
(placa de beton), astfel încât să fie curat
și relativ drept - dedesubt nu se for mea -
ză spații, iar stratul de vată minerală
apare ca o suprafață regulată, plană. De
ase menea, se stabilesc cotele până la
care se va ridica întregul sistem de dală
flo tantă, eventual folosind o nivelă cu
laser.

n Se instalează o bandă peri me -
trală pentru pereți, care să întrerupă
transmiterea sunetului către structura
construcției (neapărat bucată separată);
aceasta trebuie să ajungă sub plăcile
termoizolante și 1 - 2 cm deasupra șa pei,
trecându-se inclusiv peste stră   pungerile
pentru țevi și golurile de uși (care apoi se
decupează).

n Se poziționează plăcile ter -
moizolante URSA GLASSWOOL TSP
(evitând îmbinările în cruce), cât mai
apropiate unele de celelalte, pentru a
obține cele mai bune rezultate acustice
și termice. În funcție de nevoi, plăcile de
vată minerală se pot debita; dacă pe
placa de beton sunt pozate țevi de
instalație, se realizează un strat de
umplutură sub plăci. 

n Se așază o folie de polietilenă,
care separă și protejează vata minerală
de scurgerea mortarului turnat 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 obțină o
protecție continuă, fără cute și etanșă.
Este obligatoriu ca străpungerile să fie
cât mai bine protejate, etanșate, astfel
încât apa intervenită accidental sau în
mod curent (băi, bucătării) să nu
pătrundă prin șapă către stratul de vată
minerală, deteriorând-o. 

n Se prepară șapa, în care se
adaugă opțional fibre de sticlă pentru
armare, și aceasta se toarnă peste folia
de polietilenă, nivelând bine, la început

cu lopata, grebla și dreptarul. În funcție
de suprafață, se lasă rosturi de dilatare
care să reducă tensiunile interne ale
materialului (altfel, poate crăpa). În cazul
unor sarcini mai mari pentru pardoseală,
se poate arma șapa cu plasă de oțel,
așezată pe poziție înainte de turnarea
mortarului. Înălțimea șapei trebuie să fie
de cel puțin 5 cm și depinde de caz, de
încărcările prevăzute în proiect ori de
faptul că există sau nu încălzire în
pardoseală. Șapa se poate nivela
eventual prin elicopterizare, asigurând
astfel uniformizarea perfectă.  Deasupra
se poate interveni cu orice tip de strat
final - parchet, laminat, gresie, PVC etc.,
tipul de acoperire neinfluențând gradul
de percepție sonoră a celor de de de subt. 

Prin modul în care este conceput
acest sistem, se creează o barieră
împotriva propagării zgomotelor către
spațiile inferioare. Practic, vata minerală
atenuează prin absorbție undele
sonore, inclusiv cele structurale, de
impact. URSA GLASSWOOL TSP este la
fel de utilă și în cazul structurilor sau
planșeelor din lemn, caz în care poate fi
folosită, în loc de șapă umedă, o șapă
uscată cu nut și feder. Grosimea
stratului de vată minerală este 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.

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-
dențiale, clădiri de birouri, spații comerciale, unități hoteliere etc. Fiind vorba
despre un produs din vată minerală de sticlă, are un comportament excelent
la foc şi, datorită densității mari şi compresibilității reduse sub sarcină, este
folosit inclusiv pentru pardoseli de trafic intens. Poate fi furnizat cu grosimi
diferite, în funcție 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 spațiile au nevoie de un confort ridicat şi se doreşte o
perioadă mai îndelungată de viață 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



Pardoseli magazin22

MatErialE DE TOP

Master Builders Solutions® a prezentat
sistemele pentru pardoseli Ucrete la iffa 2019
– cel mai mare târg mondial de industrie a cărnii 

We create chemistry

n Pardoselile industriale Ucrete asigură un
mediu de lucru sigur și atractiv peste tot
unde se impun cele mai ridicate standarde
de igienă 

n Ucrete este cea mai durabilă pardoseală
existentă pe piață, un veritabil standard în
industria cărnii 
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prezenți la iffa, cel mai mare târg mondial de
industrie a cărnii, desfășurat între 4 și 9 mai la
frankfurt pe Main, experții diviziei Master
Builders Solutions din cadrul BASF au expus
Ucrete, cel mai performant sistem de pardoseli
igienice existent pe piață. la standul companiei
vizitatorii au putut veni în contact cu un design
de pardoseală care scoate în evidență perspec -
tive neobișnuite și inovative, asigurând totodată
calitățile unice ale gamei ucrete pentru industrie,
brandul aniversând anul acesta 50 de ani. 

Prezenți la IFFA, cel mai mare târg mondial de industrie
a cărnii, desfășurat între 4 și 9 mai la Frankfurt pe Main,
experții diviziei Master Builders Solutions din cadrul

BASF au expus Ucrete, cel mai performant sistem de pardoseli
igienice existent pe piață. La standul companiei vizitatorii au
putut veni în contact cu un design de pardoseală care scoate
în evidență perspective neobișnuite și inovative, asigurând
totodată calitățile unice ale gamei Ucrete pentru industrie,
brandul aniversând anul acesta 50 de ani. 

Ucrete are o întreagă istorie de succese, iar investițiile
consistente în cercetare și dezvoltare făcute de-a lungul anilor
ne-au permis să revoluționăm industria pardoselilor în
repetate rânduri: 

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

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

n 2003: Primele sisteme cu aspect estetic îmbunătățit și
profile antiderapante speciale pentru cerințele 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.” 

n 2018: Certificarea Halal pentru pardoselile industriale
Ucrete

Pardoselile Ucrete sunt de 50 de ani folosite cu succes în
întreaga lume.  Sistemul lor ultrarezistent și durabil, pe bază
epoxidică, este deosebit de potrivit pentru cerințele speciale
ale industriei de prelucrare a cărnii, atât pentru fabricile noi,
cât și pentru proiecte de renovare. 

Liniile de producție trebuie să respecte cele mai draconice
standarde de curățenie și igienă mai ales la prelucrarea
mezelurilor și cârnaților. Aici se folosesc regulat acizi și alte
produse agresive de curățare. Pardoselile sunt expuse intensiv
și la umiditate, grăsimi și apă fierbinte. 

Suprafețele sunt astfel supuse unor solicitări extreme
deopotrivă termice, chimice și mecanice.
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În plus, ele trebuie să îndeplinească cerințe de igienă și
securitate din ce în ce mai restrictive. Pardoselile epoxidice
de înaltă rezistență Ucrete s-au dovedit ideale pentru toate
aceste aplicații. Sunt durabile și au un coeficient de curățare
bacteriană comparabil cu oțelul inoxidabil. În funcție de
grosimea stratului, ele pot rezista la temperaturi cuprinse
între -40 °C și 130 °C. Sunt deosebit de rezistente la impact,
asigurând totodată calitățile necesare de rezistență la
chimicale și la alunecare. Clasa antiderapantă a pardoselii se
poate stabili pentru a îndeplini cerințele clienților, de la neted
la ultra rezistent la alunecare. 

Instalarea rapidă este esențială mai cu seamă în proiectele
de renovare: sistemele de beton-poliuretan Ucrete se matu -
rează foarte rapid. De pildă, specificațiile gamei Ucrete permit
reluarea producției după numai 5 ore la 10 °C. Aceasta
înseamnă că toate pardoselile se pot renova lucrând strict în
pauzele normale de producție. Mai mult, fiind complet
inodore, sistemele de pardoseli Ucrete se pot instala chiar și
în timp ce linia de producție funcționează. Repre zen tând un
veritabil standard al industriei, pardoselile  Ucrete sunt
conforme standardelor germane AgBB (Comisia Germană de
asigurare a normelor de sănătate în construcții) deținând
certificarea “Indoor Air Comfort Gold”.  

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





n Multiterazzo
n BetonDesign
n Liquidesign

de la Forbo Eurocol 

rapid, creativ, pentru orice spațiu:

Surface Finishing 
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Î
n alegerea soluției pentru pardoseală, timpul de punere în
operă poate deveni elementul principal. Dacă, de exem -
plu, beneficiarul este presat de timp să înceapă sau să-și

reia activitatea, va trebui să aleagă materialele potrivite; un
sprijin real în acest sens poate fi arhitectul sau designerul, care
sunt preocupați permanent de soluții tehnice avantajoase,
dincolo de estetică sau rezistență la trafic. Fie că este vorba
de un spațiu comercial, o școală, un spital sau hotel, rareori
sunt cazurile în care timpul alocat aplicării finisajelor este
excedentar. Iar proiectantul mai are un avantaj: vine cu un
sistem complet, pentru care nu mai trebuie să caute soluții
particularizate. Cu o pardoseală lichidă Forbo Eurocol va
avea o suprafață caldă, continuă, confortabilă, rezistentă la
umezeală, care se poate curăța sau întreține ușor și rapid.

