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Performanță pentru orice situație
Gamă completă de performante mașini de șlefuit

Bona Elite Fleet înseamnă o gamă cuprinzătoare de mașini care satisfac oricare 

dintre nevoile și situațiile de șlefuire a pardoselilor.

Soluția ideală care furnizează eficiență și performanță de top este la îndemâna 

meșterului parchetar fie că trebuie să șlefuiască suprafețe mari sau are nevoie 

doar de încredere pentru obținerea unui rezultat de calitate.

www.bona.com/bonasandingsolution
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sumar
Avem învățământ dual.
Cum procedăm?

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

A ni de zile, de pe vremea când în România abia se auzise de acest
sistem, noi cei din branșă am vorbit despre înființarea unor clase
de învățământ dual, în care învățământul profesional să fie revigorat

în parteneriat cu agenții economici care activează în domeniul respectiv, în
cazul nostru firme de construcții sau montaj de pardoseli. Am văzut cum
funcționează în Vest și ne-am dorit așa ceva și aici. Era clar că totul trebuie
rezolvat în primul rând la nivel legislativ, al ministerelor de resort, că trebuie
să existe în primul rând o conștientizare a necesității acestui sistem la
nivelul societății. Conștientizarea a apărut, chiar într-un mod neplăcut, când
toată lumea și-a dat seama că mulți meseriași și specialiști capabili au luat
calea străinătății - unii au plecat ca să lucreze cu totul altceva, pentru că în
țările occidentale meseria de parchetar, de exemplu, este atent reglementată
și nu oricine o poate practica, dacă nu parcurge anumite etape profesionale
și școlarizări. Mult timp, la noi singurul mod de calificare în acest domeniu
a fost „la locul de muncă”, învățând informal, de la colegi, meseriași cu
experiență și, deloc de neglijat, de la furnizorii de materiale. 

De un an – doi, pare că lucrurile se desțelenesc... apar clase de dulgher-
tâmplar-parchetar la diverse colegii tehnice din țară, repartizate pe regiuni.
Iată un lucru bun! Dar entuziasmul nu este atât de mare, mai ales că, după
percepția generală (ajutată de o promovare intensă), învățământul dual ar
trebui să producă în primul rând vânzători și ospătari. Meserii onorabile și
utile, dar... noi ce facem? Cu cine construim case, cu cine renovăm? Există
multe clase cu profiluri din zona „hard”: fierar-betonist, sudor, strungar,
oțelar, mecanic auto... chiar din domeniul aerospațial. Toată stima! Dar cum
facem să îi atragem pe tineri să vină în zonele acestea, de producție reală,
de specializare autentică? Se pare că succesul acestor clase nu este atât de
mare pe cât s-a sperat. „Cultul muncii”, o sintagmă pe care am privit-o cu
suspiciune cîteva decenii, ca pe un slogan comunist, a început să ne
lipsească de când a dispărut. Să nu ne blamăm prea mult - și în Occident
există aceeași problemă: tinerii, aflați în fața a numeroase opțiuni
profesionale, își doresc o muncă mai curată, într-un mediu mai prietenos.
Scopul acestor rânduri este și de a-i convinge pe tineri că, venind alături
de noi, vor avea nu doar o meserie apreciată și bine recompensată, ci și un
mediu de lucru decent. Meseriile din zona montajului de pardoseli au
devenit mult mai curate și mai sigure, pentru că sunt puternic tehnologizate.
Puține operațiuni se mai fac manual, existând mașini practic pentru orice
etapă, iar materialele de montaj nu mai sunt toxice, așa cum erau pe vremuri.
Domeniul dulgher-tâmplar-parchetar este destul de general... practic, în
timpul acestei școli, un elev nu va avea cum să învețe mare lucru despre
meseria de parchetar, care este destul de profesionalizată, deci va trebui să
insiste și să se specializeze lucrând efectiv mai târziu. Cât despre montajul
de pardoseli de alt tip (elastice, textile, lichide etc.), aici rămâne de văzut cine
se va îndrepta către el; probabil tot cei din domeniul construcțiilor. Domeniul
pardoselilor este unul de nișă și foarte promițător pentru un tânăr. Important
este ca și cei din zona reglementării învățământului să își dea seama. Iar
agenții economici... să îi sprijine, pentru că avem nevoie și stăm permanent
cu aceeași preocupare: cine vine din urmă?

Editorial
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Serviciile medicale private capătă o pondere tot mai mare în sistemul de sănătate din România,
iar de obicei acestea vin cu un plus de calitate în ceea ce privește confortul locațiilor, personalizarea
spațiilor în raport cu pacienții, cu afecțiunile acestora. Dotările sunt la standarde foarte ridicate,
dar și aspectele legate de ambianță sunt luate în calcul; investitorii mai sunt preocupați deopotrivă
de siguranța pacienților, respectând normativele în domeniu și chiar plusând la acest capitol,
pentru că este vorba totuși de sectorul privat, concurențial, care dorește să ofere servicii inovative,
uneori accesibile doar în străinătate. Vă prezentăm o asemenea unitate deschisă recent la Voinești
– Dâmbovița, unde echipa Glamour Floors a montat peste 600 mp de pardoseli PVC omogen
din gama SPHERA Element de la Forbo.

C linica Alpha Medica din Voinești
este prima unitate din România

spe cia lizată în anumite terapii ce lu -
lare și regenerative, într-o abordare
nouă, recunoscută pe plan inter na -
țional. Aici pot fi accesate tra  tamente
cu celule stem mezen chi male, con -

cepute să amelioreze boli osteo-
articulare, neuronale sau autoimune,
terapii cu oxigen hiper bar, infuzii cu
vitamine, servicii din sfera sto ma -
tologică și de estetică facială. Ca în
orice unitate medicală, se pune
accent pe igienă la modul cel mai

strict. Prin urmare, dacă vorbim de
zona de finisaje, avem de luat în
calcul câteva aspecte impor tante:
rezistență la uzură, in clu siv la
tranzitul echipamentelor medicale
mai mult sau mai puțin grele,
igienizare și întreținere frec ventă, cu

PVC OMOGEN
pentru o nouă clinică 
medicală privată
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produse specifice sectorului me di cal,
un design care să calmeze și să dea o
dispoziție mai bună pa cienților cu
diferite afecțiuni. 

În zona de recepție s-a optat
pentru o pardoseală rece, din mar -
mură, dar pe căile de acces, în
cabinete și saloane au fost folosite
pardoseli de PVC omogen, care
conferă căldură, confort la mers și
siguranță, chiar și în condiții de
relativă umezeală.

Importanța luminii reflectate
Este foarte important modul în

care sunt percepute, receptate vizual
aceste suprafețe, rolul lor fiind de a
crea o primă impresie pozitivă, care
să se mențină pe toată durata
utilizării acelui spațiu prin culorile vii,
saturate într-o măsură mai mică sau
mai mare. 

Punându-se accent pe efectul
optic al suprafețelor asupra utili -
zatorilor unui spațiu, pe reflexia
acestora, în ultima vreme se vor bește
tot mai des în arhitectură și design
interior despre un pa rametru, „Light
reflectance value” (LRV). Acesta
evaluează lumina percepută care se
reflectă de pe o suprafață atunci
când este supusă unei surse de
lumină. Este o pre ocupare a tuturor
celor implicați în finisaje, inclusiv a
celor care produc materiale pentru
finisaj, dar și a celor care furnizează
obiecte de iluminat. Există ghiduri și
recomandări cu privire la aceste
aspecte, mai ales în domeniul
medical, unde sunt întâlnite per soa -
ne cu deficiențe de vedere, dar și
persoane bolnave care pot avea
acuitatea vederii diminuată din cauza
diverselor afecțiuni. 
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Miza este uneori contrastul între
diverse suprafețe, pentru a nu crea
probleme de deplasare și orientare a
pacienților, de pildă între pardoseală
și pereți, pardoseală și plafon, profile
de trecere, zonele de rampă,
mobilierul (mai ales scau nele), ușile,
obiectele sanitare din băi, balus tra -
dele și mânerele etc. Pe plan
european și mondial se vorbește tot
mai des despre aceste lucruri, nu doar
în spitale, ci și în școli, hoteluri și săli
de spectacole. 

Un regulament britanic, Guild of
Architectural Ironmongery, chiar face
re comandări producătorilor, iar
designerii sunt atenți la valorile
respective. În SUA, de pildă, valoarea
luminii reflectate trebuie să fie de 60 -
70 % pentru ca persoanele cu
dizabilități vizuale permanente sau
temporare să nu fie incomodate.
Pardoselile vinilice din gama Sphera
Element țin cont de toate aceste
cerințe, culorile propuse oferind acele
oportunități de amenajare astfel încât
pardoseala în nuațe neutre, per
ansamblu, să fie suficient de vizibilă,
lu minoasă fără a fi orbitoare, con -
trastantă cu pereții de diverse alte
culori, dar fără a da senzații apă -
sătoare, ba din contră, încărcând cu
energie privitorul. Toate colecțiile au
un LRV de peste 40%, iar cea mai
deschisă nuanță ajunge la 72%. Un
covor PVC gri neutru înregistrează un
LRV de 63%. Vedem că domeniul cro -
maticii se dovedește tot mai
interesant, iar știința de a combina
culorile capătă o co nsistență tot mai
profundă. Trebuie să fim conștienți de
faptul că, atunci când se ame najează
o încăpere, se ține cont de siguranța și
confortul optic al utilizatorilor, care nu
trebuie să simtă frustrări sau probleme
de raportare la spațiul în care se află. 

În cazul de față, observăm că prin
cromatică se rezolvă și problema de
perso nalizare a fiecărui spațiu, în
culori mai vii sau mai liniștitoare în
funcție de destinație. În general,
pentru spațiile în care igiena este
defi nitorie, sunt recomandate par -
doseli în culori deschise, pentru ca
petele de murdărie sau diverse
materii căzute accidental să poată fi
văzute imediat și îndepărtate.

Pentru o igienizare perfectă
Gama Sphera Element de la

Forbo, întâlnită în clinica de la
Voinești, este concepută în manieră
clasică, asemănătoare faimosului
terrazzo venețian, dar având o notă
contemporană, modernă, pusă în
evidență de o paletă de culori largă,
extrem de bine echilibrată. Acest
producător pune accent în prezent
pe realizarea de pardoseli elastice
ușor de întreținut, sustenabile, fără
ftalați, reciclabile integral, destinate
unor obiective unde igiena este
urmărită atent: medical, învățământ,
comercial, dar și în alte domenii unde
este nevoie de o pardoseală continuă,
fără rosturi în care să se insereze
mizeria. 

O altă proprietate a pardoselilor
vinilice premium este emisia extrem
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redusă de substanțe organice volatile.
De exemplu, în acest caz, vorbim de
sub 10 μg / m², după 28 de zile, ceea
ce conferă perfectă siguranță celor
care sunt găzduiți sau lucrează în acel
spațiu. Este o valoare care nu afec -
tează nicio persoană, nici măcar pe
cele cu probleme respiratorii.   

Rezistența la pete, chimicale și
zgârieturi, pentru un PVC omogen de
2 mm grosime, este asigurată cu un
strat de finisare SMART-top, care
protejează de asemenea la abra ziune
– grupa T, testată con form nor ma -
tivului EN 660-2, este cea mai
per formantă din acest punct de ve -
dere. Tot în ideea de siguranță,
re zistența la alunecare este R10, ceea
ce asigură un mers normal, fără riscul
de împiedicare, inclusiv când vorbim
de pardoseli umede. Un coeficient de
frecare mai mare ar produce îm -
piedicarea, iar umiditatea nu este
atât de frecventă precum într-o baie
intens utilizată sau o piscină. 

Într-un spital există de asemenea
riscul ca, în urma staționării prelun -
gite a unui obiect de mobilier (un
pat, sau un dulap), să se producă o
poan sonare sau o indentație a stra -
tului de vinil. 

Forbo Sphera a înregistrat o
valoare de 0,03 mm la acest para -

metru, ceea ce îl face unul dintre cele
mai bune materiale de par do seală.
De asemenea, după încetarea pre -
siunii, în majoritatea cazurilor
ma  terialul își revine.

Între fâșiile de PVC, se aplică o
sudură, a cărei culoare poate fi aleasă
din cele peste 300 de nuanțe, în ton
cu culoarea suprafeței de câmp, sau
care poate crea un contrast. La
margini, membrana PVC este ridicată
pe perete având o formă rotunjită,
obținută cu ajutorul unu profil sau al
unei plinte speciale care dă forma
colțului. Astfel, igienizarea se face
perfect, fără riscul de a rămâne
suprafețe în care detergentul sau
dezinfectantul nu au ajuns.