Proiectele designerilor și arhitecților includ, din ce în ce
mai des și la nivel de detaliu, materialul, textura și nuanța
pardoselii. Sunt mai mult decât opțiuni, re prezintă
elemente ale modului în care arhitectul se definește ca
profesionist, oferind beneficiarului so luția completă. De
aceea, o relație strânsă a acestuia cu furnizorii de
materiale și produse pentru pardoseli este absolut
necesară, crescându-i șansa de a veni înaintea bene -
ficiarului cu propuneri diverse, per so na lizate, inovatoare
atunci când este cazul. Dar dincolo de aceasta, pentru
arhitect sau designer contează și eficiența – timpul de
execuție, costurile, calitatea. Oportunitățile pe care le
oferă un mic detaliu al produsului pot face diferența
care duce la o lucrare de succes. Este și cazul gamelor
de pardoseli turnate (lichide) Surface Finishing de la
Forbo Eurocol, realizate cu materii prime de calitate și
tehno logii de ultimă generație.

Noile generații de pardoseli turnate ne oferă toate aceste
avantaje, și în plus un design personalizat, inovator, în funcție
de destinația spațiului respectiv. 

Din gama Surface Finishing fac parte pardoselile turnate
decorative Multiterazzo, Liquidesign și BetonDesign. Ver-
satilitatea lor este atât de evidentă, încât pot fi considerate
materie primă pentru creativitatea oricărui beneficiar sau des-
igner. Jucându-ne cu culorile, putem crea suprafețe originale,
de inspirație clasică sau modernă, beneficiind de cunoștințele
unui aplicator care se pricepe să le pună în operă temeinic,
pentru a ne bucura de această experiență cât mai mult timp.
Datorită rezistenței la apă, la sarcini mecanice mari și sub-
stanțe chimice, sunt materiale care pot fi utilizate fără pro-
bleme în spații cu umiditate mai mare, zone de trafic sau
variații mari de temperatură. După aplicare, spațiile se pot fo-
losi rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scăzute, ceea ce ne asi-
gură 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 execuției nu rezultă deșeuri, așa cum ne recomandă
normativele europene. Totul este să avem un strat suport
plan, stabil și bine curățat, care poate fi obținut de asemenea
cu produse din gamele specializate Eurocol.

Multiterazzo este o pardoseală lichidă turnată de mare
durabilitate, bicomponentă, ușor de întreținut și rezistentă la
apă, cu formă stabilă și adecvată pentru cele mai ridicate ce-
rințe de rezistență mecanică și chimică. Datorită aplicării fără
rosturi, Multiterrazzo este ideală pentru zone cu solicitări igie-
nice mari (cabinete medicale și spitale, birouri, școli sau lo-
cuințe, bucătării), având emisii foarte scăzute de substanțe
organice volatile conform Emicode EC1 Plus. Multiterazzo
este de asemenea potrivită aplicărilor exterioare, dar și în
medii uscate. Poate lua orice formă a stratului suport și capătă
o aderență optimă (antiderapantă: R9, conform BGR 181, de-
vine R 10 după aplicarea protecției Eurocol C floor top-Coat,
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și R 11 după adăugare de aditivi). Este aplicabilă peste încăl-
zirea în pardoseală și greu inflamabilă: Bfl-s1 conform DIN EN
13501-1.

Liquidesign este o pardoseală lichidă rezistentă, din ma-
teriale naturale (ulei de in, făină de lemn și pigmenți colorați),
bicomponentă, elastică, cu emisii foarte scăzute, rezistentă la
lumină și colorare, ce combină confortul excelent la pășire cu
calitățile de mediu. Are o contribuție benefică asupra clima-
tului interior, fiind un finisaj cald, natural, care îmbunătăește
acustica încăperii. Datorită compoziției și calităților mențio-
nate, este considerată mai mult decât o simplă pardoseală
turnată, un produs inovator. Este utilizată cu succes în școli,
spitale, centre comunitare, cantine, la fel de bine ca în indus-
tria Horeca sau domeniul rezidențial, unde impresionează
prin gama cromatică ridicată (peste 30 de nuanțe). În general,
produsele Eurocol fiind din gama profesională, este recoman-
dat ca aceste materiale să fie puse în operă de specialiști, pen-
tru a avea întreaga garanție a unei pardoseli profesionale.

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

Este furnizat gata de utilizare, în culori prestabilite (8
nuanțe, de la gri deschis la negru cenușiu) și nu se mai ames-

tecă cu alți pigmenți. Lipsa fisurilor în timp se datorează fap-
tului că tensiunile interne ale materialului sunt foarte reduse.
Rezistența ridicată la compresiune și aderența foarte bună la
straturile suport pe bază de ciment sau gips (ba chiar și pe
plăci ceramice) permit utilizarea pentru diferite tipuri de trafic.
Nu în ultimul rând, vorbim de un produs testat din perspec-
tiva provocării alergiilor: este chiar recomandat celor care su-
feră de alergii la materiale sintetice ori diverși compuși chimici
folosiți la realizarea altor tipuri de pardoseli. 

n Grunduri și amorse pentru orice tip de strat
suport

n Șape autonivelante sau de reparații
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 reparații
n Sisteme electroconductive
n Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor

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

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

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

n Soluții pentru curățarea și întreținerea
pardoselilor sigilate/impermeabile

n Sisteme pentru montajul gazonului artificial 
și al pardoselilor de sport

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

Cu Forbo EuroCol PuTEți avEa 
PardosEli în sisTEM CoMPlET
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EVENiMENt

ANUALA dE ARhITECTURĂ
bucurești 2019 - ediţia a XVii-a

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România organizează începând cu 20 mai
cea de-a XVII-a ediție a Anualei de Arhitectură București 2019, cu tema „Forum București”. Sub
această denumire, Anuala de Arhi tectură inițiază și un program amplu, care se va desfășura pe
durata a doi ani, cu scopul de a analiza diversele oportunități de dezvoltare arhitectural-urbanistică
a Capitalei din perspectiva europeană. Programul va avea ca invitați pro fe sioniști din mediul
construcțiilor și al arhitecturii la nivel internațional, fiind prevăzute dezbateri pe diferite teme
implementate în țările europene și care pot constitui oportunități de dezvoltare pentru București. 

P rogramul „Forum București” va ge -
nera, potrivt organizatorilor, un set de

acțiuni și eve nimente cultural-pro fe sio   nale
adre sa te atât arhitecților, in  dustriei con -
strucțiilor, instituțiilor și ad mi nistrațiilor
locale, cât și publicului larg. O sinteză a
acestor discuții va genera un document
util pentru orașul București și pentru
diferite inițiative care vizează dezvoltarea
contextului urban con tem po ran. Com -
petiția de Proiecte ale Anua  lei, în paralel
cu pro gramul foru mului, va ex pune
exemple de cea mai bună practică
arhitecturală în Ca pitală și în țară.
Începând cu această ediție, prin site-ul
www.anuala.ro, eve ni mentul arhi tecților
bucureșteni va de veni principalul motor
de căutare online al arhitecturii din
București. Publicul larg, potențialii clienți
de arhi tectură, vor fi invitați să descopere
o sursă structurată, o arhivă digitală on -
line, ce conține atât arhitectură con struită,
proiecte de arhi tectură, precum și arhi -
tecți, echipele și firmele de arhi tectură
din București, dar și din țară, care pro iec -
tează și con struiesc în zonă. 

Începând cu anul 2019, Anuala de
Arhi tec tură București va premia atât de -
mersul de arhitectură, cât și cel de
cons trucție și finalizare al lucrărilor. Alături
de arhitecți, vor primi distincții toți pro fe -
sioniștii ce vor con tribui la buna fina lizare a
unei construcții: clienți, dez voltatori, antre -
prenori, instituții, project manageri, ingineri. 

Revista noastră este partener tra dițio nal al evenimentelor organizate în
cadrul Anualei de Arhitectură Bu cu rești, la care particianții primesc gratuit
ultima ediție a publicației.

B U C U R E Ș T I 2 0 1 9

www.anuala.ro
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Anuala de Arhitectură 
București se va desfășura 
în trei etape:

Secțiuni

ETAPA 1
20 mai 2019 – 10 iulie 2019

• Evenimente și dezbateri profesionale
„Forum București” 

• Competiții de arhitectură 
• 10 iunie 2019 - predarea online a

proiectelor
• 14-15 iunie 2019 - preselecție
• 24 iunie–9 iulie 2019 - jurizare

internațională, conferințele juriului AAB
2019 , atelierele „Forum București” 

• 10 iulie 2019 - Gala de Premiere a
Anualei de Arhitectură București 2019,
ediția a XVII-a

Arhitectura Construită  
• Arhitectura locuinței individuale
• Arhitectura locuinței colective
• Arhitectură publică
• Arhitectură, conversie și restaurare
• Arhitectură, intervenții și spațiul public

Juriu: arh. João PARDAL MONTEIRO
(Portugalia), arh. Merce BERENGUER
(Spania), arh. Manuel BAILO (Spania), 
arh. Martin DUPLANTIER (Franța), arh.
Ivana STANCIC (Olanda/Serbia), 
arh. Dorin ȘTEFAN (România), arh.
Alexandru GĂVOZDEA (România)

Arhitectura Spațiului interior 
• Amenajări rezidențiale
• Amenajări Horeca
• Amenajări corporate și retail
• Amenajări expoziții, standuri și

scenografie 
• Design de obiect 

Juriu: Ileana RĂDUCANU, arh. Corvin
CRISTIAN, dsg. Mihnea GHILDUȘ, 
arh. Beatrice-Gabriela JÖGER, 
arh. Andrei FENYO

Cercetare prin Arhitectură
• Carte de arhitectură
• Arhitectură participativă 
• Diplome de arhitectură 
• Diplome amenajări de interior 

și design industrial 

Juriu: arh. Marc JAY (Danemarca), arh.
Ana MARIA GOILAV (România), arh.
Alexandru RĂUȚĂ (România), arh. Dan
MOHANU (România), arh. Anca Ioana
IONESCU (Olanda/România)

Juriul secțiunii Carte de Arhitectură:
arh. Melania DULĂMEA (UAUIM), Vlad
NICULESCU (Cărturești), arh. Nicolae
Alexandru PANAITESCU

Proiecte de Arhitectură 
# caut beneficiar 
• Arhitectura locuinței 
• Arhitectură publică
• Amenajări de interior

Juriu: arh. Adrian ZERVA, arh. Silvia
PINTEA, arh. Radu TEACĂ, arh. Cătălin
BERESCU, arh. Tiberiu FLORESCU

ETAPA 2
1 august 2019 – 22 octombrie 2019

• Evenimente și dezbateri profesionale
„Forum București” 

• Itinerarea Anualei de Arhitectură
București 2019 în spațiile publice
bucureștene 

• Competiții de arhitectură
• Evenimente satelit 

ETAPA 3
4 noiembrie – 10 decembrie 2019

• Evenimente și dezbateri profesionale
„Forum București”

• Lansarea Ghidului Turistic de Arhitectură
Contemporană în București 2019 -
Catalogul Anualei 2018/2019

Vor fi acordate de asemenea premii
speciale: Premiul Președintelui Filialei
București a O.A.R.și premiile
partenerilor Anualei de Arhitectură
București, ediția a XVII-a 2019.
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TOTUL ESTE POSIBIL CU BONA

Bona AB, liderul în instalarea, renovarea și îngrijirea
podelelor din lemn încă din 1919, astăzi pune în lumina
reflectoarelor unicitatea Sistemului Bona Oil. Acest
sistem inovator de uleiuri evidențiază per so nalitatea
unică a fiecărei podele din lemn, de la minimalismul
proaspăt, curat al podelei de stejar uleiate în alb și până
la abordarea contemporană pe un parchet clasic și cu
nuanțe profunde de podea încărcată de istorie.

Sistemul de uleiuri Bona dă posibilitatea să vă creați
propria poveste pe lemn.

Cu gama completă de soluții de la Bona, totul este
posibil. De la unelte profesionale, mașini și îndrumări
de expert, până la o largă paletă de uleiuri per so -
nalizabile, noi avem tot ceea ce aveți nevoie.

SOLUȚII NATURALE PENTRU PODELE
SĂNĂTOASE

Gama completă de uleiuri regenerabile Bona
prioritizează durabilitatea și siguranța atât pentru
instalare cât și pentru renovare. Naturalețea lemnului
se păstrează prin modul excelent și rapid de uscare a
uleiului datorită acizilor grași polinesaturați. Fabricate
folosind materiale vegetale cu un nivel excepțional de
redus de VOC, uleiurile Bona sunt bazate pe ulei de
in, ricin și șofrănel.

Conținutul ridicat de ulei asigură o saturare optimă
a podelei ceea ce înseamnă protejare eficientă de
lungă durată. 

Uleiurile Bona nu conțin cobalt și MEKO, au miros
foarte redus și pot fi aplicate pe jucăriile copiilor; sunt
mai bune pentru mediu, pentru casa ta și pentru familie.

Toate produsele și soluțiile Bona sunt dezvoltate
astfel încât să aibă un impact minim asupra mediului
și să îmbunătățească calitatea aerului din interior astfel
încât să asigurăm un mediu de lucru și de trai sănătos,
sigur și curat.

Creați-vă propria poveste pe lemn – 
cu Bona Oil System
SiStemul inovator de uleiuri care evidențiază frumuSețea 
naturală a podelelor din lemn

NOI MatErialE
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SOLUȚII PENTRU FIECARE ETAPĂ ȘI
SUPRAFAȚĂ DE PODEA

Indiferent de tipul suprafeței, indiferent de rezultatul
dorit, de la inspirare și îndrumări de tratare sau îngrijire,
Sistemul Bona de uleiuri îndeplinește orice dorință
pentru sublinierea personalității unice ale fiecărei
podele în parte. Cu produse premium  care includ
uleiuri 1K și 2K, hardwaxoil și tonuri, Sistemul Bona Oil
oferă una dintre cele mai extinse opțiuni de pe piață.

“Cu gama noastră largă de uleiuri suntem capabili să
oferim antreprenorului, proprietarului podelei și meșterului
parchetar instrumentele ne cesare pentru a crea o poveste
unică pe podeaua din lemn, indiferent de situația acesteia.
Colorare și pigmentare, impresie strălucitoare sau brută, tex -
tu rare periată, vopsire și acoperire cu lac – Bona are totul! Prin
etichetarea adecvată și prezentarea sugerată în magazine, am
reușit să facem o ofertă ușor de înțeles.” – precizează Daniel
Peptea, Marketing Manager la Bona România.

Bona oferă o largă gamă de posibilități de colorare
cu ulei, în concordanță cu trendurile actuale și viziunile
de design. Dezvoltat cu influențe din industria de
design, inclusiv Institutul Pantone și liderul de design
interior Elle Decor, Bona conferă oricărei podele din
lemn o variație extraordinară de culori și expresii
haptice sau de lemn brut.

Efecte și tonuri. De la contrastele a două tonuri
de culoare și până la efecte contemporane bicolore,
formula unică din uleiurile Bona vă dă posibilitatea să
combinați și să puneți în contrast culori cu o crea tivi -
tate fără sfârșit.

DE LA INSPIRATIE PÂNĂ 
LA FINALIZARE

Texturare. Tehnologia Bona de periaj implică perii
metalice care scot fibra moale a lemnului și conferă
astfel profunzime și textură suprafeței lemnului. Periajul
crează o subtilă senzație organică și evidențiază sen -
zația tactilă de naturalețe a lemnului. 

Strălucire. Doriți să obțineți o suprafață foarte
strălucitoare sau doar să adăugați un lustru subtil?
Finisajele Bona vă ajută să creați suprafețe cu aspect
unic și frumusețe durabilă. 

SOLUȚIE PENTRU CERINȚE UNICE

Durabilitate în condiții extreme. Spații cu trafic
extrem de ridicat și aglomerate precum terminalele
aeroporturilor, solicită mentenanță rapidă și eficientă.
În plus față de soluțiile protective și durabile precum
bona HardWaxOil și Bona CraftOil 2K, sistemul de
uleiuri Bona include și pași simpli și eficienți de tratare. 

Posibilități de creație. Fie că este vorba despre
o recondiționare completă a unei vechi podele din
lemn sau despre protejarea uneia nou instalate, Bona
oferă soluții și inspirație pentru tine ca să poți per -
sonaliza într-un fel unic podeaua din lemn. 
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NOI MatErialE

SISTEMUL DE ULEIERE BONA

Bona CraftOil. Ulei profesional cu capacitate
extraordinară de saturare, conferă protecție profundă
împotriva uzurii, produselor chimice și a umidității.

Bona Craft Oil2K. Performanță, versatilitate și
design – obțineți aspectul șarmant și senzația tactilă a
podelei uleiate, plus protecția unui lac dacă este
necesar.

Bona HardwaxOil. Fabricat din uleiuri vegetale
modificate, acest produs cu miros redus și sigur
conferă o suprafață rezistentă la uzură și pătare și este

ușor de întreținut
sau de reparat.

Bona Nordic
Tone. Este un
pre-tratament
pentru CraftOil
1K sau 2K
necesar obținerii
unei personalități
unice de podea
pre-albită în spirit
Scandinav.

Bona Rich Tone. Este un pre-tratament prin care
se obține o colorare închisă, de lemn afumat  care
conferă podelei o tușă sofisticată.

Bona MixColour. Este un pigment concentrat care
se folosește împreună cu Nordic Tone și Rich Tone. Se
obțin tonuri suplimentare care împreună cu uleiurile
colorate extind paleta de design pentru podele.