În privința rezistenței la nu mer -
oasele operațiuni de igienizare,
stratul de protecție își face datoria pe
deplin, indiferent de natura pro -
duselor de curățenie – desigur, din
cele uzuale, special concepute pentru
spații medicale, inclusiv sterile. Există
posibilitatea ca unele materii ajunse
pe pardoseală să devină hrană pentru
microorganisme, ceea ce nu influen -
țează integritatea pardoselii, ci doar
sănătatea pacienților și angajaților.
Conform producătorului, nu este
necesară refacerea acestui strat, dar
trebuie spus că un PVC omogen se

poate șlefui și proteja din nou, cu
echipamente și materiale speciale.
Aceste operațiuni sunt necesare când
suprafața prezintă zgârieturi vizibile,
urme de uzură, decolorări din cauza
expunerii la raze UV. 

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

Tehnologie perfecTă 
cu aspecT eleganT maT

SiSteme De PRofile: 
noul KübeRit PPS®- ChamPion SmaRt
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www.kueberit.com/ro

Prin dezvoltarea tehnologiei PPS®4.0, Küberit a
marcat o nouă etapă în domeniu – sistemele de profile
pot fi montate mai flexibil și mai rapid, rezultatul fiind
la fel de sigur și de rezistent, așa cum suntem obișnuiți
când este vorba despre acest brand. Noua gamă PPS®
Champion 4.0 smart, de profile dublu corp, nu se
evidențiază doar prin această tehnologie patentată, ci
și prin faptul că profilul superior a fost conceput în
nuanțe mate. În plus, existența unui suport
suplimentar în profilul de bază permite adaptarea
înălțimii de montaj cu până la 8 mm. astfel, specialistul
montator poate folosi sistemul de profile de
pardoseală PPS la peste 60% dintre situațiile standard
de montaj, indiferent că este vorba de aplicarea de
parchet, laminat sau lVt. 

Beneficiarii care pun preț pe aspectul nobil au și ei un aliat

în noul profil Küberit PPS® -Champion smart. Suprafața mată

a profilului superior permite realizarea trecerilor elegante între

diverse tipuri de pardoseli.

Element de susținere pentru 
o centrare la milimetru

Noul element disponibil la profilul de bază sporește marja

de adaptare cu până la 3 mm, permițând astfel o ajustare pe

înălțime de până la 8 mm. Împreună cu cele trei nuturi și zone

de fixare, specialistul în pardoseli poate centra la milimetru

profilul superior exact peste cel de bază, la fața locului, în cele

mai diferite situații de montaj. Prin intermediul acestui nou

detaliu tehnic de care beneficiază produsul, sporesc

deopotrivă plaja de utilizare și confortul la montaj.

Mai multe utilizări, mai multe 
posibilități de montaj facil

Profilul de bază cu tehnologia patentată PPS® are o lățime

standard de 40 mm. Prin suprafața de aplicare a adezivului

mai mare cu circa 82%, profilul se lipește mai bine pe șapă

decât celelalte variante. În același timp, există posibilitatea

unei găuriri laterale în zona rosturilor șapei. Produs inovativ

din perspectivă tehnică, sistemul de profile PPS® Champion

smart e disponibil în lungimi de 1,00 m, 2,70 m și 3,00 m,

respectiv cu 4 tipuri de finisaje – oțel inox șlefuit fin, aluminiu

polisat, argintiu și nisipiu.

Profil de trecere

Profil de margineProfil de trecere cu diferență de nivel
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EVENiMENt

Gala Anualei de Arhitectură
bucurești 2019

Așa cum a arătat Președintele Ordinului Arhitecților din România
Filiala București, dr. arh. Emil Ivănescu, la Anuala de Arhitectură
București 2019 au fost premiate proiecte care reprezintă locuințe
individuale și colective existente, clădiri de birouri ope raționale,
amenajări de spații corporate, de retail și HoReCa, lucrări de
cercetare în arhi tectură și proiecte de arhitectură publică, a
locuinței și de amenajare inte rioară. „Am remarcat, în acest an,
prin proiectele ex puse, că mediul de construcții și arhitectură
devine din ce în ce mai orientat către calitate, foarte atent la
cerințele și exigențele consumatorului final și la oraș în sine”, a
declarat domnul Emil Ivănescu. 

B U C U R E Ş T I  2 0 1 9

Gala anualei de arhitectură bu curești 2019 a avut
loc pe 10 iulie, la muzeul național de artă a Ro -
mâniei, în aripa auditorium, reunind peste 700
de arhitecți și invitații lor. aceștia au putut vedea
cele 283 de proiecte înscrise în concurs, expuse
la eve niment, dintre care 30 au fost premiate în
urma jurizării pe secțiuni. prezenți ca în fiecare an
la anuală, am oferit participanților ultima ediție
a revistei și vă putem transmite câteva detalii
despre această impor tantă manifestare a
arhitecților bucureșteni și nu numai.

www.anuala.ro
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Premiile Anualei 
de Arhitectură:

ArhitecturA conStruită 
1. Arhitectura locuinței individuale:
• Casa E+E – autori: arh. Mihai Ene, arh.

Adela Ene 
• Casa Syaa (ex aequo) - autori: arh.

Adrian Soare, arh. Neli German, arh.
George Dinu, arh. Simina Ignat, arh. 
Eliza Yokina, arh. Andrada Tărău 

2. Arhitectura locuinței colective:
• Locuințe colective - autori: arh. Dragoș

Perju, arh. Remus Harsan 
3. Arhitectură publică:
• Imobil de birouri, Calea Dorobanți -

autori: arh. Dan Marin 
4. Arhitectură, conversie și restaurare:
• Restaurare imobil D+P+1+M – autori:

arh. Dragoș Perju, arh. Remus Harsan
• Zorileanu 18, Clădire rezidențială (ex

aequo) - autori: arh. Mitrus Andrei, arh.
Mucenica Magda 

5. Arhitectura spațiului public: 
• substandardPLUS - autori: arh. George

Marinescu, arh. Maria Daria Oancea 

ArhitecturA SPAțiului 
interior 
1. Amenajări rezidențiale:
• Casa GG - autori: arh. Andreea Maria

Marinescu 
2. Amenajări horeca:
• Raionul Floreasca, Piața de pește -

autori: arh. Dan Enache, arh. Călin
Radu, arh. Andrei Alexa 3. Amenajări
corporate și retail:

• Amenajare Meșteshukar ButiQ - autori:
arh. Anca Cioarec, arh. Brîndușa
Tudor, arh. Teodora Capră-Robescu,
arh. Ștefan Nechita 

4. Amenajări expoziții, standuri și
scenografie:

• Casa Memorială Anton Pann - autori:
Constantin Goagea, Justin Baroncea,
Anastasia David, Alexandru Condrea 

5. design de obiect:
• Bijuteriile i{n}stance - autori: arh. Dana

Anton, arh. Ionuț Anton 

cercetAre Prin 
Arhitectură
1. carte de arhitectură
• Celălalt oraș. Locuri și povești 

din București-Sud - autori: Ștefan
Ghenciulescu, Constantin-Mihăiță
Duțescu, Andrei Mărgulescu,
Constantin Goagea, Cosmina
Goagea 

2. Arhitectură participativă:
• VVITA – Modernizing Learning 

and Teaching for Architecture - 
autori: conf. dr. arh. Marius Voica,
asist. dr. arh. Elena Cristina
Mândrescu, lect. dr. arh. Mihaela
Hărmănescu, conf. dr. arh. Andra
Panait, șef de lucrări dr. arh.
Marina Mihăilă, șef de lucrări dr.
arh. Adrian Moleavin 

3. diplome de arhitectură:
• Școală de meserii în (vechea) 

Calea Rahovei - autori: arh.
Magda-Iulia Juravlea,
Îndrumători: conf. dr. arh. 
Florian Stanciu 

Proiecte 
de Arhitectură 
1. Arhitectura locuinței:
• SEED HOUSE - autori: 

arh. Dragoș Epure, arh. Catalin
Ivanov, arh. Alexandru Niculescu,
arh. Gianina Toader, arh. Simina
Dimcea 

2. Arhitectură publică:
• Extindere Nzeb - autori: 

arh. Sergiu C. Petrea, arh. Cristina
Pintilie, arh. Sabrina Ene-Butnariu,
arh. Tania V. Băncilă, arh.
Sebastian Apostol, arh. Dan Roșu 

3. Amenajări de interior:
• Penthouse. #maimultuncolaj -

autori: Iulian Bădărău, Bogdan
Lazăr, Dragoș Lazăr, Raul Antonie
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EVENiMENt

Cea de-a XVII-a ediție a Anualei de
Arhitectură București 2019 este organizată
de Filiala Teritorială București a Ordinului
Arhitecților din România începând cu 20 mai,
având tema „Forum București”. Sub această
denumire, Anuala de Arhitectură inițiază și un
program amplu, care se des fășoară pe
durata a doi ani, cu scopul de a analiza
diversele oportunități de dezvoltare arhi tec -
tural-urbanistică a Capitalei din pers pectiva
europeană. Programul are ca invitați
profesioniști din mediul construcțiilor și al
arhitecturii la nivel internațional, fiind prevăzute
dez bateri pe diferite teme implementate în
țările europene și care pot constitui
oportunități de dezvoltare pentru București. 

Programul „Forum București” va genera,
potrivit organizatorilor, un set de acțiuni și
evenimente cultural-profesionale adresate
atât arhitecților, industriei în construcții,
instituțiilor și administrațiilor locale, cât și pu -
blicului larg. O sinteză a acestor discuții va
genera un document util pentru orașul
București și pentru diferite inițiative care
vizează dez voltarea contextului urban con -
temporan. Începând cu această ediție, prin
site-ul www.anuala.ro, evenimentul
arhitecților bucureșteni devine principalul
motor de căutare online al arhitecturii din
București. Publicul larg, potențialii clienți de
arhitectură, vor fi invitați să descopere o sursă
structurată, o arhivă digitală online, ce conține
atât arhitectură construită, proiecte de
arhitectură, precum și arhitecți, echipele și

firmele de arhitectură din București, dar și din
țară, care proiectează și construiesc în zonă. 

Începând cu anul 2019, Anuala de
Arhitectură București premiază atât demersul
de arhitectură, cât și cel de construcție și
finalizare al lucrărilor. Alături de arhitecți, sunt
promovați toți profesioniștii ce contribuie la
buna finalizare a unei construcții: clienți,
dezvoltatori, antreprenori, instituții, project
manageri, ingineri. 

La această ultimă ediție, au fost acordate
premii speciale, precum:
• „Cel mai bun dezvoltator imobiliar al anului

2019” - domnului Horia Bălan, pentru
proiectul „Dumbrava Vlăsiei”

• Premiul Primăriei Municipiului București -
Restaurarea şi punerea în valoare a
Muzeului Dr. Minovici Bucureşti, precum şi
revitalizarea incintei istorice

• Premii oferite de partenerii evenimentului

Alte evenimente
ale Anualei:

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

4 noiembrie – 10 decembrie 2019
• Evenimente și dezbateri

profesionale „Forum București”
• Lansarea Ghidului Turistic de

Arhitectură Contemporană în
București 2019 - Catalogul
Anualei 2018/2019
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CONNECTED
SYSTEMS

CURAJUL DE A COLORA
l ulei cu conținut de ceară  
l peliculă rezistentă la zgâriere 
l rezistent la apă și substanțe chimice casnice 
l potențează naturalețea lemnului 
l aplicare simplă 



De Ce Să aleGi 
o PaRDoSeală Cu

Cele mai cunoscute și utilizate soluții pentru renovarea
sau decorarea pardoselii sunt lemnul, plăcile ceramice

(gresia) și plăcile laminate. Însă clienții s-au plictisit de acestea,
sunt interesați de „altceva”, de alternative moderne care să
reducă din neajunsurile soluțiilor vechi menționate mai sus.    

Pardoseala clasică: parchetul din lemn natural oferă
avantaje prin design unic, senzație caldă și delicată la atingere.
Pentru a fi mereu frumoasă este necesar un tra ta ment periodic
al lemnului și o grijă excesivă pentru că este sensibilă la impact,
se poate zgâria, deteriora și păta ușor. Cu siguranță nu este cea
mai bună alegere când avem montat sistem de încălzire în
pardoseală, lemnul având o rezistență mare la transfer termic.     

Pardoseala economică: plăcile laminate reprezintă
una din cele mai ieftine opțiuni, ușor și rapid de montat. Nu
reprezintă însă o soluție durabilă: se deformează de la
umezeală (prin spălări repetate), se zgârie ușor, atrag praful.
Pardoseala laminată, spre deosebire de cea din lemn, nu oferă
o senzație caldă la atingere.      