Frumusețea acestui sistem constă în posibilitatea
de a combina toate uleiurile colorate între ele, în diverse
proporții de amestec, astfel avem la îndemână o paletă
extraordinar de bogată de nuanțe care sunt în trend.

INFO
Bona România SRL

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

Fiecare poveste este unică. 
Fiecare podea are personalitate unică.
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StratUl SUPORT

Munca de cercetare în acest do me -
niu este laborioasă și a necesitat

foarte mult timp și resurse. Pentru a
ajunge la performanțele fibrei RoFero a
fost nevoie de circa doi ani, iar eforturile
au fost consistente atât din punct de
vedere uman, cât și financiar. Pro du -
cerea acestei fibre a necesitat utilaje de
înaltă performanță, care pe perioada
elaborării rețetelor nu au produs decât
loturi experimentale.

Testele de laborator arată că fibrele
sunt deosebit de performante și, pentru
prima dată în România, a fost atins la un
beton C 20/25 cu 2,5 kg fibre RoFero:

În ultima perioadă se dorește înlocuirea fierului în structurile complexe, cum ar fi cele din industria
auto, unde se poate vorbi de o revoluție în domeniu prin înlocuirea tablei sau a altor componente,
care până acum erau din oțel, cu materiale de generație nouă, precum fibra de carbon sau
polipropilenă. Și în domeniul costrucțiilor putem vorbi de același fenomen. Echipa de ingineri de la
romfracht a scos pe piață fibrele din polipropilenă pentru armare dispersă roFero. Sunt fibre
structurale de înaltă performanță, certificate CE conform Sr EN 14889-2/2007. 

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

romfracht: armarea dispersă cu fibre din
polipropilenă sau fibre metalice a pardoselilor,
șapelor, încălzirilor în pardoseală 

CMOD 0.5 – fR, j = 3.5; CMOD 1.5- fR, j =
1.6; CMOD 2.5 – fR, j = 1.3; CMOD 3.5 –
fR, j = 1.2 . Nu face decât să ne bucure
că putem pune la dispoziție con struc -
torilor români fibrele RoFero la
pa ra  metri net superiori. 

Pe lângă performanțele în armarea
dispersă, venim și cu prețuri com pe -
titive. Aici trebuie să luăm în considerare
că ne situăm sub prețul altor com -
petitori din domeniu, deși calitatea
fibrelor este net superioară. Faptul că
le producem în România, după rețeta
dezvoltată în laboratorul nostru de
cercetare, duce la posibilitatea de a avea
prețuri reale și accesibile. Fibrele RoFero
sunt disponibile în saci de hârtie de 500
grame pentru a ușura dozajul, iar
lungimile sunt disponibile de 38 mm și
54 mm (lungimea se alege în funcție de
agregatele folosite în beton).

Dozajul fibrelor se face simplu în
betonieră, cu circa 7 minute de mala -
xare, sau în stația de betoane. Pentru
lucrări mici, unde betonul se face la fața
locului în betoniera mică, fibrele se
adaugă o dată cu agregatele (este bine
să specificați stației de betoane că
lucrați cu fibre pentru a adăuga un
fluidizant). Dozajul, dacă nu este reco -
mandat anume de un proiectant, sau
proiectantul nu știe să îl calculeze,
departamentul nostru tehnic pune la
dispoziție calculul de dozaj după
specificațiile fiecărui proiect, în funcție
de caracteristicile stratului suport,
încărcări pe picior de raft, încărcări di na -
mice, încărcări statice, încărcări liniare
sau orice alte specificații are proiectul
dumneavoastră.   

Binențeles că fibrele RoFero armează
dispers, dar ar fi indicată adăugarea a
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300 grame /metru cub de fibre
RoWhite. 

Aceste fibre sunt pentru eliminarea
microfisurilor și au un rol important în
realizarea unei pardoseli impecabile.
Atenție: dozajul de 300 grame /metru
cub este doar pentru folosirea lor
împreună cu RoFero. Orice altă
aplicație necesită 600 grame.

Fibrele RoNet au fost create anume
pentru armarea șapelor sau încălzirilor
în pardoseală. Acest tip de fibre fibrilate
preiau eforturile ce apar din încărcări,
precum și contracțiile ce apar datorită
diferențelor termice. Consumurile sunt
mici, iar costurile nesemnificative față
de performațele pe care fibrele RoNet le
conferă betoanelor. 

Fibrele RoWhite sunt cele mai
uzitate fibre în lume, ele fiind ca un
aditiv pentru a controla contracția
inițială a betonului și pentru a elimina
apariția microfisurilor. Sunt fibre cu o
densitate mare pe kilogram și astfel pot
să crească vâscozitatea betonului.
Dozajele sunt mici: 600 de grame pe
metru cub de beton. 

La fibrele metalice RFC 45/50 sau
RFC 80/60 suntem în trend și punem la
dispoziție calcule de dozaj, în acord cu
Technical Report 34  (Fourth Edition).
Suntem mândri să anunțăm că fibrele
sunt marcă înregistrată Romfracht. 

Ar trebui să ne mândrim cu
”Made in România”!

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

MUREXIN
Chit de rosturi
pentru pavaje

• Prelucrare ușoară
• Rezistențe la încovoiere și 

la compresiune ridicate
• Rezistent la temperaturi ridicate

și la îngheț-dezgheț cu săruri
• Nu permite creșterea 

buruienilor prin rost
• Permeabilitate ridicată la apă,

pentru sisteme drenante

PF 30 

sandbeige/
bej nisip

steingrau/
gri piatra

basaltgrau/
gri bazalt

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

La pavaje putem întâlni următoarele probleme: dez vol -
tarea buruienilor prin rosturi, resturi de mortar și de
ciment, deteriorarea rosturilor din cauza sarcinilor, a
ciclurilor îngheț-dezgheț, a sării presărate și a altor
factori chimici. Pe lângă aceasta, rosturile impermeabile
la apă duc la o suprasolicitare a rețelei de canalizare.
Utilizarea chitului de rosturi pentru pavaje PF 30 con -
feră următoarele avantaje evidente:

Prelucrare ușoară și sigură
Domenii de utilizare

Domeniul privat:
Alei pietonale, respectiv alei în grădini Terase       
Accese în garaje private

Domeniul public:
Suprafețe pietonale și piețe (excepție: străzi)

Depozitare
Dacă tratarea se realizează corespunzător: termenul de
depozitare este nelimitat.

Rezistența la îngheț
Deoarece materialul nu este sensibil la îngheț, este permisă
depozitarea în spații exterioare.

Prelucrabil în condiții de ploaie
Chitul de rosturi pentru pavaje PF 30 nu prezintă restricții în
privința prelucrării și expunerii ulterioare la ploaie. (Recomandare:
trebuie asigurat un pat de fundare drenant). Prin urmare supra fe -
țele nu trebuiesc acoperite în scopul protecției împotriva ploii.

Rezistența la compresiune
Opțiunea aplicării materialului în tehnica șlamului, respectiv
pe suprafața saturată cu apă, iar pe parcursul aplicării să se stro-
pească materialul cu un jet „moderat” de apă, asigură rezultate
mai bune și împiedică formarea golurilor, apariția petelor și alte
probleme cunoscute.

Aplicarea în tehnica șlamului
Rezistența la compresiune este comparabilă cu a unui sistem 
de rășină epoxidică bicomponentă.

Conservare
Posibilitatea conservării materialului rămas în ambalajele începute:

Se deschide sacul vacuumat și se ia cantitatea necesară
de material.

Apoi imediat se golește cantitatea rămasă în sac, în găleată și se
umple găleata cu apă, astfel încât materialul să se afle sub apă.

Acest material poate fi depozitat încă multe luni pentru re a -
lizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare. Prelucrarea
se va face tot direct din găleată.

Pentru toate
tipurile
de pavaje!

Suprafața se umezește.După o pregătire optimă a
pavelelor se poate începe ros-
tuirea. Rosturile se curăță pe min.
30 mm adâncime.

În cazul suporturilor puternic
absorbante, respectiv în cazul
uscării rapide, se repetă operația
de udare pe parcursul prelucrării.  

Chitul de rosturi pentru pavele
PF 30 este ambalat într-o pungă
de plastic, protejat de umiditate
și de aer.  

Materialul de rostuit se toarnă 
peste suprafața umezită în
prealabil.

Mortarul se împinge adânc și 
cât mai compact în rosturi cu 
mătura de stradă sau cu șpaclul
de cauciuc. 

Se va avea în vedere o 
acoperire și o umplere a 
rostului uniformă.

Materialul în exces se înde-
părtează cu atenție, cu 
ajutorul măturii cu păr des.

O stropire ușoară cu apă ajută 
la o compactare optimă a chitului
de rost. Jetul de apă nu se va
îndrepta pe direcția rostului.

Resturile de mortar rămase se
îndepărtează cu mătura cu păr
des, diagonal pe direcția rostului.

Suprafața se va proteja împotri
va traficului timp de 24 de ore.
Resturile aderente se vor
îndepărta ulterior cu mătura.

Suprafața poate fi supusă
în întregime solicitărilor,
după 7 zile.
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MatErialE DE TOP

Pe 12 martie 2019, Dacca Group Trade a
orga nizat la București o prezentare a prin -
cipalelor soluții de amenajări interioare
oferite pe piața românească, la care au par -
tici pat numeroși arhitecți, designeri,
spe  cialiști din domeniu, jurnaliști. Într-o
atmosferă vintage din Centrul Vechi, au fost
expuse materiale performante pentru
pardoseli, pereți, mobilier, soluții acustice,
corpuri de iluminat și textile, destinate în
special proiectelor publice – birouri, Horeca,
învățământ, spații medicale, comerciale, chiar
industriale. Începând de la înființare, în 2007,
Dacca a dezvoltat soluții atât pentru
pardoseli, cât și placări sau personalizări
pentru pereți, tapet, astfel încât să poată oferi
solu ții de amenajare complete. ”Putem
adapta soluții complete pentru orice tip de
spațiu și să fim un suport real pentru arhitecții
care le proiectează. Ne prezentăm cu
branduri de top, de la Bolon – pe zona de
pardoseli, De Vorm – soluții acustice, placări,
mobilier, corpuri de iluminat și tot ce ține de
un modul acustic foarte bine pus la punct,
Cube Design partenerul nostru pentru
mobilierul nostru office, Cane-line – mobilier
outdoor pentru Horeca și multe altele.” – arată
doamna Laura Seles, Marketing Manager.

Bolon - pardoseli fashion 
pentru orice tip de spațiu 

Pardoselile Bolon sunt cunoscute în România
în special prin aplicațiile din zone office, dar
acestea sunt la fel de potrivite și în spații co mer -
ciale, hoteliere ș.a.m.d., ca variante de pardoseli
”fashion”, surprinzătoare, texturate pre cum mo -
cheta, dar în același timp ultra re zistente. Brandul
Bolon se identifică prin inovație, dez voltând noi
colecții și lucrând în colaborare cu cei mai pres -

tigioși designeri din lume, de la Jean Nouvel și
Missoni la Giulio Cappellini și Campana Brothers.
Strălucirea din fashion design a fost adusă în
lumea pardoselilor, îmbinând într-un mod cu
totul inedit aspectul de împletitură (ce ne
aminteşte de confortul unui covor) cu rezi stența
firelor din vinil. Au fost create foarte multe
modele, pattern-uri, forme, texturi şi posibilități
de a personaliza o acoperire, urmărind trendurile
și creându-le adeseori. Pardoselile Bolon au
câştigat astfel aprecierea designerilor şi arhi tec -
ților de pe toate meridianele, inclusiv din
România, care au putut oferi inves ti torilor soluții
unice, rezistente, confortabile inclusiv din
perspectiva acustică.

Pe lângă
pardoselile Bolon,
dacca poate
asigura numeroase
alte tipuri de
pardoseli: textile,
lVt, linoleum,
PVC, conductive și
disipative, parchet,
bariere de praf. 

Dacca: soluții complete

Spațiu comercial Top ShopShowroom Solmarcon

de amenajare pentru spații publice
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Ergonomie, confort
acustic și un design
remarcabil cu
ultimele colecții din
oferta dacca.

Sisteme acustice pentru 
spațiile office - o necesitate! 

Soluțiile acustice și absorbția zgomotului (unul
dintre factorii importanți de stres), contribuie major
la confortul spațiului de lucru. Sunetul se propagă
sferic, în toate direcțiile, dar pereții despărțitori,
panourile de birou, dulapurile cu panouri frontale
acustice sau diversele amenajări interioare întrerup
calea acestora de la sursă către receptor. Atunci
când sunt folosite corect, mobilierul și soluțiile de
amenajare cu pro prietăți acustice au rol în îmbu -
nă tă țirea sem ni ficativă a eficienței activității, a
pro ductivității. Acestea au fost concepute pentru a
absorbi sau opri sunetele nedorite, de diverse
frecvențe, din birourile tip open space (de la zgo -
mo tele imprimantelor sau tastaturilor, la discuțiile
colegilor), sporind capacitatea de concentrare a
angajaților care nu mai sunt perturbați sau între -
rupți. Astfel rolul lor este nu doar decorativ, ele
reorganizează spațiul și creează inti mitate. Dacca
oferă o multitudine de soluții de acest tip, prin
parteneriatele cu producători specializați pre cum
Acustio, De Vorm, Green Furniture Concept,
Muratto, Offecct, ReFelt.

INFO
dACCA gROUP TRAdE S.R.L.
cluj-napoca
Tel.: 0364-109-987; E-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro
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Creștinați după secolul al VII-lea, amestecați cu vikingii, locuitorii acestui spațiu și-au păstrat o identitate locală proprie,
chiar și în cadrul Angliei unificate sub altă coroană, identitate pe care și-o proclamă și azi, prin dialecte și obiceiuri. În
felul de a construi biserici și catedrale, urmașii saxonilor sunt iremediabil îndrăgostiți de gotic, sub formele lui mai
vechi sau mai noi. Iar pentru pardoseli au folosit cele mai bune materiale: marmură, piatră atent șlefuită, porfir. Nu
s-au limitat la culori uzuale, au încercat să aducă permanent în interiorul lăcașurilor de cult cât mai multe nuanțe, sub
lumina specială a vitraliilor largi, permise de o arhitectură în continuă transformare și inovație, orientată pe verticală.    

Este o regiune mai apropiată de continent,
cu un climat blând, care uneori amintește

de cel mediteraneean. Oamenii au comunicat
continuu cu continentul, de unde au primit
influențe, le-au interpretat în manieră proprie
și le-au retrimis către lumea întreagă. Au
căutat permanent materiale care să reziste
de-a lungul secolelor într-un aer sărat și
umed; au ales de fiecare dată piatra, fără a se
gândi cât trebuie să muncească pentru a o
șlefui. Am ales să vă prezentăm trei catedrale,
amplasate în orașe importante, cu referințe
istorice solide. 

isToriC
În sudul și sud-vestul Angliei a existat între secolele al VI-lea și al X-
lea un puternic regat anglo-saxon, numit Wessex, sau ”Regatul
Saxonilor de Vest”. La un moment dat, chiar a reușit unificarea
Angliei, integrând Londra, în pofida puternicilor vikingi invadatori.
Romanii fuseseră interesați de regiune anterior, pentru resursele
importante de argint și plumb, dar se retrăseseră cam prin anul 409. 

South West England
catedrale din

PardoSEli iStoriCE
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Boltirea în formă de evantai
permite distribuirea greutății
acoperișului pe stâlpi și contra -
forți, oferind în același timp o
imagine impresionantă.

Puteau fi altele... noi considerăm că acestea sunt
reprezentative pentru ceea ce înseamnă Anglia
profundă, păstrătoare a unor tradiții milenare,
alta decât cea cosmopolită din jurul Londrei. 

Bath abbey
Listată ca monument istoric de clasă I în

Marea Britanie, Bath Abbey este o biserică
parohială anglicană care făcea parte până la
Reformă dintr-o mănăstire benedictină, fondată
în secolul al VII-lea. Este rezultatul multor secole
de construcții, refaceri, adăugiri, dar actuala
formă se datorează în bună măsură restaurărilor
realizate de Sir George Gilbert Scott în anii 1860,
care i-a păstrat caracterul stilului gotic așa-
numit ”gotic perpendicular”, specific britanic. 

Goticul perpendicular, apărut în secolul al
XIV-lea, se identifică prin accentuarea liniilor
verticale, cel mai bune exemplu fiind capela de
la Kings College din Cambridge. A fost folosit
până la mijlocul secolului al XVI-lea, dus la un

nou rafinament pe continent (în special în
Franța) sub forma arhitecturii flamboaiante. La
această biserică, se regăsește stilul arhitecților
Robert și William Vertue, care au proiectat și
capela lui Henric al VII-lea de la Westminster
Abbey. Acest stil de a construi permite vitralii
spectaculoase, care ocupă peste trei sferturi din
suprafața pereților (sunt 52 de ferestre). Pereții
și acoperișul sunt susținute de contraforți,
pinacle și parapete, multe dintre ele adăugate
în timpul restaurărilor din anii 1830. 

listată ca monument
istoric de clasă i în
Marea Britanie, Bath
abbey este o biserică
parohială anglicană
care făcea parte până
la reformă dintr-o
mănăstire
benedictină, fondată
în secolul al Vii-lea. 
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Biserica are plan
cruciform și este
destul de spațioasă -
circa 1.200 de locuri.
Unul dintre
elementele speciale
este faptul că, la
interior, pe ziduri și
pardoseli, se
regăsește înscrisă în
piatră bună parte a
istoriei locurilor, cu
plăci care amintesc
de războaie și
personalități
marcante. 