Plăcile ceramice: gresia este impermeabilă și ușor de
curățat, fiind considerată cea mai bună opțiune pentru

zonele cu trafic intens sau expuse murdăririi și umezelii:
holuri, bucătărie, baie. Desigur, există și situații când gresia
reprezintă soluția pentru living room și chiar dormitoare.  

Deși ne dă o senzație rece la atingere, ceramica este
perfectă pentru încălzirea în pardoseală întrucât este un bun
conductor termic. Montajul însă este costisitor: necesită
echipă de specialiști, adezivi speciali, chit de rosturi și se
creează foarte mult praf și murdărie. 

HD Mineral Core? 
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O N E  S P A C E O N E  F L O O R

Gresia este apreciată pentru durabilitate, însă dacă vrem
totuși să facem o schimbare în amenajare, va fi dificil de
înlocuit. De reținut este și faptul că gresia are o suprafață
foarte dură și rezistentă la zgârieturi, dar este foarte periculos
dacă ai căzut. 

este timpul pentru produsul perfect: 
HD Mineral Core 

O nouă generație de pardoseli tip LVT a apărut pe piață:
pardoseala din vinil pe bază de rocă minerală. Generația
veche de LVT flexibil este înlocuită de noile produse obținute
dintr-un mix inovator de rocă naturală și polimeri moderni pe
bază de particule de carbon.  

Noua pardoseală are frumusețea lemnului natural și este
practică precum ceramica.  

Datorită desenului realist și structurii delicate cu finisaj mat,
care creează senzația de cald și o atingere delicată, cu pardoseala
Arbiton avem o excelentă reprezentare a lemnului natural.    

Asemănător plăcilor ceramice, pardoseala minerală este
foarte ușor de întreținut fiind 100% impermeabilă, nu se va
deforma la contactul cu apa sau alte lichide, nu se pătează și
nu se zgârie ușor. Este alegerea perfectă pentru toată casa și
va asigura o trecere elegantă pentru spațiile deschise living
room – bucătărie-hol.      

Conținutul mineral cu densitate mare înseamnă un sistem
de închidere clic foarte rezistent cu o durată lungă de viață.  

Colecțiile de pardoseală minerală Arbiton pot fi montate
direct peste o pardoseală cu gresie veche. Plăcile sunt subțiri
dar rezistente și se montează foarte ușor cu sistemul clic
Valinge, fiind o soluție eficientă pentru renovare fără extra
costuri și timp suplimentar pentru demontarea vechii
pardoseli.  

HD Mineral Core are o rezistență foarte mică la transfer
termic, ceea e înseamnă o utilizare mai eficientă a sistemului
de încălzire în pardoseală și economisire la încălzirea locuinței.
Aceeași componență minerală asigură o stabilitate di men -
sională foarte bună la variațiile de temperatură și de aceea
Arbiton se poate monta fără grijă în camere cu ferestre mari
unde se reflectă puternic căldura soarelui. 

DOUBLE UV
COATING
LAYER

WEAR
LAYER

DESIGN
LAYER

HD MINERAL
CORE

Stabilitatea dimensională pentru pardoseală poate să fie
o bătaie de cap sau ne poate face fericiți.  

În cazul de față vorbim despre Arbiton care se poate
monta pană la 200 m2 fără extra dilatație sau praguri, deci
spațiul comun, bucătărie – living room – hol va beneficia de
o deschidere mult mai mare lăsând loc liber imaginației
pentru a crea orice design interior.    

Pentru a vedea toate colecțiile accesați 
https://arbiton.com/en/vinyl-flooring/    



l dotări pentru hoteluri 
și centre spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de
construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes 
în domeniu

REVISTA 

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

www.spamagazin.ro

RevistĂ cititĂ de manageRii 
din industRia ospitalitĂŢii

www.spamagazin.ro

Anul VI, Nr. 1 (13)   •   Primăvară - Vară 2018

Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu: Elaborarea meniului Spa (I) • Recomandat Hotel

& SPA Magazin - Sun Garden Golf & SPA Resort Cluj | TISA Hotels & Spa, Băile Olănești |

Afrodita Resort & Spa Băile Herculane | Hotelul IAKI din Mamaia • Tendințe: Trendurile anului

2018 în Spa & Welness • Cleaning: Soluții pentru curățenia întregului hotel • Eveniment:

Romhotel 2017 – pentru turismul făcut cu profesionalism • Produse profesionale HoReCa

 
        

www.spamagazin.ro

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

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

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

       :    

www.spamagazin.ro

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

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

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

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

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

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

fonoizolAŢie cu 

Acustică perfectă pentru pArdoseli

URSA GLASSWOOL TSP
Apartamentele, spațiile rezidențiale sunt evaluate în
funcție de locație, suprafață utilă, dotări, finisaje... în
general, după ceea ce ”se vede”, pornind de la ideea
că sunt respectate normele de siguranță și exigențele
privitoare la eficiența energetică, obligatorii pentru
orice construcție. Clientul avizat mai are însă un
criteriu: confortul oferit de acea unitate locativă,
respectiv liniștea pe care o poate oferi un cămin. În
condițiile vieții moderne, deseori extrem de active, și
în care aparatura audio/video este nelipsită, pot
apărea cu ușurință probleme de bună vecinătate.
Liniștea nu poate fi asigurată oricum, ci prin folosirea
unor sisteme și materiale speciale, care să blocheze
sau să absoarbă sunetele nedorite. Poate că nu este
economic să ne transformăm locuințele în studiouri
de înregistrări, perfect izolate fonic față de exterior,
dar un minim efort merită făcut. Și cum beneficiarul
nu știe totdeauna ce să ceară în mod specific, sarcina
asigurării confortului revine dezvoltatorului sau
arhitectului/constructorului care este însărcinat să
facă un upgrade locuinței existente. La nivelui
pardoselilor se produc cele mai frecvente și intense
zgomote în locuință, de aceea o intervenție asupra
acestora este binevenită. Vorbim 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, 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 par do -
selilor 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
abordată atât în faza de
construcție a imobilului, cât și
ulterior, atunci când se
renovează. În cazul unei
clădiri existente, dacă tot
trebuie schimbată vechea
pardoseală ca strat final, iar
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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,
protejându-l pe cel de dedesubt, și în
plus asigură o izolare termică bine-venită
pentru confortul și economia de energie
a locuinței. Sunt avantaje pen tru orice
tip de clădire, nu doar re zi den țială.

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 încă -

peri). Peste acesta era turnată șapa sau

un sistem de pardoseală tip terazzo,

întregul sistem ajungând la grosimi con -

siderabile, de 30 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: eti -

cheta Blue Angel, prezentă pe

pro dusele 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
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 locatarilor, ca și zgomotele
propagate pe verticală, între apar ta men -
tele de la etaje succesive.

Sistemul este suficient de adaptabil
pentru a aborda orice formă a încăperii,
oricât de complexă, pentru toate tipurile

de spațiu: baie, bucătărie, living, dor mitor,
holuri etc. Practic, vata de sticlă acoperă
toată suprafața utilă a apar ta men tului. 

Dezvoltatorii responsabili apelează
la aceste materiale performante pentru
că ele reprezintă în fond o investiție, pe
care beneficiarii le 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:

n Se prelucrează stratul suport
(placa de beton), astfel încât să fie curat
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lUCrări DE REFERINŢă

și relativ drept - dedesubt nu se for -
mează spații, iar stratul de vată minerală
apare ca o suprafață regulată, plană.
De asemenea, se stabilesc cotele până
la care se va ridica întregul sistem de
dală flotantă, eventual folosind o
nivelă cu laser.

n Se instalează o bandă 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
șapei, trecându-se inclusiv peste
străpungerile pentru țevi și golurile de
uși (care apoi se decupează).

n Se poziționează plăcile termo -
izolante URSA GLASSWOOL TSP
(evi tând îmbinările în cruce), cât mai
apro piate 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 eve -

ntual 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 dedesubt. 

Prin modul în care este conceput
acest sistem, se creează o barieră
împotriva propagării zgomotelor către
spațiile inferioare. Practic, vata minerală
atenuează prin absorbție undele sonore,
inclusiv cele structurale, de impact.
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 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
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aMENajări EXTERIOARE

Piatra de Viștea, un brand
Cândva, în miezul Evului Mediu transilvan, prin secolul al

XIV-lea, când regele maghiar Carol Robert de Anjou dorea să
își consolideze stăpânirea în Transilvania, niște pietrari italieni

soseau la Cluj-Napoca pentru a ridica frumoasa și monumen-
tala biserică romano-catolică Sfântul Mihail. Materialul „pre-
mium” al momentului era piatra, una suficient de rezistentă
pentru a deveni un zid masiv, de zeci de metri înălțime, dar
posibil de prelucrat cu uneltele destul de rudimentare ale
acelei epoci. Calcarul era cea mai bună soluție, iar împrejuri-
mile orașului, la acea vreme cu populație preponderent ger-
mană, aveau câteva oferte. Cea mai bună a venit din dealurile
de la Viștea, aflate la vreo 20 de kilometri. 

PiatRa și Potențialul
ei nebănuit
Atemporală, nobilă, elegantă, piatra naturală impresionează oriunde este folosită. Sunt renumite pardoselile
din piatră, măcar prin faptul ca rezistența lor excepțională ne permite să le admirăm în starea originală după
secole și chiar milenii. Le întâlnim și azi peste tot, iar atunci când sunt puse în contextul estetic potrivit, sunt
neprețuite. Dar un pavaj perfect neted din piatră necesită eforturi majore, inclusiv financiare, de aceea
deseori apelăm la variante mai accesibile, din beton precomprimat, compozite etc. Noi nu trebuie să
renunțăm la piatră, de aceea putem inova la nivelul amenajărilor aferente. Deosebit de reușite sunt aceste
arcade din piatră prezentate aici, realizate din bucăți neregulate, fără o prelucrare prea elaborată, amplasate
în zonele limitrofe ale unui drum de acces și la alte amenajări exterioare, pe o proprietate elegantă. Am stat
de vorbă chiar cu meșterul pietrar, mândru de această îndeletnicire transmisă din generație în generație.



Distanța era rezonabilă, meșterii pricepuți, iar piatra... ex-
celentă, de culoare gălbuie, cu nuanțe vag albe sau albăstrui.
Era cunoscută cumva, pentru că drumul roman care lega Na-
poca de Porolissum fusese construit tot cu calcar de aici.,
adică... de pe marginea drumului. În timp, au fost descoperite
și alte zăcăminte, la Măcău, Aghireșu, ori Rădaia (în general în
zona din nord-vestul orașului), de unde a fost extras calcarul
pentru majoritatea bisericilor din zonă, pentru cetățile me-
dievale, palatele nobililor și casele târgurilor care se nășteau.
Dar sintagma „piatră de Viștea” a devenit brand, folosit cu is-
cusință și în zilele noastre, de cei care fac negustorie cu piatră
pentru construcții. De la bisericile medievale din zona Clujului
la Casa Poporului, piatra decorativă de la Viștea a fost folosită

cu succes și, chiar dacă se mai înnegrește de la poluare, își
păstrează noblețea. Iar de la meșterii italieni a rămas tradiția
prelucrării pietrei, transmisă către toate etniile care au locuit
și locuiesc în acest spațiu. Chiar și românilor, despre care se
spune că au preferat dintotdeauna lemnul... 

Așadar, de la 1400 până azi, în acel spațiu s-au format zeci
de generații de pietrari, care au dus tradiția mai departe, din
tată în fiu sau de la meșter la ucenic. Renumele calcarului din
jurul Clujului (și al meșteșugului pietrarilor de aici) a ajuns în
toată Europa Centrală, pentru că a fost folosit la ridicarea a nu-
meroase palate în Imperiul Habsburgic: Austria, Ungaria,
Cehia, Slovacia. Palatul Banffy din Bonțida, despre care am vor-
bit într-o ediție trecută, este construit cu același material, iar
restauratorii îl folosesc pentru a-i readuce strălucirea de odi-
nioară. Fațada și coloanele Casei Poporului, o serie de scări,
pardoseli și ornamente au fost realizate în atelierele din Viștea
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și împrejurimi, apoi transportate și montate la fața locului.
Meșterii din zonă chiar spun, nu fără ironie, că nu și-au văzut
niciodată lucrarea, pentru că nu au ajuns la București...    

Retro, natural, fermecător
Lângă Cluj-Napoca, la nici 10 km spre Zalău, în pădurea

Baciu, cunoscută inclusiv pentru unele fenomene paranor-
male, se află unul unul dintre cele mai reușite resort-uri high-
end din România, cu un complex de golf și Spa: Sungarden.
Fericiții turiști sosiți aici în vara aceasta au avut ocazia să ob-
serve pe viu cum lucrează Szollosi Stefan, meșter pietrar la a
cincea generație, din tată în fiu, care construia arcade din pia-
tră. De unde putea fi de loc, dacă nu din Viștea? Lucrează din
1980, a cioplit piatră pentru Casa Poporului, pentru Teatrul Na-
țional din București și pentru alte clădiri monumentale din țară. 