Din păcate, acesta a fost înlăturat parțial în 1870 de
arhitectul Gilbert Scott, care însă a venit cu propria
contribuție: băncile din lemn sculptat și mobilierul,
considerate remarcabile. În pardoseli există un
sistem complex de rigole, mascate cu grătare
având modele florale, o adevărată dan telărie în oțel.

Cu câțiva ani în urmă, presa britanică trăgea
un semnal de alarmă macabru: catedrala din
centrul orașului Bath risca să se prăbușească din
cauza faptului că sub pardoseli fuseseră îngro -
pați prea mulți oameni, de-a lungul a 500 de ani
de când exista lăcașul de cult. Cadavrele
(estimările se ridicau la circa 5.000) își reduseseră
volumul, desigur, creându-se astfel niște imense
goluri, iar pardoseala începuse să cedeze pe
alocuri. Începând din vremea normanzilor și
până la 1840, în bisericile și cimitirele existente
aici au fost înmormântați mulți oameni, până să
fie amenajat un alt cimitir al orașului. Pentru a
stopa scufundarea pardoselii, care începuse a fi
observată încă de acum un secol, constructorii
au săpat până la fundația unei vechi catedrale
normande existente pe acest loc, anterior
apariției mormintelor, și au consolidat spațiul
turnând beton în golurile descoperite. 

Locația este încă destul de activă, găz duind
ceremonii, concerte și prelegeri, res pectiv piese
de patrimoniu expuse din loc în loc. Cele două
orgi și zece clopote întregesc o atmosferă de vis,
luminată prin vitraliile largi și zvelte.  

Materia primă folosită a fost roca locală, Piatra
de Bath, cu o culoare ușor gălbuie, care poate fi
admirată datorită lucrărilor de restaurare de la
sfârșitul secolului trecut, când piatra a fost
curățată cu jet apă controlat electronic și
tamponări cu carbonat de amoniu.   

Pot fi văzute nu mai puțin de 617 plăci pe
perete și 847 de plăci în pardoseală, cele mai
multe din perioada 1770 – 1860, majoritatea din
marmură neagră sau albă. Este practic imposibil
să mergi prin biserică fără să calci pe o placă
comemorativă, care uneori poate fi deasupra
unui mormânt. La un moment dat a existat un
altar realizat cu contribuția generalului George
Wade, feldmareșal cu participări numeroase la
confruntările din prima jumătate a secolului al
XVIII-lea și în același timp constructor pasionat.
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Bolta în arc frânt (ogiva)
și rozasa sunt elemente
de arhitectură specifice
goticului, stil pe care
numeroase biserici
anglicane l-au păstrat
sau preluat din vremea
când britanicii erau
majoritar catolici. 

dE la CaToliC la angliCan

Catedrala Anglicană din Bristol, cu hramul
Sfintei Treimi, există din 1140, când făcea
parte din Mănăstirea Sfântul Augustin; după
desființarea mănăstirilor, a devenit în 1542
scaunul episcopului nou creat și catedrala
noii eparhii din Bristol. 

Cu acest material au fost ridicate nu me -

roase edificii din regiune, unele cariere

rămânând în exploatare și în zilele noastre.

Marmura de Purbeck este de asemenea un

material faimos, obținut din peninsula cu

același nume poziționată în sud, către Canalul

Mânecii. Carierele de marmură au existat încă

de pe vremea Imperiului Roman, dar acestea

au fost abandonate în timp, astfel că de la

sfârșitul secolului al XIX-lea industria aceasta

nu a mai funcționat. 

Structura de pe latura estică a lăcașului de

cult datează din secolul al XII-lea, iar capela

integrată acolo a fost adăugată la începutul

secolului al XIII-lea. Conform descoperirilor

arheologice, inițial biserica era în stil romanic

(după tradiția augustiniană), cu influențe

normande, dar în secolul al XIV-lea a fost

refăcută în gotic englez. Se pare că este

printre primele biserici britanice la care au fost

folosite ogivele gotice. 
În secolul al XV-lea s-au adăugat tran -

septul și turnul central, iar în 1539 nava a fost
demolată, pentru a fi reconstruită în secolul al

PardoSEli iStoriCE

Catedrala din Bristol
În Evul Mediu era cunoscută ca una dintre

cele mai frumoase construcții din Anglia. La
edificarea ei a fost folosită Piatră de Bath, din
carierele de la Dundry și Felton, respectiv
marmură de Purbeck pentru anumite
elemente din capelă. Piatra de Bath este un
calcar foarte apreciat datorită faptului că
poate fi prelucrat și șlefuit în orice direcție, fără
riscul de a crăpa prin desprinderea straturilor.
Din păcate, nu este și foarte rezistent la
condiții climatice dure... 
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XIX-lea, după planurie originale păstrate.
Turnurile gemene de la Apus, proiectate de
John Loughborough Pearson, au fost finalizate
abia în 1888. În ansamblu, este o clădire gotică
pură, cu ferestre înalte și contraforți cu pinacle.
Dintre vitralii, puține sunt totuși cele din
perioada de început, majoritatea fiind din
epoca victoriană sau chiar din perioada
postbelică. Bristolul a fost destul de afectat de
bombardamentele războiului mondial, dat
fiind faptul că aici existau un port și un
aeroport. Unele vitralii ale catedralei au fost
distruse complet atunci; și în prezent mai
există ruine ale acelor evenimente, precum o
biserică a Cavalerilor Templieri din secolul al
XII-lea.

Pardoselile din catedrală ascund de
asemenea lucruri surprinzătoare. După un
incendiu de la 1831, nu mică a fost surpriza
celor care lucrau acolo să găsească în
prezbiteriu un ca pac de mor mânt dinainte de
pe rioada cuceririi nor mande, de pe la 1050, cu
scene saxone reprezentând coborârea lui Isus în
Iad (Harrowing of Hell). 

Catapeteasma altarului datează din
secolul al XIX-lea, când a fost realizată în stil
flamboaiant de către John Loughborough
Pearson, arhitect pasionat de neogotic.
Catedrala este și locul de odihnă al unor
episcopi, unii din secolul al XV-lea, alături de
nobili ai regiunii. 

Pardoselile reflectă
diversele etape de realizare
a edificiului – întâlnim
placări medievale simple
(gen tablă de șah) cu calcar 
sau marmură, dar și
compoziții extrem de
complexe din epoca
victoriană, cu marmură
multicoloră, având o
simbolistică solară și astrală,
unele ducând cu gândul
mai degrabă la mozaic.

PardosEli
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Stilul Gothic revival,
evident la Catedrala din
truro, mai este denumit
și Gotic Victorian, rolul lui
fiind parțial de a reafirma
moștenirea catolică a
anglicanismului, într-o
perioadă în care
nonconformismul
religios risca să
dezintegreze Biserica
anglicană. arhitectura a
avut acest rol important
în păstrarea identității
britanicilor.

goThiC ForEvEr

În orașul Truro, din Cornwall, a fost construită între 1880 și 1910
o superbă catedrală anglicană închinată Fecioarei Maria.
Același arhitect John Loughborough Pearson a proiectat
pentru acest loc (unde existase anterior un alt lăcaș de cult, în
stil gotic perpendicular) o construcție Gothic Revival. 

Catedrala din truro
Este inedită prin faptul că are trei turle - în

tradiția britanică mai există doar alte două
astfel de biserici. Perason a murit în 1897, iar
proiectul a fost continuat de fiul său, Frank
Loughborough Pearson. Turnul central se
ridică la 76 de metri, pentru construcție fiind
folosite patru tipuri de piatră: granit Mabe
pentru exterior, granit St Stephen la interior,
inserții cu piatră de Bath și Polyphant.
Sculpturile aparțin lui Nathaniel Hitch, renu -
mit pentru opera lui de inspirație religioasă.
Deși relativ nouă, catedrala a beneficiat de
renovări importante, mai ales după anul 2000.
Au fost restaurate vitraliile, inclusiv structura
acestora, decorațiunile și sculpturile din piatră,
pardoselile etc. 

Problema principală iden tifi cată de
experți a fost se pare calitatea pietrei Bath și
comportamentul acesteia la climatul marin,
umed și sărat. O campanie puternică de
strângere a fondurilor a susținut și susține în
continuare refacerea catedralei.

Pardoselile de marmură sunt spec ta -
culoase, unele reluând motivele cosmice,
astrale, din catedrale gotice vechi. Specifice
însă acestui edificiu sunt pardoselile din porfir,
cu conținut mare de cuarț, așa-numita Piatră
Polyphant sau Elvan. Prin șlefuire, se obțin
suprafețe foarte fine și rezistente, deși
prelucrarea lor este dificilă. Materialul acesta,
o rocă vulcanică dură, cu cristale de cuarț și
feldspat, este prezent atât la pardoseli, cât și
la anumite elemente de construcție sau
decorațiuni. În Cornwall au existat și există
câteva astfel de cariere, dar în prezent roca
este folosită doar în stare brută, vrac, pentru
construcția de drumuri.

PardoSEli iStoriCE
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CONTEXTE ÎN CERCETARE șI PROIECTARE

Izolarea fonică a fațadelor 
Doamna conf. univ. Dr. ing. Mariana cristina Stan, mem -

bru în comisia de acustică a academiei române, a vorbit
asistenței despre izolarea fonică optimă pentru fațadele
clădirilor, venind cu un studiu de caz (imobilul de birouri the
bridge, din bucurești). Măsurările, în mai multe puncte,
folosind aparatură de cea mai bună calitate în domeniu, au
fost făcute atât pe exterior (sonometrul pus la o anumită
distanță de perete, luând în calcul și reflexiile peretelui), cât și
pe interior, în centrul camerelor. tinerii arhitecți s-au putut
familiariza cu principalele formule de calcul pentru indicele
de izolare și celelalți parametri legați de confortul acustic,
precum și cu standardele în domeniu. nivelul admisibil în
clădirile de birouri, în interior, pentru zgomotul care vine din
exterior, este, conform normativului c 125 (dedicat măsurilor
de izolare fonică), de maximum 40 db, la nivelul global. nivelul
admisibil pentru exterior, la 2 m de fațadă, ar trebui să fie însă
de 50 db, iar în condițiile de trafic din bucurești, bineînțeles
că această valoare este depășită. concluzia este că trebuie
aleasă o fațadă mai bună ca izolare fonică. ”noi, acusticienii,
suntem de părere că proiectarea de acustică ar trebui pornită
odată cu proiectarea clădirii și cea de specialitate. Dacă se
procedează așa, și nu când clădirea este aproape gata, nu mai
trebuie să găsim niște soluții speciale și să fie cheltuiți bani în
plus ca să reparăm”, arată doamna Mariana Stan. o astfel de
abordare a avut la un hotel de pe calea Victoriei, în capitală,
când clădirea încă nu exista. Măsurările nivelurilor de zgomot au
fost făcute, așa cum au indicat antreprenorii, pentru toate cele
trei străzi adiacente; drept urmare, ferestrele orientate către cele
3 străzi cu nivel diferit de trafic au fost diferite ca izolare fonică.
Măsurările au fost efectuate timp de 7 zile, în diverse momente
ale zilei, fiind stabilite cea mai zgomotoasă zi și cea mai zgo mo -
toasă oră din săptămână.

„concluzia a fost următoarea: cel mai zgomotos moment
din săptămână, pe calea Victoriei, era noaptea de sâmbătă
spre duminică, atunci când ieșeau pasionații de motoare cu

mașinile sau moto cicletele. Drept urmare, au fost alese tipurile
de fațadă optime, cu ferestrele potrivite, ținând cont de
diferențele care apar, de pildă etanșările diferite, sau
proporțiile între zonele de plin și zonele vitrate”, a mai spus
doamna Stan. 

Proiectul de arhitectură, noi provocări
Doamna prof. Dr. arh. ana Maria Dabija (uauiM) a pus

în discuție o serie de detalii ale proiectului de arhitectură,

Pe 16 martie 2019, în Centrul de Presă al complexului expozițional Romexpo, a avut loc
simpozionul cu tema ”Contexte în cercetare și proiectare”, organizat de Universitatea de
Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul târgului Construct –
Ambient Expo, fiind deja o tradiție ca arhitecți, profesori și studenți din cadrul acestei prestigioase
instituții de învățământ superior să se întâlnească la Romexpo pentru a vorbi despre temele
importante și provocările branșei (prima ediție a avut loc în 2006). Inițiatori au fost Prof. Dr. Arh.
Ana Maria Dabija, Asist. Dr. Arh. Anda-Ioana Sfinteş (modertorul întâlnirii) și Dr. Arh. Radu Sfinteș,
cu participarea Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana Cristina Stan  și Prof. Univ. Dr. Ing. Radu Petrovici. 

Prof. Dr. Arh. Ana Maria Dabija (UAUIM)

Conf. Univ. Dr. Ing. Mariana Cristina Stan
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de coordonare între specialități. Din fericire, inițiativele din
ultimii ani din cadrul uauiM, cataloagele coordonate de
câteva cadre didactice, au făcut ca unele detalii de subansablu
să poată fi utilizate de arhitecți, care le cer. ”Dincolo de prima
fază de proiectare, partea «frumoasă» a muncii arhitectului,
există partea mult mai laborioasă, cu o durată mai lungă, care
este proiectul tehnic și detaliile de execuție. execuția este
menționată în însăși denumirea fazei și, fără detalii, fiecare face
cum poate. De aceea suntem expuși imposturii și mulți
beneficiari plătesc doar ca să aibă senzații tari în următoarele
decenii”, a concluzionat doamna Dabija. 

Vulnerabilitatea la seism
Domnul prof. univ. Dr. ing.radu petrovici a prezentat o

expunere deosebit de interesantă, abordând unele aspecte
ale vulnerabilităţii seismice a localităţilor din românia, cu
accent pe fondul construit de clădiri și, mai ales, pe rețelele
urbane. Seismele scot în evidență tocmai aceste vulnerabilități,
care sunt neglijate. ”Din nefericire, populația recepționează
toate vulnerabilitățile, în special cele ale principalelor categorii
de rețele urbane, rețele vitale, așa cum sunt numite în
literatura de specialitate europeană: drumuri, alimentarea cu
apă potabilă, transport de energie electrică, transport de
gaze naturale, evacuarea apei menajere uzate”, arată domnul
petrovici. ”În românia este în vigoare din 2013 normativul
pentru proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de
alimentare cu apă și canalizare. 

pornind de la Hotarârea 907 din 2016 privind etapele de
elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice. ”aici este o miză importantă, și
anume faptul că finanțarea se face din fonduri publice, iar
reabilitarea se înscrie în acest context. caietele de sarcini sunt
învechite, ar trebui personalizate și să cuprindă specificații din
produsele și sistemele care trebuie folosite, pentru că ele sunt
dedicate acelui proiect. am avut o lucrare în Maramureș, la
care în caietul de sarcini se făceau referiri despre aerul salin
de la Marea neagră...”, menționează doamna Dabija. 

proiectul tehnic de execuție, care până acum se numea
doar proiect tehnic, a devenit de asemenea un subiect
discutat, mai ales că arhitecții nu prea își mai doresc să fie șefi
de proiect, să discute cu toți partenerii implicați. cei care
execută au nevoie de elemente măsurabile, nu de desenarea
mobilierului, care poate fi util pentru prezentarea către client.
o altă problemă este cine face detaliile, și care detalii sunt
relevante? conform legii, proiectantul va specifica pe planșă
care sunt detaliile de execuție ce urmează a fi elaborate;
arhitectul îi spune constructorului ce materiale sunt necesare,
acesta din urmă propune mai multe variante, iar arhitectul alege.
Dar, așa cum se întâmplă peste tot în lume, constructorul are
interesul să termine și să plece cât mai repede, la un alt șantier,
deci va alege soluția cea mai ieftină și cea mai rapidă. ”Singurul
căruia îi pasă, teoretic, pe fond și până la capăt, este
proiectantul. atunci când vrei ca o construcție să funcționeze
bine, din punctul de vedere al detalierii, nu al tehnologiei,
trebuie să realizeze detaliile singura entitate fără interese
materiale, deci arhitectul. pe el îl interesează comportamentul
în timp al clădirii”, mai arată doamna Dabija. 

o altă temă importantă a fost modul în care studenții
cunosc materialele de construcții și modul de a face un proiect
tehnic. Dacă în trecut se făcea la facultate curs de finisaj, cu
examen de an, curs de materiale de construcții (14 săptămâni),
în prezent acestea nu mai sunt prevăzute. Începând din anul ii
se făceau proiecte tehnice, deci studentul cam știa, după
terminarea școlii, cum trebuie făcut un proiect real, cu faza DDe
și partea economică. După 1990, s-a renunțat treptat la o parte
dintre aceste proiecte, care au devenit tot mai puțin riguroase.
Între timp, institutele de proiectare au dispărut, ca și dorința Prof. Univ. Dr. Ing. Radu Petrovici
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Asist. Dr. Arh. Anda-Ioana Sfinteş

sketch to REALITY

by
Awards

În cele circa 360 de pagini, nu se spune niciun cuvânt
despre proiectarea la cutremur. categoriile de pierderi
produse infrastructurii urbane sunt pierderile directe,
valoarea de înlocuire a rețelelor urbane, dar mult mai
importante pot fi cele indirecte - blocarea activităților
economice și sociale”, a adăugat domnia sa. 

 Dr. arh. radu Sfinteş (uauiM), coordonatorul cercului de
tehnologie arhitecturală, entitate care își desfășoară
activitatea sub egida centrului de Studii arhitecturale și
urbane cSau-uauiM, a expus câteva soluţii identificate și
puse în practică împreună cu studenții, în încercarea de a face
legătura dintre informațiile tehnice și partea vizuală, respectiv
obținerea materialelor de construcție pentru a fi studiate în
universitate. ”Se poate defini ca o activitate extracurriculară
pe partea tehnică. prin aceasta redefinim modul în care
învățăm, mai ales pentru a vedea de ce învățăm acel lucru. 