Aceste arcade de piatră fac parte dintr-un concept gene-
ral al locației – asemănător grădinilor romane, cu ziduri de
piatră și cărămidă, cu fântâni arteziene și bănci de piatră în
pădure, spre deliciul turiștilor și luarea aminte a celor care vor
să vadă cum arată un proiect de peisagistică pentru un resort
adevărat... da, la noi în România. 

Tehnica nu e dificilă, dar are câteva reguli clare și o știință
milenară. Se lucrează cu materiale simple – piatră cioplită ma-
nual și mortar. Piatra, adusă din carieră, se mai cioplește un pic
la fața locului, astfel încât să poată fi zidită fără prea mult mortar. 

Arta stă în așezarea fragmentelor de piatră pe un semicerc
din lemn, până la întărirea liantului, după care arcada are du-
ritatea unui perete plin, forțele fiind distribuite pe stâlpii late-
rali. Este de fapt tehnica ce a permis construcția catedralelor
bizantine (cumva și a ogivelor gotice), marea inovație din tim-
pul Imperiului Roman care a permis „decolarea” pe înălțime și
obținerea unor incinte cu deschideri mari pentru construcții.
Și la unele case vechi se pot vedea aceste arcade din cărămizi,
concepute pentru ferestre, balcoane, uși, deschideri în zidărie,
în general. Structuriștii pretind că rezistența unui perete de ca-
ramidă plină mărginit de stâlpi cu arcade între ele este similară
cu a unei diafragme din beton armat din zilele noastre.

Nu putem decât să-i credem. Arcadele meșterului nostru
din Viștea nu trebuie să susțină o catedrală, dar sunt tare reușite
- retro, naturale, fermecătoare. Acum și mai ales peste câțiva ani,
când vor prinde patina timpului, acoperindu-se cu mușchi și li-
cheni. Iar dacă asta nu se dorește... o rășină protectoare poate
acoperi totul, astfel încât piatra să arate „ca nouă” tot timpul.  

”Este o cerere tot mai mare de piatră. Plăci pentru pardo-
seli, ancadramente de ferestre, decorațiuni... facem tot ce
se cere”, ne spune meșterul. ”Beneficiarul vrea o piatră de
calitate, dar și un meseriaș bun”, adaugă el. 

”O lucrare din aceasta poate dura și o sută de ani. Pe vre-
muri se lucra totuși mai bine, cu mortar pe bază de var,
astfel încât nu erau afectate cărămizile sau pietrele. Ci-
mentul distruge în timp piatra și cărămida. Iar cimentul
nu arată prea bine, când zidești piatră de culoare des-
chisă. Prin urmare, folosim un adeziv alb la marmură sau
piatră de culoare deschisă”, ne mai spune meșterul. 
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Sistemul de pardoseală fonoizolantă
MasterTop 1327 primește certificarea
m1 pentru emisii foarte scăzute de VoC

We create chemistry

Sistemul de pardoseală fonoizolantă mastertop
1327 din gama de produse baSf master builders
Solutions® a primit certificarea m1  - cea mai
înaltă clasificare în materie de emisii VoC (com -
puși organici volatili), în sistemul finlandez de
evaluare a emisiilor materialelor de con struc ție.
mai mult, clasificarea presupune și un test de
miros, fiind prevăzute ca acceptabile niveluri
neutre ale mirosului. Clasificarea m1 poate fi
obținută doar de produse cu un nivel de emisii
extrem de scăzut.
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Sistemul de pardoseală MasterTop 1327 a primit în
trecut și alte certificări de referință, precum îndeplinirea
cerințelor stabilite în AgBB (comisia germană pentru

evaluarea produselor de construcții din prisma impactului
asupra sănătății). A primit de asemenea cea mai înaltă clasă
(A+) în sistemul francez de evaluare a emisiilor de VOC, fiind
aprobat pentru utilizarea în construcții ecologice certificate
conform BREEAM (Building Research Establishment En vi -
ronmental Assessment Methodology), LEED (Leadership in
Energy and Environmental Design) și DGNB (German
Sustainable Building Council).

”Suntem foarte mulțumiți că, încă o dată, un organism
independent recunoaște calitățile sistemului nostru fono -
izolant și inovativ de pardoseală, în privința îndeplinirii celor
mai stricte standarde, constituind o alegere excelentă pentru
clienții interesați de un mediu interior cât mai curat” arată Luc
Van Eldere, Head of Business Segment Management Per -
formance Flooring Europe al BASF.

MasterTop 1327 - 20 dB este singurul sistem de par -
doseală cu aplicare lichidă care reduce în mod demonstrabil
sunetul de impact cu 20 dB, reprezentând o acoperire foarte
plăcută la pășire, care promovează un mediu interior avan tajos,
deopotrivă în termeni de confort și reducere a sunetului.
MasterTop 1327 este de asemenea un sistem turnat fără
îmbinări, foarte ușor de curățat. Este incredibil de rezistent la
uzură, reprezentând o soluție economică și durabilă pe termen

lung, adecvată pentru utilizarea în clădiri publice precum școli,
centre comerciale, spitale și clădiri de birouri.

Sistemul de pardoseală MasterTop 1327 este pe bază de
poliuretan (PU), fiind disponibil practic într-o gamă infinită de
culori RAL și NCS. Acest fapt oferă oportunități majore pentru
creativitate în termeni de forme, modele și design-uri,
pardoseala devenind astfel o soluție atractivă pentru arhitecți
și designeri de interior.

Puterea liniștii
Pentru calitatea vieții este esențial să râdem și să ne jucăm,

să fim activi, să lucrăm și să petrecem timp împreună. La fel
de importantă este capacitatea de concentrare, liniștea
sufletească, starea de bine și timpul liber pentru noi înșine.
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Crearea unui mediu unde sunt posibile toate aceste lucruri –
în același timp și deseori sub același acoperiș – este o
provocare pentru designerii de interioare. Sistemul de
pardoseli MasterTop 1327 este soluția potrivită, care
răspunde nevoilor dumneavoastră atunci când doriți un
aspect plăcut, un confort ridicat la mers și niveluri minime de
zgomot, chiar și în zonele cu trafic intens. Acestea includ nu
doar școlile și creșele, sălile de fitness și wellness, clădirile
rezidențiale și căminele, ci și clădirile de birouri și magazinele.

Ideea este simplă, dar eficientă. Experții Master Builders
Solutions de la BASF au dezvoltat un sistem de pardoseli
MasterTop decorative, cu un strat elastic cu aplicare lichidă.
Caracteristica specială a acestui strat elastic este proprietatea
de absorbție a sunetului, reducând astfel zgomotele și
îmbunătățind acustica încăperii și confortul la mers. Liniștea
și starea de bine sunt asigurate nu numai în încăperea
respectivă, dar și în alte părți ale clădirii.

Această combinație unică de proprietăți funcționale și
decorative caracterizează întregul potențial al MasterTop
1327. În funcție de culoarea sau modelul ales, se poate crea
o atmosferă stimulativă sau calmă, cu posibilități numeroase
de a deveni creativ, de a personaliza un spațiu, datorită gamei
variate de culori disponibile. 

Fiecare pas produce zgomot și vibrații care sunt transmise
prin componentele construcției, deranjante în special dacă
nu aveți niciun control asupra sursei, indiferent dacă provine
dintr-o altă parte a clădirii sau dacă este rezultatul utilizării
normale a încăperii. Pe lângă măsurile de proiectare ale
clădirii, MasterTop 1327 este soluția ideală pentru această
problemă, prin reducerea zgomotului pe verticală cu 15 – 18
dB și chiar 20 dB în cazul sistemului adecvat. Acest lucru
înseamnă că veți auzi mai puțin de jumătate din zgomotul
pe care îl auzeați înainte. 

Mai mult decât atât, vorbim de acoperiri care se pot folosi
fără probleme la pardoselile cu încălzire încorporată,
contribuind la silențiozitatea acestora.

Zgomotul poate fi produs și de persoanele care se
deplasează, iar intensitatea acestuia depinde de încălțăminte
și de tipul de pardoseală. Formula specială de la BASF a stra -
tului elastic ajută la reducerea drastică a sunetului pro pagat
prin aer, îmbunătățind astfel semnificativ acustica încăperii.

Mod de aplicare în patru pași simpli:
1. Amorsarea – o amorsă MasterTop fără solvenți este

aplicată pentru a crea o legătură monolitică cu substratul.
2. Stratul elastic este turnat și distribuit, datorită

fluidității acesta fiind ușor de aplicat și potrivit pentru încăperi
de orice formă.

3. Stratul de bază este un strat autonivelant de acoperire
MasterTop, de asemenea elastic, fiiind aplicat după ce primul
strat elastic s-a întărit; acesta determină proprietățile me -
canice ale întregului sistem și, în combinație cu primul strat
elastic, asigură confortul ridicat la mers și proprietățile fono -
absorbante.

4. Stratul final optimizează caracteristicile suprafeței
pardoselii, creează un aspect atractiv și asigură proprietăți
bune de curățare.

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

1 2

3 4
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În trend: combinația dintre lemn și beton

cu Finishing Eurocol
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153 Eurowood LE are toate atributele unui adeziv
monocomponent performant, pentru parchet și alte par -
doseli din lemn: emisii VOC scăzute, fără solvenți,
elas ticitate (conform  ISO 17178, certificare EMICODE EC1
Plus R, GISCODE RS10), prelucrabilitate optimă, întărire
fără tensiuni interne ale materialului. Cu ajutorul lui se pot
executa pardoseli din lemn masiv, inclusiv dușumele, parchet
stratificat, lamparchet sau parchet mozaic cu grosimi chiar
mai mari de 15 mm. Este adecvat și pentru parchet din
bambus, stejar afumat sau orice alt sortiment care are
suprafața finisată, unul dintre atuurile adezivului fiind faptul
că nu pătează (se îndepărtează ușor de pe zona lăcuită),
deci nu afectează lemnul cu stratul final gata aplicat. 

Parchetul poate fi lipit pe șape de ciment și sulfat calciu,
asfalt turnat sau OSB, fiind permisă și aplicarea pe sisteme
Eurocol de decuplare – izolații precum 823 Eurofloor Reno,
820/821 Eurofloor Comfort, 804 Reno Fleece. 

Un alt aspect remarcabil este perioada îndelungată de
montaj, care permite aplicatorului să lucreze în liniște, atent,
fără presiunea timpului. Și totuși, șlefuirea și sigilarea parchetului
sunt permise după numai 48 de ore. Odată apli cat, adezivul
capătă calități fonoizolante ridicate, con stituind o protecție
importantă pentru confortul acustic al încăperii. 

una dintre combinațiile preferate ale arhitecților și
designerilor în acest moment, ca aspect pentru
pardoseli premium, este cea dintre lemnul masiv,
natural, și betonul crud, atent finisat. rezultatul este
atractiv prin alăturarea dintre firescul esenței de lemn
și modernitatea încă insuficient explorată a betonului
lăsat aparent, obținut totuși din materiale inovative,
concepute special pentru a face față exigențelor
actuale de trafic și exploatare intensă. În acest context,
vă prezentăm două produse cu ajutorul cărora puteți
obține o pardoseală de excepție: adezivul silanic
pentru lemn 153 Eurowood LE și sistemul de
pardoseală turnată continuă  BetonDesign, ambele
de la Forbo Eurocol. cu ajutorul lor, puteți aspira la
o amenajare minimalistă, clasică și modernă în același
timp, pe care să o dezvoltați cu elemente vintage și
high-tech în egală măsură. 

Folosind stratul final din lemn potrivit, cu grosimi care să
permită transferul termic, 153 Eurowood LE poate fi utilizat
inclusiv pentru pardoselile cu încălzire încorporată,
rezistând la variațiile dimensionale pe care le presupune
asemenea aplicare. 

Avantajele 153 Eurowood LE  
n Întărire elastică, capacitate ridicată de umplere

n Îndepărtare ușoară de pe suprafețele lăcuite sau
finisate industrial

n Întărire fără tensiuni

n Fără conținut de solvenți și apă

n Timp îndelungat de montaj

n Emisii foarte scăzute, certificare EMICODE EC1 
Plus R, Blauer Engel UZ113 

n Adecvat pentru construcții ecologice

n Calități fonoizolante ridicate

n Potrivit pentru încălzire în pardoseală

n Compensează comportamentul de
dilatare/contracție a lemnului, generând tensiuni
reduse în stratul suport
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luminița cozma
DirecTor comercial

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

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

Foarte important, cu ajutorul sistemului complet Beton -
Design se poate schimba radical aspectul băilor sau bu că tăriilor,

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

Este furnizat gata de utilizare, în culori prestabilite (8
nuanțe, de la gri deschis la negru cenușiu) și nu se mai
amestecă cu alți pigmenți. Lipsa fisurilor în timp se datorează
faptului că tensiunile interne ale materialului sunt foarte
reduse. Rezistența ridicată la compresiune și aderența foarte
bună la straturile suport pe bază de ciment sau gips (ba chiar
și pe plăci ceramice) permit utilizarea pentru diferite tipuri de
trafic. Nu în ultimul rând, vorbim de un produs testat din
perspectiva provocării alergiilor: este chiar recomandat celor
care suferă de alergii la materiale sintetice ori diverși compuși
chimici folosiți la realizarea altor tipuri de pardoseli. 

Beton Design

Avantajele BetonDesign  
n Gata de utilizare, în culori prestabilite (8 nuanțe,

de la gri deschis la negru cenușiu), nu se mai
amestecă cu alți pigmenți - este nerecomandat de
altfel, putând apărea diferențe de culoare greu de
gestionat;

n Ușor de aplicat, versatil, fiind posibile corecțiile
până la aplicarea ultimului strat de finisaj;

n Nu apar urme de suprapunere a straturilor, deci
suprafața este uniformă cromatic;

n Tensiuni interne reduse ale materialelor în timpul
întăririi, deci nu apar fisuri;

n Rezistență la compresiune ridicată, se poate utiliza
în diferite tipuri de trafic;

n Aderență foarte bună la straturi suport pe bază de
ciment sau gips, dar poate fi aplicat și pe suporturi
de tip gresie și faianță;

n Recomandat celor care suferă de alergii la
materiale sintetice ori diverși compuși chimici
folosiți la realizarea altor tipuri de pardoseli -
BetonDesign a fost testat în această privință;

n Dacă se dorește un alt finisaj, deasupra se poate
instala orice alt tip de pardoseală, fără a fi nevoie
de îndepărtarea stratului vechi.

Cu Forbo Eurocol puteți avea 
pardoseli în sistem complet
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
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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
din diverse esențe

• 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:



mureXin. das hält.

covor 
decorativ cu 
granule de 
marmură colorate 

MUREXIN

În luna iunie a acestui an am finalizat cu ajutorul partenerului nostru Prota
Prod construct, o lucrare de amenajare a pardoselilor la terase și
balcoane cu covoare decorative din granule de marmură Murexin, în
cadrul unui Aparthotel situat în constanța. rezultatul a fost peste
așteptări și se datorează atât arhitectului costin calina, care a reușit prin
alegerea făcută să armonizeze perfect aspectul covorului decorativ cu
restul finisajelor, respectiv cu glafurile din granit de la terase și cu tencuială
decorativă de la fațade, cât și gradului calitativ ridicat al execuției.  

terase şi balcoane 
aparthotel în constanţa 
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informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

În vederea consolidării șapei existențe și a amorsării suportului înainte de aplicarea
hidroizolației, s-a utilizat Amorsa pentru hidroizolații AG 3 / Abdichtungsgrund AG 3.

Stratul suport constă într-o șapă de pantă, care la recepția suportului a fost prelucrată mecanic. 

Pentru hidroizolare s-a utilizat hidroizolația specială Murexin X-Bond MS-A 99, monocom-
ponentă, pe bază de silan, ecologică, fără conținut de apă și solvenți, extrem de elastică, rezis-
tentă la îmbătrânire. Pentru asigurarea aderenței covorului din granule de marmură, în cel de-al
doilea strat de hidroizolație s-a presărat nisip de cuarț. Zonele de racord dintre planul orizontal
și cel vertical au fost etanșate prin înglobarea Benzii de etanșare în stratul de hidroizolație și
prin realizarea unui cordon perimetral de etanșare cu etanșantul poliuretanic pentru rosturi
Murexin PU 15. 

covorul decorativ se realizează prin amestecul Granulelor de marmură colorate MG 24 cu
rășina poliuretanică pentru covoare decorative Natursteinteppichharz PU 1K. 
• Granulele de marmură sunt materiale minerale spălate și uscate la foc, nu prezintă materi-

ale vegetale și impurități. dimensiunea granulelor este de 2-4 mm. 
• rășina poliuretanică Pu 1K este transparentă, lucioasă, fără conținut de solvenți, mono-

componentă, rezistentă la uV, conferă rezistență la forfecare și este rezistentă la factorii
climatici. rășina poliuretanică Pu 1K s-a utilizat și ca strat final de sigilare a suprafeței
covorului cu rol de asigurare unei curățări și întrețineri mai ușoare a suprafeței covorului.

• Aspect optic superior
• tonuri decorative de culoare
• Suprafețe antiderapante
• Întreținere ușoară a suprafețelor
• circulabile cu autoturismele
• nivelează neplaneitățile de la nivelul suportului
• Permeabile la vapori, grosime strat 6-8 mm

Avantaje

Sisteme
decorative

natur verde

rosa

businessgrau

alb

amestec contrast

alb extra

bej

gri deschis alb gălbui

continuăm cu descrierea succintă a etapelor și a sistemului utilizat în cadrul proiectului: 

Covoarele decorative din granule de marmură Murexin sunt recomandate pentru amenajarea pardoselilor
în spații comerciale, hoteluri, showroom-uri auto, spații perimetrale la piscine, cafenele, logii și balcoane.
Covoarele decorative sunt ecologice, fără conținut de solvenți, rezistente la îngheț-dezgheț, anti de -
rapante, rezistente chimic și sunt aplicabile pe suporturi minerale. 

paleta coloristică – Granule de marmură 
colorate mG 24 (sorț 2,0-4,0 mm)

suprafaţa finală

suprafaţa acoperită cu covorul 
din granule de marmură este de 
cca. 250 mp

maro

gri închis

roz

colorat 

roș 
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Noi TEHNOLOGII

când tehnologia întâlnește pasiunea
Pasiunea inegalabilă pentru pardoselile din lemn ne-a

determinat să introducem tehnologii noi, inovații care au
schimbat radical modul de abordare al montajului și finisării
în acest domeniu. 

Cu ajutorul producătorilor italieni de mașini specializate
Kunzle și Tasin (K&T), rezultatul este spectaculos: o gamă
largă de mașini de șlefuit de înaltă performanță, compatibile
cu exigențele actuale tehnice și estetice pentru pardoselile
din lemn. Indiferent dacă este vorba de șlefuire până la
lemnul crud, de șlefuire a marginilor, una de suprafață, de
șlefuire fără praf, pentru toate destinațiile (pardoseli
rezidențiale, pentru zone publice, de sport ori industriale),
Flota Bona Elite ajută montatorul să facă față tuturor
provocărilor. 

Bona Elite Fleet: 
Gama completă de mașini pentru 
șlefuit de înaltă performanță

Fiecare pardoseală din lemn este unică și are propriile ei
nevoi din perspectiva montajului, întreținerii, modului de
utilizare. De 90 de ani, Bona lucrează îndeaproape cu
profesioniștii și montatorii specializați, înțelegând care
sunt cerințele atunci când trebuie realizată o par doseală
din lemn de nivel premium. Astăzi, ex periența, expertiza
și inovația ne permit să intro ducem o gamă largă și
completă de mașini și echipamente pentru șlefuire,
rezultat al fuziunii dintre pasiunea pentru lemn și
cunoștințele tehnice de înalt nivel: Flota Bona Elite. Un
montator profesionist, care vrea să atingă per for manța,
poate găsi la Bona tot ceea ce îi este necesar pentru o
dotare completă, de la mașini și echipamente la accesorii
și consumabile, totul la o calitate ire pro șabilă. 
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Șlefuitoarele cu bandă: sunt special concepute pentru
șlefuirea profesională a suprafețelor mai mari, sau pentru
pardoseli mai dure care necesită o putere mai mare de
șlefuire. Echipate cu benzi rezistente, de lățime mare, având
un design ergonomic și motoare puternice, șlefuitoarele cu
bandă Bona fac orice operațiune rapidă și ușoară.

Sistemul de eliminare a prafului ”Dust-free” permite,
datorită filtrelor instalate, ca praful rezultat la șlefuire să nu
se răspândească, asigurând o calitate bună a aerului, avantaj
major atât pentru executant, cât și pentru beneficiarul care
nu trebuie să își mai facă planuri de curățenie după montaj.
Aceste aparate sunt compatibile cu toate mașinile de șlefuit
Bona.

FlexiSand Pro System este un sistem de șlefuire
multifuncțional, extrem de versatil, acționat de un motor
fiabil și cu discuri rotative dinamice. Proiectate pentru
profesioniști, dar și semi-profesioniști care abordează su -
prafețe mai mici, aceste mașini sunt deosebit de eficiente și
ușor de operat.

Gama șlefuitoarelor de margine Bona este compusă
din mașini ușoare, simplu de manevrat și special proiectate
pentru utilizarea în spații restrânse, respectiv zone de mar -
gine. Echipate cu sisteme de discuri mici și puternice și
lumini care cresc vizibilitatea în zonele întunecate, oferă
manevrabilitate și eficiență maximă.

Șlefuitoarele din gama „expansion” sunt create
pentru o manevrare ușoară și sigură pe pardoseli cu su -
prafețe medii, fără compromisuri cu privire la rezultatele
finale. Designul compact al acestor mașini permite mon -
tatorului să le transporte și să le opereze cu ușurință.
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Noi TEHNOLOGII

Bona FlexiSand Pro System
o singură mașină, posibilități infinite

Bona FlexiSand Pro System este răspunsul nostru
inovator pentru o lucrare mai simplă, în condiții de confort
pentru montator - o soluție flexibilă pentru toate provo -
cările. Indiferent dacă este vorba de curățare, șlefuire, uleiere
sau crearea de efecte speciale, sistemul acesta oferă o soluție
dinamică, calitativă și cu performanțe excepționale. 

Acum, Bona introduce și mai multe inovații cu sistemul
FlexiSand Pro, inclusiv Tehnologia Bona Brushing, care este
compatibilă cu Bona FlexiSand 1.9. Versatilitatea sistemului
inovator de periere Bona, combinat cu Bona FlexiSand care
dispune de un motor puternic și de încredere (1,9 kW), oferă
șlefuire de înaltă performanță fără direcție, cu efecte creative
pentru toate tipurile de suprafețe - de la lemn și beton,
până la pardoseli elastice.

Pentru toate tipurile de suprafețe
Șlefuire și periere uniformă, fără direcție
Mai puternic și mai versatil ca niciodată

șlefuire versatilă pentru multiple provocări
Dinamicul Bona FlexiSand 1.5 revoluționează șlefuirea

lemnului masiv, fiind prima mașină de șlefuit fără direcție
care poate ajunge până la lemnul crud. Datorită designului
său inteligent și compact, este ușoară și simplu de manevrat,
în timp ce șlefuirea fără direcție permite să finalizați fiecare
operațiune cu ușurință și în condiții de confort.

Introducând o variantă mai puternică a sistemului Bona
FlexiSand Pro System, Bona FlexiSand 1.9 dispune de un
motor de înaltă performanță de 1,9 kW, care face munca
ușoară chiar și la cea mai grea șlefuire, pe o gamă și mai largă
de suprafețe, inclusiv beton, cauciuc și elastice. 

Motorul său de 1,9 kW oferă deci mai multă putere de
șlefuire și eficiență; cu o greutate mai mare și cu 25% mai
multă putere a motorului, reduce efortul și timpul necesar
pentru o șlefuire mai dură. 

de la șlefuire fină la
lemnul crud

Revoluționarul Bona FlexiSand
Pro System este un sistem versatil
care nu numai că oferă șlefuire
puternică, fără direcție, a lemnului,
dar este un echipament complet care permite, de asemenea
pre-curățarea, uleierea sau lustruirea lemnului. Special
concepute pentru a se adapta tuturor operațiunilor pentru
pardoseala din lemn, diversele discuri oferă o soluție
dinamică pentru toate tipurile de șlefuire, inclusiv de șlefuire
fină. Cu inovatorul Bona Power Drive, sistemul Bona
FlexiSand Pro șlefuiește cu ușurință până la lemnul crud. 

bona power drive
Dezvoltat special pentru Bona FlexiSand 1.5 și 1.9,

sistemul Bona Power Drive oferă performanțe optime în
șlefuirea lemnului. Echipat cu discuri rotative angrenate, cu
un design unic, asigură șlefuire fără direcție și de mare
putere, atât în zona de câmp, cât și în zone greu de operat,
înguste sau în colțuri.

bona power drive neb
O versiune versatilă, Bona Power Drive NEB, utilizată

exclusiv cu Bona FlexiSand 1.9, permite șlefuirea și perierea
folosind un singur instrument. Suportul său special pe bază
de click face posibilă schimbarea rapidă a discurilor de șlefuit
obișnuite cu cele cu perii. Astfel, de la șlefuirea până la lemn
crud la efectele de textură, Bona Power Drive NEB face totul.