Dr. Arh. Radu Sfinteş (UAUIM)

arhitectul trebuie să înțeleagă arhitectură, desigur, dar și
instalații, structuri, toate specialitățile, pentru a fi cu adevărat
șef de proiect. abordăm pe cât posibil o mulțime de
subiecte, nu neapărat cele de arhitectură. 

aducem specialiști din diferite domenii, organizăm și ne
implicăm în workshop-uri, întâlniri tematice, vizităm șantiere
sau show-room-uri, realizăm cataloage, care să devină tot mai
importante pentru profesia de architect. Studenții se implică
de la partea de concept până la execuție. colaborăm cu
universitatea tehnică de construcții bucurești, atât la nivel de
profesori, cât și în proiecte comune între studenți. este
necesar ca detaliile de arhitecură să fie trecute și în domeniul
ingineriei. arhitectul, ca șef de proiect, trebuie să se asigure
că există o corelare între detaliile de arhitectură și cele de
rezistență sau de altă natură”, a spus domnul radu Sfinteș.
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EVENiMENt

CONSTRUCT -
AmBIENT EXPO 2019

Manifestarea s-a desfășurat în
Pavilionul B2 al complexului

expozițional și au fost prezentate
sisteme pentru construcţii şi ame -
najări interioare sau exte rioare,
uti laje industriale şi echipamente de
șantier, servicii de proiectare,
consultanţă, design, antreprenoriat
şi execuţie. În cadrul târgului s-au
desfășurat și o serie de activități
conexe, printre care conferințele
#reConstruim,  la care au fost dez -
bătute diverse teme: legislație,
si guranță, asociații profesionale,
cola borarea cu autoritățile, sus te -
nabilitate etc. Conferința „Con struct
Ambient” a tratat pro ble me de
arhitectură și design interior, pre -
cum și de performanță ener getică a
clădirilor. Sâmbătă, 16 martie, Uni -
versitatea de Arhi tec tură și
Urbanism „Ion Mincu” a organizat
de asemenea un simpozion despre
contextele cer ce tării și proiectării, în
cadrul căruia au vorbit, printre alții, 

prof. univ. dr. ing. Radu Petrovici,
conf. univ. dr. ing. Mariana Cristina
Stan, prof. dr. arh. Ana-Maria Dabija,
dr. arh. Radu Sfinteş.

CONSTRUCT – AMBIENT
EXPO  s-a desfășurat în aceeași
perioadă cu ROMTHERM, EXPO
FLOWERS & GARDEN, MOBILA
EXPO,  ANTIQUE MARKET I,
precum și MODEXPO I. 

Piața de pardoseli a fost re -
prezentată de companii care și-au
promovat produsele, dar și ser vi -
ciile de montaj și consultanță. S-au
bucurat de succes cele care au
oferit pachete complete, montajul
fiind la mare căutare. Multe
întrebări și solicitări de relații am
primit în legătură cu pardoselile
pentru zone speciale, precum
bucătării profesionale, balcoane,
terase peste clădire, spații
hoteliere, cu accent pe pardoselile
turnate. Și, ca la fiecare început de
sezon cald, interesul vizitatorilor

s-a îndreptat către acoperirile
dedicate amenajărilor exterioare.

Profilele WPC de la Bencomp
au atras și de această dată o mulțime
de vizitatori care vor să-și amenajeze
curțile și grădinile cu terase, alei,
foișoare, garduri sau mobilier de
exterior. Calitatea produselor fa -
bricate la Buzău a convins, iar
posibilitățile de asam blare a pro -
filelor devin tot mai va riate.

În perioada 14 – 17 martie 2019, a avut loc în complexul expozițional
romexpo cel mai important eveniment din domeniu al anului,
conStruct – aMbient eXpo, târgul internațional de tehnologii,
echipamente, utilaje și materiale pentru construcții, amenajări
interioare și exterioare, decorațiuni și piscine. evenimentul a înregistrat
un grad de internaționalizare de 47% și a reunit firme de top din 18
țări: austria, bulgaria, cehia, china (inclusiv Hong Kong), Germania,
Grecia, italia, republica Moldova, olanda, polonia, portugalia,
românia, rusia, Slovenia, Spania, turcia și ungaria. acestea au
prezentat timp de patru zile cele mai relevante și inovatoare soluții
pentru domeniul construcțiilor și amenajărilor interioare. orga niza -
torii au apreciat că numărul vizitatorilor s-a ridicat la 16.000.

Participanții la toate aceste evenimente
au putut vizita standul nostru pentru a
primi gratuit ulti ma ediție a revistei și
pentru a ne cere informații din piață.
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Montatorii de pardoseli au
putut vedea la lucru, în cadrul unor
demonstrații care s-au derulat de-
a lungul întregului eveniment,
ultimele modele de suflante și
pistoale cu aer cald de la Steinel.
Alături de o gamă largă de ac cesorii,
sunt folosite în diverse aplicații:
sudarea par do selilor lino și PVC,
lipirea mem   branelor plas tice sau
bitu mi noase pentru ex t erior etc.

Prime Floors a promovat la
acest târg atât noile colecții de
parchet, scări sau lambriuri pe care
le comercializează, cât și serviciile
de montaj și consultanță oferite, la
un nivel ridicat de personalizare. 

Real Wood Floor a amenajat un
stand exterior unde au fost expuse

atât pardoselile deck din lemn
masiv pe care le comer cia lizează și
montează, cât și fațade de lemn sau
alte tipuri de finisaje care să creeze
împreună concepte integrate. 

Eleganța și rafinamentul par do -
selilor din lemn au fost evidențiate
într-un context estetic deosebit de
reprezentanții pro du cătorului de
parchet Vicla. 

Vorbim nu doar de calitatea
tehnică a elementelor de par do -
seală, ci și de texturi și nuanțe cu
totul remarcabile.

O gamă largă de tipuri de
pardoseli am remarcat în standul
Floor Experts: parchet, laminat,
vinilice, decking. Multitudinea de
texturi și nuanțe au oferit o ima -
gine destul de clară asupra
tendințelor în designul european.  

obiecte decorative 
din sticlă

Pictate manual

0723.547.914

T R A n S PA R e n ță  
C u l O A R e

I n S P I R Aț I e

rainbow
corner

WWW.FACEBOOK.COM/KETY.ELISABETA
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La BIFE - SIM aveți ocazia
unică de a promova produsele
com paniei dvs., puteți întâlni po -
tențiali clienți și noi parteneri,
beneficiați de informații utile
despre tendințele din industrie,
puteți participa la conferințe,
seminarii și prezentări interesante,
puteți crea o imagine reală a prin
contactul direct cu clientul final și
oferiți brandului dvs o imagine
dinamică prin intermediul vizi -
bilității evenimentului. 

Târgul este structurat pe șase
domenii tematice: Salonul clasic;
Design; Confort; Bucătărie; Deco -
rțiuni și iluminat; Echipamente,

utilaje, materii prime și accesorii.
În același timp, BIFE - SIM se

adresează publicului larg, utili za -
torii finali fiind așteptați la
eveniment cu o mulțime de oferte
speciale.

În cadrul târgului, vizitatorii
vor putea alege între diferite tipuri
de mobilier clasic și modern, de -
corațiuni tradiționale și futuriste,
mobilier cu design unic și
funcțional.

BIFE - SIM, cel mai mare târg
de mobilier, echipamente și
accesorii din România, este or -
ganizat de ROMEXPO, în

par teneriat cu Camerele de Co -
merț și Industrie din România și cu
Asociația Producătorilor de Mo -
bilă din România.

Dacă doriți să vă înregistrați ca
expozant, vă invităm să accesați
formularele de participare pe
www.bife-sim.ro. Mai sunt dis -
ponibile doar câteva locuri!

Programul de vizitare:
12 - 15 septembrie: 
între orele 10:00 și 18:00;

Pentru mai multe informații:
• www.bife-sim.ro
• Facebook @ BIFESIM

La BIFE - SIm 2019
ești parte dintr-o incursiune unică în lumea mobilierului

EVENiMENt

 BIFE – SIM 2019 - târgul internațional de Mobilă,
echipamente și accesorii - va avea loc în perioada 12 septembrie -
15 septembrie 2019, în centrul expozițional ROMEXPO.

 producători din întreaga lume vor expune piese de mobilier
clasic și modern, din lemn masiv, dar și combinate cu alte materiale
și accesorii.

 cu această ocazie, sectorul de afaceri este invitat să-și extindă, să-și consolideze 
și să-și îmbunătățească activitatea în acest domeniu.



Dale de mochetă Noua colecție Flotex Colour 2019 – 
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 Premium
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