Șlefuirea unei pardoseli poate fi o muncă grea, dar folosind mașinile
potrivite lucrarea va deveni mult mai ușoară, se va efectua în
condiții de curățenie exemplară, fără stres și mult mai profitabil
pentru montatorul profesionist. În acest sens, Bona poate oferi o
adevărată ”flotă” de mașini și echipamente de înaltă calitate, în
gamă completă, concepută special pentru a face față provocărilor
zilnice ale muncii de aplicator specializat. Mașinile Bona sunt
robuste, apte să lucreze în cele mai dure condiții și pe termen lung. 

un sistem versatil - mai multe
posibilități pentru mai multe suprafețe

INFO
Bona România SRL

Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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Zilnic auzim - și simțim după propriile nevoi, când căutăm pe cineva priceput - că meșterii noștri sunt în
Italia, Spania, Marea Britanie etc., pe unde i-a dus mirajul Vestului și senzația apăsătoare că provin dintr-o țară
și o economie care nu le oferă prea multe șanse... E un fapt pe care nu-l combatem, sperăm doar să punem
umărul la creșterea unor tineri talentați, serioși și dedicați meseriei lor. Problema devine mai acută când
vedem cartierele noi, care ni se par cumva cam înghesuite, parcă prea tipizate și prea „la normă”; citim pe
rețelele de socializare istorii despre inevitabilii Dorei, despre perspectiva zilei când beneficiarii își vor achita
creditul și despre cum se închipuie îmbătrânind acolo. 

Vechi parDoseli
din case interbelice

PrEA DEs, în LocuințELE nou construitE...
Vedem aceleași pardoseli ieftine, la fel de normate, pe care
beneficiarii se gândesc să le schimbe la prima renovare; nu
degeaba sunetul dălții de bormașină a devenit atât de comun în
blocurile marilor orașe, subiect de bancuri sau de povești de
groază. Și totuși, parcă lucrurile n-ar trebui să fie așa... trecem
uneori pe lângă case vechi și ne dăm seama că, deși construite
acum o sută de ani, acestea sunt încă (sau mai) frumoase, atât de
diferite de ceea ce vedem că se construiește azi. Și chiar așa, ce
știau meșterii de atunci și nu mai avem noi timp să învățăm azi?
Multe, și destule despre pardoseli.

PardoSEli ISTORICE
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Se poate spune că
minunatele
construcții eclectice
și neoromânești din
perioada monarhiei,
în București și în
marile orașe din
Vechiul regat, au ca
pietre de temelie
rigoarea germană,
creativitatea
franțuzească și
priceperea meșterilor
italieni, deopotrivă
cu apariția unei clase
de constructori
autohtoni care
începea să se
formeze la marile
școli europene și să
devină la rândul ei
creatoare de stil. 

un simplu finisaj. La casele vechi putem avea
surprize majore, care confirmă preocuparea pre -
de cesorilor noștri pentru confort. Peste planșeul
din beton armat, sprijinit pe ziduri groase de cără -
midă, putem vedea o succesiune de straturi de
genul următor: zgură sau alt material de um plu -
tură, ușor compactat (15 – 20 cm), un strat de
șapă dură (5 cm), dușumea oarbă și parchet (la
camere) sau mozaic tip terazzo (turnat și finisat, în
spațiile umede și pe căile de acces). 

În total, grosimea planșeului poate depăși 35
- 40 cm. Se poate considera că pardoseala
tradițională era dușumeaua, parchetul fiind un
import de secol XIX, din epoca industrială. Totuși,
acest tip de pardoseală a fost rapid integrat în
arhitectura autohtonă. Interesant este însă acel
strat de zgură sau alt material poros, așezat
deasupra planșeului de beton, cu rolul de a
constitui o izolare fonică și termică. 

P entru că am amintit despre hemoragia forței
de muncă spre Occident, nu ar fi rău să

menționăm că în perioada interbelică România
era un adevărat rai al constructorilor, sensul
migrației fiind invers. Pe șantierele de aici
munceau zeci de mii de expați din toată Europa,
de toate națiile. O poveste absolut interesantă
este cea a italienilor: în perioada interbelică, în
țara noastră comunitatea acestora ajunsese la
peste 60.000 de persoane, majoritatea lucrători
în construcții, cu diverse calificări și niveluri de
profesionalism. Se ajunsese la această cifră în
doar câteva decenii de prosperitate și dezvoltare
a domeniului construcțiilor, italienii venind aici
cu priceperea și rafinamentul exersat în arhi -
tectura cu totul specială din peninsula lor. Se
poate spune că minunatele construcții eclectice
și neoromânești din perioada monarhiei, în
București și în marile orașe din Vechiul Regat, au
ca pietre de temelie rigoarea germană, crea ti -
vitatea franțuzească și priceperea meșterilor
italieni, deopotrivă cu apariția unei clase de
constructori autohtoni care începea să se
formeze la marile școli europene și să devină la
rândul ei creatoare de stil. 

După 1900, utilizarea pe scară tot mai largă a
betonului, mai mult sau mai puțin armat, a
influențat domeniul pardoselilor în mod radical.
Constructorii bene ficiau de un strat suport mai
solid, rigid, care putea suporta încărcări mari fără
probleme. Acest fapt a catalizat arhitectura
autoh tonă, designul interior, dar și creșterea gra -
dului de confort al caselor.    

Ce însemna o pardoseală
Cine a avut ocazia și interesul să urmărească

o renovare simplă la o casă interbelica constată
câteva adevăruri evidente  – pereții sunt drepți,
pardoseala perfect plană, finisajele stau încă pe
pereți după atâta vreme, parchetul are nevoie
uneori de o simpla rașchetare pentru a-și
redobândi splendoarea, potențată chiar de
patina timpului. Cuvintele cheie sunt „frumusețe”
și „confort”. Mai mult parcă decât ceea ce
considerăm noi azi, când vedem în pardoseală

PardoSEli ISTORICE
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Este cunoscut faptul că materialele po -
roase absorb zgomotele structurale, ceea ce
făcea ca sunetele nedorite să nu ajungă de la
un etaj la altul. Această practică nu s-a oprit
atunci; și la blocurile din epoca comunistă pot
fi întâlnite pardoseli sub care constructorii
amplasaseră un strat de umplutură, cu același
rol, dar și ca strat de egalizare pentru șapa sau
mozaicul care era turnat deasupra. Din lipsă
de resurse, acel strat era de regulă moloz
strâns de pe șantier, care nu avea aceleași
proprietăți, ba chiar putem spune că încărca
structura blocului în mod oarecum inutil; din
fericire, acest strat nu depășea 10 cm. Uneori,
aici mai erau înglobate instalațiile sanitare și
electrice, protejate (sau nu) de tuburi din
plastic. De fapt, aceste stratificări pot fi văzute
încă la blocurile construite după anii 1950,
atunci când se schimbă vechea pardoseală,
dacă cineva are curiozitatea să străpungă
șapa veche. 

Echilibrul umidității
Acest strat de egalizare mai avea un rol, pe

care îl apreciem și azi, când avem surpriza

neplăcută ca stratul final de pardoseală să se

umfle - este vorba nu doar de parchet, sau

laminat, ci și de gresie sau piatră. Din cauza

umidității remanente în șapa de bază sau în

structură (la clăririle noi), se poate întâmpla ca

stratul final să fie împins în exterior, umi di -

tatea sub formă de vapori neavând unde să

se ducă. Vechiul strat de material poros de la

casele veci permitea ca pardoseala să ”respire”,

să existe un echilibru între structura casei și

exterior din perspectiva umidității. Iată de ce

nici parchetul nu se umfla, chiar atunci când

accidental se vărsa apă pe el, pentru că

lichidul era absorbit de substrat. Iar mozaicul,

un material impermeabil, nu crăpa, deoarece

avea dedesubt un absorbant care să preia

surplusul de umezeală pe care să îl elibereze

încet ulterior. Deseori găsim aceste inge nioa -

se sisteme de pardoseală sub straturi recente

de laminat sau gresie, acoperite fără a li se

recunoaște valoarea intrinsecă. Le des co -

perim uimiți, uneori având șansa de a le salva,

cu ceva mai multă muncă, e adevărat, dar cu

satisfacția că am realizat un act de restaurare

autentic.
Este greu de crezut pentru noi că la acel

moment, când se construia mai mult pe baze
empirice, aceste detalii erau cunoscute,
detalii ale unor lucrări complexe pe care
mulți meseriași din zilele noastre nu le
iau în calcul pentru că, în primul rând,
nu le cunosc. Și totuși, avem multe de
învățat, inclusiv (sau mai ales) din felul
în care erau construite vechile case,
care ne uimesc și azi cum de mai stau
în picioare și continuă să ne încânte cu
ambianța lor firească, naturală. 

Se poate spune că o
pardoseală dintr-o
casă veche este o
provocare de fiecare
dată, atunci când este
vorba de o renovare.
Niciodată nu știi ce
găsești dedesubt... e
ca o muncă de
arheolog, care
descoperă fragmente
de trecut: felul în care
se construia, în care
se trăia, cum se
raportau predecesorii
noștri la confort și
siguranță. De multe
ori, suntem surprinși...

surPrizE
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Noi  MATERIALE

Bolon, unul dintre cele mai inovative și
exclusiviste branduri de pardoseli de pe
piața europeană și mondială, este repre-
zentat în România de DAccA Grouptrade,
care nu doar furnizează acest material, ci
oferă și întregul suport tehnic și estetic
pentru găsirea soluției optime unui anumit
proiect, în colaborare cu beneficiarul sau
arhitectul. Astfel sunt identificate colecțiile și
aspectele tehnice dorite, într-o deplină
transparență a informațiilor despre produs,
se asigură asistență în realizarea designului
sau a necesarului, în gestionarea fazelor de
execuție ș.a.m.d. Din 2009, DACCA a realizat
zeci de proiecte cu pardoselile Bolon, pe
care le-a promovat cu încrederea că
beneficiarii vor avea ceea ce își doresc, ba
chiar le vor fi depășite așteptările. De ase-
menea, mulțumită unor parteneriate bazate
pe încredere și respectul pentru calitate,
DACCA a reușit implementarea în proiecte
de referință a acestor pardoseli fashion, atât
de versatile și de rezistente. În prezent, cei
care își doresc pardoseli Bolon pot solicita
ultimele creații apărute sub acest brand:
colecția Diversity, lansată în aprilie 2019 la
Milano, și Bolon by Missoni, lansată chiar
în septembrie anul acesta.

Pardoselile Bolon sunt cunoscute în România
în special prin aplicațiile din spații comer-

ciale exclusiviste și office (birourile Dell, Amazon,
Betfair, NTT Data sunt doar câteva repere), dar
acestea sunt la fel de potrivite în spații de orice
fel, ca variante de pardoseli ”fashion”, surprinză-
toare, texturate precum mocheta, dar în același
timp ultrarezistente. 

Povestea brandului Bolon, recunoscut şi

apreciat în întreaga lume pentru pardoselile

țesute din vinil, îşi are începutul în urmă cu 60 de

ani, într-o mică fabrică de covoare din Suedia.

Din dorința de a găsi soluții inovatoare care să

ofere un aspect unic, eleganță şi durabilitate

pen tru amenajarea interioarelor, cele două fiice

ale fondatorului fabricii au deschis în 2003

drumul pardoselilor țesute din vinil. Astfel, stră -

lu cirea 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 rezistența firelor din

vinil. Au fost create foarte multe modele, pattern-

uri, forme, texturi şi posibilități de a personaliza

o acoperire, realizate în departamentul propriu

de creație şi prin colaborări cu unele dintre cele

Brandul
Bolon se identifică
prin inovație,
dezvoltând noi
colecții și lucrând
în colaborare cu
cei mai prestigioși
designeri din lume,
de la jean Nouvel
și Missoni la Giulio
Cappellini și
Campana
Brothers.

Noile colecții Bolon,
prin DaCCa Group trade
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Colecția diversity
celebrează șapte
decenii de curaj în a
fi diferit, iar
colaborarea cu casa
italiană Missoni
mizează pe
semnificația și
potențialul culorilor.

mai prestigioase case de design din lume, urmărind

trendurile și creându-le adeseori.

Pardoselile Bolon au câştigat astfel aprecierea

designerilor şi arhitecților de pe toate meridianele,

inclusiv din România, care au putut oferi inves -

titorilor soluții unice, rezistente, pentru spații dintre

cele mai diverse, acolo unde este nevoie de nou -

tate, personalizare, rezistență la trafic și, în același

timp, un confort acustic deosebit. Dura bili tatea,

ușurința de curățare și păstrarea în timp a calităților,

inclusiv din perspectiva aspectului, sunt avantaje

practice prin excelență.

n Ca durabilitate, toate colecțiile Bolon sunt

incluse în clasele 32 sau 33 (conform EN 685), ceea

ce înseamnă o durată lungă de viață chiar și în

condiții de trafic intens sau igienizare frecventă,

păstrându-și aspectul mai bine decât pardoselile

textile și chiar decât cele din lemn. Pe întreaga

durată de viață (și toate pardoselile Bolon au o

garanție de 10 sau 15 ani) este eliminat așadar orice

cost suplimentar major.

n Din perspetiva sănătății, vorbim de o

pardoseală care a primit certificarea Asociației

Norvegiene pentru Astm și Alergii: nu permite mi -

cro organismelor să prolifereze, nu reține mirosuri,

nu se pătează, iar suportul său impermeabil din PVC

nu permite scurgerile către stratul suport. Emisiile

de VOC sunt extrem de reduse, asigurând o calitate

excelentă a aerului de interior.
nComportament excelent la incendiu: clasa

Bfl-s1, adică întârzie incendiul și degajă foarte puțin
fum (este clasa pardoselilor din zonele de evacuare).

dacca Group trade s.r.l.
cluj-napoca
tel.: 0364-109-987; e-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro

INFO
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În apropierea Bucureștiului, la adunații-Copăceni, am vizitat un atelier bine dotat cu utilaje moderne,
în care echipa condusă de domnul Gheorghe Predescu realizează scări personalizate din lemn,
scări pe care le putem vedea în amenajări exclusiviste din țară și nu numai. Stând de vorbă cu
proprietarul atelierului, am putut afla câteva lucruri interesante din acest domeniu special, care duce
prelucrarea lemnului în zona măiestriei și a rafinamentului, cu perspectiva permanentă de a adăuga
unei amenajări personalitate și naturalețe. 

Domnule Gheorghe Pre -
descu, spuneți-ne câ teva
cuvinte despre activitatea
dum neavoastră.

Întreprinderea indi vi dua -
lă Predescu Geor ghe este
una dintre fir mele care,
datorită profesionalismului,
a reușit de-a lungul timpului
să-și modeleze produsele în
funcție de evoluția pieței și de nevoile clienților. Cu o
experiență de peste 50 de ani în domeniu, în regim
particular, născut practic cu dalta și ciocanul în mână,
am continuat de fapt o tradiție moștenită din tată în fiu
de-a lungul câtorva decenii. 

Cum v-ați început activitatea în acest domeniu 
și cum ați pornit afacerea?

Dacă ar fi să facem un scurt istoric, putem porni cu
anul 1953, când Predescu Marin și-a părăsit localitatea
natală și a ajuns la București, unde și-a făcut ucenicia,
urmând să se mute într-un sat de la marginea Capitalei,
unde cu multă pricepere și iscusință și-a întemeiat un
atelier de tâmplărie, dar și o familie. Băiatul cel mai mare
a fost și cel care i-a călcat pe urme tatălui, reușind cu
timpul să-și dezvolte propria afacere. Este vorba despre
mine, desigur.

Să înVățăm și Să ne 
PeRfeCționăm tot timPul



Dacă la început produsele principale erau ușile și
ferestrele din lemn, fabricate într-un mic atelier de la
periferia Bucureștiului, pe vremea când nici nu se auzise
de ”termopane”, s-a ajuns ca în ultimii ani afacerea să se
extindă. Obiectul principal de activitate este în prezent
executarea de scări personalizate (din lemn masiv) dar
și de foișoare sau mansarde, atelierul extinzându-se
treptat cu utilaje performante, competitive cu cele din
fabricile mari. Astfel, deși atelierul este axat pe
prelucrarea scărilor din lemn, trebuie să precizăm faptul
că portofoliul de produse este mult mai extins - practic
se poate executa tot ceea ce se poate face din lemn,
acceptând orice provocare. Complexitatea lucrărilor
reprezintă pentru noi o șansă de a ne pune în valoare
profesionalismul și experiența acumulată în domeniu,
dar și o sursă de dobândire de noi cunoștințe și de
autodepășire, toate acestea având ca scop satisfacerea
nevoilor clienților noștri.

LUCRĂRI În Lemn

0722 733 216
Adunaţii-Copăceni,  Str. Crinului, nr. 1A, Giurgiu, cod postal 087005

pgh@lucrariinlemn.ro
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Ați realizat lucrări în țară,
dar și în stră i nătate. Care
este di ferența dintre
cererile beneficiarilor de
aici și de acolo?

Comparând mai mult cu clienții noștri francezi, am
putea spune că beneficiarii români se implică mult mai
mult și mai des în realizarea lucrării. Pe de altă parte,
tipologia de client și de lucrare pe care am realizat-o
până acum în Franța este diferită. De exemplu, am
schimbat o scară istorică care a luat foc, iar cerința
clienților a fost bine stabilită încă de la inceput: de a lucra
cât mai aproape de modelul inițial. Sarcina mea a fost să
respect întocmai cerințele și standardele fran cezilor.

Ați identificat anumite tendințe în execuția scărilor?
Ne referim la esențe, modele, dimensiuni pe care le
preferă clienții.

În Franța, focusul este doar pe zona de arhitectură
istorică, iar ca esență folosită, predominant  este stejarul.
În Republica Moldova, la Chișinău, am realizat lucrări mai
degrabă moderne, prelucrate din parchet stratificat. În
România, lucrările sunt atât moderne, cât și istorice. Ca
material preferat menționez în primul rând stejarul, dar
folosim destul de des și lemn exotic, precum și
parchetul stratificat cu strat final din diverse esențe.

Care sunt dificultățile acestei meserii?
Cel mai complicat este momentul în care clientul nu

are un plan bine stabilit și idei despre ceea ce își dorește
de la o scară, dificultatea venind din a-l înțelege și a te
face înțeles la rândul tău.

Pe de altă parte, cel mai simplu și mai bine pentru
ambele părți este când avem o schiță și un design bine
stabilit de către un arhitect sau designer.

Care este durata de viață a unei scări bine exe cu tate?
O scară bine executată, întreținuta corect și regulat de

către beneficiar, poate să dureze mai multe ge ne rații.

W W W . L U C R A R I I N L E M N . R O

Este costisitoare investiția într-un atelier ca al
dumneavoastră? Ce sfaturi puteți da cuiva care vrea
sa înceapă o afacere în acest domeniu?

În meseria noastră este nevoie de multe utilaje care
să optimizeze timpul, costul și calitatea lucrării. Deci da,
investiția poate fi considerată mare, dacă vrei să oferi
produse de calitate și să fii competitiv pe piață. În acest
sens, cel care vrea să aibă succes trebuie să își cumpere
utilaje de bună calitate, eventual accesând fonduri
europene, și, foarte important, să găsească oamenii
potriviți care să îl ajute.

Există un ”război al prețurilor” între scările pers o -
nalizate ca ale dumneavoastră și cele prefabricate,
modulare, mai ieftine. Cum ați reușit să vă con vingeți
clienții?

O scară executată la comandă nu se va compara
niciodată cu o scară prefabricată din punct de vedere
calitativ, dar și ca preț. O scară executată la comandă se
poate face pe dimensiunile și cu design-ul dorit, pe
când la o scară prefabricată trebuie să te adaptezi
acesteia. Automat, alegerea vine de la exigențele și pu -
terea financiară a clienților.

Ce vă doriți pentru viitor din punct de vedere
profesional?

Clienți hotărâți și serioși, iar din punctul nostru de
vedere să ne adaptăm cât mai bine cerințelor acestora
și să oferim mereu soluții inovative. Să învățăm și să ne
perfecționăm tot timpul.
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Creație, amenajare, aplicare
pardoselile design adRamaQ 

Modelele și culorile joacă un rol important – par do -
selile în dale dispuse în brăduț sau chevron nu mai sunt
apanajul exclusiv al parchetului masiv. Tehnicile moderne
și clasice de montaj sunt valorizate prin colecțiile de
pardoseli design, aplicarea ușoară fiind o prioritate.
Colecția de pardoseli design ADRAMAQ TWO aduce în
prim plan modelele Squared Wood și Creel Oak, iar noua
gamă ADRAMAQ THREE face din amenajarea creativă a
pardoselii punctul principal. 

Fie aplicate rapid, ca în noile decorațiuni exclusiviste,
fie inspirate de arhitecți, pardoselile design ADRAMAQ
vă pun în valoare proiectul – combinația de culori și
posibilități de montaj e practic nelimitată. 

Pardoselile design sunt disponibile în tonuri standard
de lemn dar și în modele mai creative, cu aspect de piatră
– până la urmă, doar clientul e în măsură să-și transpună
pe propria pardoseală ideile și viziunea, indiferent că o
face la el acasă sau la birou. Nu există dorințe de ne -
îndeplinit. 

Amenajarea creativă e pe primul loc pentru brandul
ADRAMAQ din casa JAB ANSTOETZ când vine vorba de
dezvoltarea noilor produse – indiferent că sunt vizate
colecții de materiale, mochetă sau cele mai noi produse
din gama JAB – pardoselile design. 

„Acest produs este potrivit perfect pentru tehnicile de
amenajare creativă a pardoselii“, ne destăinuie domnul
Mirco Schaepe, director de dezvoltare al gamei LVT. 
„Ușor de tăiat și montat, LVT-ul nostru permite orice
variantă de amenajare creativă.“ 

Mai multe informații despre produsele mărcii
ADRAMAQ găsiți accesând www.adramaq.de
sau la următoarele date de contact: 

harald mengher 
hdm.adramaq@yahoo.com 
tel.: 0772050199

INFO
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Și case recuperaTe Din isTorie 
DeSPRe minSK 

câți dintre dumneavoastră au auzit de pictorul bielorus
Walenty Wańkowicz? probabil foarte puțini... mai puțini
decât bielorușii care au auzit de... nicolae grigorescu? Tot
ce e posibil. Dar nu despre pictură e vorba, ci despre casa
pictorului. aflată în centrul minskului, casa aceasta are niște
pardoseli admirabile: parchet și dușumele din lemn de
stejar, păstrate impecabil. Și, pentru că tot am ajuns la
minsk, să spunem câteva cuvinte și despre acest oraș, a
cărui atmosferă ne poate fi familiară, dar... numai un pic.
cum am ajuns acolo? o să vedeți.

PardoSEli ISTORICE
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de nopțile albe, atât de faimoase, de
la Sankt Petersburg. Are un centru, un

bulevard cu clădiri monumentale ce
găzduiesc aproape exclusiv instituții de

stat, ministere, bănci, autorități locale. Multe au
încă destinația din era sovietică, ba chiar
păstrează și inscripțiile epocii, unele și stemele
vechi ale erei comuniste. Eră de care, de altfel,
localnicii nu se dezic prea vocal, ba chiar sunt
bucuroși să-ți povestească modul în care trăiau
atunci, în vremea de glorie a țării lor sovietice. Ei
bine, la capătul acestui bulevard al ministerelor,
muzeelor și universității locale, mărginind
clădirea guvernului bielorus (sau belarus, există

Scriind în fiecare ediție a revistei despre
orașe de la noi sau de afară, în general cu
ar hitectură veche, am pus accentul,

firesc, pe pardoseli; am încercat să le punem în
context, am vorbit despre istorie, dar am
păcătuit și noi, odată cu majoritatea, pentru că
ne-am axat aproape exclusiv pe Occident.
Ultimul concurs european de montaj parchet s-
a desfășurat la Minsk, capitala republicii Belarus,
și a fost un succes pentru reprezentatul țării
noastre, clasat pe locul 4. Am fost deci acolo și
ne-am bucurat alături de el. Dar călătoria la Minsk
ne-a dat și ocazia să vedem un oraș din est, nu
foarte îndepărtat de Bucureștiul nostru, dar
diferit. Ca populație, vorbim de ceva similar –
circa două milioane de locuitori, dar ca istorie, ca
și prin feeling-ul străzii, senzațiile sunt dife rite...

Partea monumentală
Vizitatorul intrat în Minsk are un sentiment

straniu; vede șiruri nesfârșite de blocuri cu 15
etaje, relativ bine întreținute, dispuse pe
bulevarde foarte largi, unele cu 5 benzi pe sens,
caracteristice spațiului fost sovietic. Călătorul se
apropie de centru cu așteptarea indusă a
clădirilor vechi, care nu mai apar, sau când apar,
se dovedesc replici moderne ale construcțiilor
originale. Este vorba de tributul adus celui de Al
Doilea Război Mondial, Minskul fiind unul dintre
cele mai afectate orașe din această conflagrație.
Iar ce n-a terminat războiul... a rezolvat și la ei
comunismul, întins pe atâtea decenii.

Orașul are totuși farmecul lui, cu o lumină
specială de vară, poate de la apropierea de nord,

Minsk este un oraș
fascinant, care
funcționează în felul
său: mișcându-se
între amintiri din
epoca sovietică, greu
de evitat cu o
asemenea
arhitectură, marcată
încă de simboluri
comuniste, și un
trecut pravoslavnic
sub mâna de fier a
țarului, cu biserici în
stil baroc, rămase din
timpul în care
bielorușii făceau
parte din Uniunea
polono-lituaniană... 
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rEcuPErArEA trEcutuLui

Puținele clădiri rămase dinainte de revoluția
bolșevică sunt valorificate pe cât posibil, astfel
încât orașul să nu pară fără trecut. Deși, după
două războaie mondiale și un experiment
urbanistic de vreo opt decenii, Minskul este
aproape integral un oraș comunist.

și varianta aceasta în dicționar), se află un parc
remarcabil prin fântânile sale arteziene și, mai
ales, prin pavajele colorate, de mari di men siuni.
Este un exemplu prin care pardoseala exterioară
marchează spațiul și îl indi vi dua lizează.

Pavaje și pavaje...
Zona cea mai tranzitată de turiști este

totuși pietonala din apropiere: restaurante cu
bucătărie locală foarte reușite, magazine, mo -
nu mente și clădiri care, spre lauda
auto rităților, au toate plăcuțe cu legende și
ex plicații exhaustive în rusă și engleză. 

Pietonala, trotuarele bulevardelor largi și
piețele (uneori enorme) sunt acoperite aproape
invariabil cu pavele din compozite pe bază de
beton, în culori de roșu, gri și bej, uneori cu
inserții de piatră sau chiar marmură. Desenele
sunt totdeauna diferite, pare că au fost orga -
nizate concursuri pe tema: „noi modele de pavaj”.
Nu sunt variante ieftine (pavelele acelea gen
„pișcot” sunt destul de rare și doar în parcări) și
uneori sunt delimitate cu borduri de granit,
șlefuit foarte fin, borduri care uneori devin
jardiniere – bine întreținute și ele. Fie că ne place
sau nu arhitectura, aspectul general al străzii este

destul de îngijit și rareori găsești vreo
dală desprinsă de care să te împiedici. În
jurul monumentelor, pavajele sunt
evident mai bune calitativ, pregătind
astfel punerea în scenă – iată că cineva a
înțeles ce importante sunt pardoselile.

Lucrurile sunt oarecum firești, pentru că
Belarus are niște școli de meserii foarte bine
dezvoltate și ancorate în activitatea eco no -
mică a țării, iar, printre aceste școli de meserii,
montatorii de pardoseli au un loc important.
Școala de pardoseli din Minsk are parteneriate
solide cu principalii actori de pe piața locală
și, cum termină cursurile, elevii sunt imediat
angajați de firmele de construcții și de firmele
specializate în pardoseli, cererea fiind destul
de mare. Ma trebuie spus că, în prezent, există
o politică în țările ex-sovietice de reevaluare a
lemnului, de retehnologizare a industriei de
profil, deoarce în timpul comunismului, în -
cepând cu Stalin, politica de valorificare a
lem nului a fost deficitară, iar producția mer -
gea în general către export. Iar despre aceste
țări se pot spune multe, dar nu că ar duce
lipsa de lemn... Belarus este acoperită în
proporție de 40% de păduri.
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La scară umană
Clădirile din zona „istorică” a orașului sunt

tipice începutului de secol XX, foarte bine
renovate, îngrijite și păstrate în bună regulă.
Originale sunt însă doar câteva și, printre
acestea, se numără casa pictorului Walenty
Wańkowicz, care este chiar mai veche, de la
începutul secolului al XIX-lea. Așezată vizavi
de piața care adăpostește parlamentul local,
o zonă deschisă imensă, la momentul sosirii
noastre scăldată într-un soare orbitor, fără
niciun pic de umbră, ca în Algerul lui Camus...,
casa menționată este ca o oază umbră și
frumos, la o scară umană, în care mo nu -
mentalul nu are loc. Este o casă gen conac,
după reperele occidentale, în stil neoclasic, cu
coloane care sprijină un fronton pe fațada

principală. Este albă, cu un singur nivel, destul
de întinsă, cu o curte frumoasă, cu bănci unde
se poate sta la o cafea și o țigară – legislația
europeană neînduplecată în legătură cu
fumatul nu a pătruns complet în Belarus, deși
nu se poate fuma în localuri închise. Și,
apropo, dacă ajungeți cumva acolo, este
recomandabil să intrați. Merită.

Înăuntru te cuprinde un sentiment de
confort. Camere sunt ample, înalte, cu m -
obilier de bun gust, în mare parte original, uși
și ferestre din lemn vopsit alb, cu parchet
masiv sau dușumele peste tot. Pardoselile
sunt originale, ca și lemnăria. Scârțâie când
pășești, dar acest lucru nu e o problemă
pentru oamenii locului, ba dimpotrivă. Ca în
restul spațiului ex-sovietic, ca în Marea

În spațiile enorme
unde odinioară
trebuia să se
desfășoare
manifestații de
adeziune la
societatea socialistă
sau de luptă pentru
pace, azi oamenii au
preocupări mult mai
pașnice: aleargă, se
plimbă, se odihnesc
pe bănci. Pentru asta
este nevoie de niște
pavaje bune, care
există. 



Vechiul oraș mai
păstrează câteva
clădiri simbol:
primăria, catedrala
romano-catolică în
stil baroc, străzi care
amintesc de
arhitectura
occidentală, pe care
bielorușii au iubit-o
secole la rând. o
apreciază și azi, iar
felul în care se
îngrijesc de aspectul
străzii demonstrează
acest lucru.

cu albul tavanului, se produce un efect
nemaipomenit. O parte dintre interioare sunt
integral din lemn (pardoseli, pereți, tavan), cu
scânduri sau grinzi orizontale lăsate aparent, ca
în casele tradiționale rusești. Lumea bună de
acum două secole, deși își crease un stil de viață
occidental, încerca să se întoarcă cumva la
tradițiile locale, influență care venea și în
contextul romantismului. Orice rus (sau bielorus),
oricât ar fi de bogat, are nostalgia unei case
țărănești, în care să simtă naturalul, chiar dacă nu
este prea confortabil. Ceea ce nu este cazul de
față, pentru că atmosfera este destul de
prietenoasă, inclusiv din punct de vedere estetic.
Și aici, contrastul lemnului cu ușile albe și anca -
dramentele late ale acestora produce un efect
spec taculos. În câteva camere, unde sunt
dușumele și pereți din lemn, și ușile sunt lăsate
în culoarea loc naturală, doar lăcuite, producând
un efect rustic pe care numai aici îl putem întâlni.
Incredibil, în mai multe camere vedem grătarele
unui sistem de drenaj, desigur de dată recentă,
de la ultima restaurare. Semn că locul este jos și
a suferit de inundații. Este, în orice caz, un lucu
bun, pentru că pardoselile au parte de o
ventilare naturală care le menține.

Britanie sau alte țări unde montajul se face
exclusiv în cuie (nu cu adeziv) pe dușumea
oarbă, pardoseala din lemn trebuie să scârțâie,
inducând garanția veridicității acestuia. Nu este
neapărat o măsură a vechimii sau montajului
deficitar, ci pur și simplu faptul că parchetul fixat
în cuie, bătute la câteve rânduri, scârțâie ușor,
lamelele având o mai mare libertate de mișcare.
Așa se monta și la noi în casele vechi, un obicei
care s-a pierdut, ceea ce nu este neapărat rău... 

Mereu tradiționalul 
Câteva camere sunt vopsite în bleu,

amintindu-ne cumva de Sankt Petersburg.
Împreună cu portocaliul parchetului de stejar și
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Colecțiile de artă de
aici sunt valoroase
nu atât în sine, ci
pentru faptul că
recreează atmosfera
intelectualilor de viță
nobilă de la
începutul secolului
al XiX-lea. 

Modelul de parchet este cunoscut și azi
(tablă de șah împletit), deși nu foarte folosit –
seamănă cumva cu parchetul industrial. Lemnul
nu are desene prea uniforme, inelele fiind pro -
babil accentuate de trecerea timpului. În unele
camere, parchetul este totuși de pro ve niență mai
recentă. Dușumelele din lemn de rășinoase sunt
și ele destul de rustice, cu noduri vizibile și
afectate ușor de trecerea timpului (tocite), ceea
ce nu le reduce farmecul, ba din contră, par
sugestive pentru o epocă în care tehnica
prelucrării lemnului nu era atât de dezvoltată. 

Conac și centru cultural
Dar să vorbim puțin și despre „gazda” noastră.

Walenty Wańkowicz (1799 - 1842) a fost un pictor
bielorus de origine poloneză, reprezentant al
clasicismului și al romantismului, precum și un
susținător al școlii de artă din Vilnius. El a pictat
în special portrete (inclusiv miniaturi), imagini
religioase și imagini istorice cu modele din
perioada napoleoniană. Aparținând unei vechi
familii nobiliare, cu o genealogie cunoscută din
secolul al XV-lea (nobili polono-lituanieni, apoi în
cadrul Imperiului Ţarist), s-a apropiat de lumea
artistică și i-a cunoscut îndeaproape pe poeții
Aleksandr Pușkin (rus) și Adam Mickiewicz
(polonez), cărora le-a și făcut portrete devenite
faimoase. Familia sa avea mai multe proprietăți
în Minsk, iar aceasta nu era cea mai mare – una
dintre ele a devenit la un moment dat sediu
NKVD și abia recent a fost destinată circuitului
cultural ca muzeu. O să mai specificăm un lucru:
pictorul nostru este revendicat atât de polonezi,
cât și de bieloruși, fiecare încercând să de -
monstreze apartenența la o cultură sau alta:
po lonezii prin genealogie, bielorușii prin
cetățenie (la vremea aceea, Imperiul Ţarist),
educație și recunoaștere în întregul imperiu.
Clasic, nu? Oricum, Wańkowicz a murit la Paris... 

Revenind la casa noastră, cea mai mare
cameră, cu obiecte de mobilier din lemn de nuc,
servea drept salon, unde familia  Wańkowicz și
prietenii săi colecționau sau expuneau obiecte
de artă decorativă, tablouri ale artiștilor europeni
și locali, sculptură. Se poate spune că majoritatea

Ne putem doar imagina
cum se aduna nobilimea
orașului în această casă,

pentru a dezbate
probleme culturale. Sau, cu

siguranță, și politice, pentru 
că „șleahta” poloneză (în sensul

originar, de clasă conducătoare) avea
agenda destul de încărcată: Războaiele
Napoleoniene, gloria de altădată,
problemele religioase... .
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În acest spațiu al
Europei, lemnul era
de fapt principalul
material de
construcție, atunci
când nu era vorba de
instituții sau de
orașe mari precum
Moscova sau Sankt
Petersburg. Nobilii
de provincie își
construiau de fapt
conacele din lemn,
după tradiție
rusească, chiar dacă
arhitectura părea
occidentală.

obiectelor de mobilier de aici sunt oarecum
opere de artă, de la oglinda generoasă care oferă
senzația de spațiu mai mare, la masa de lucru
încrustată, masa ovală și lampa, respectiv
sculpturile din marmură (Dante, Sărutul lui
Cupidon etc.). Uimitor este faptul că aceste
sculpturi au fost descoperite pe proprietate, dar
nu în beci, ci în... pământ, unde fuseseră
îngropate – nimeni nu știe când și din ce motiv. 

Trebuie spus că astfel de conace de oraș (pe
atunci în mijlocul unei curți mai mari), dar și alte
moșii ceva mai îndepărtate de Minsk, au jucat
un rol foarte important în dezvoltarea culturii
bieloruse din secolul al XVIII-lea și prima ju -
mătate a secolului al XIX-lea. Proprietățile
acestea aveau biblioteci impresionante, colecții
de artă, chiar teatre de amatori sau orchestre. 

De fapt, acestea erau adevăratele centre
culturale le țării, deoarece zonele urbane erau
slab dezvoltate și nu foarte atractive pentru

lumea educată de atunci, care prefera să stea la
moșie, unde avea totul la îndemână.

Muzeul Wańkowicz, cu această destinație, a
fost deschis în anul 2000, pentru a celebra 200
de ani de la nașterea pictorului. 

Casa în care funcționează muzeul a fost
construită la începutul secolului al XIX-lea peste
rămășițele unei alte clădiri mai vechi, de piatră,
din care s-a păstrat cel puțin beciul. Înainte de
deschidere, a fost restaurată cu ajutorul
ministerului culturii din Belarus. 

Cei implicația au urmărit să facă aici un
centru cultural, reînviind viața muzicală și
culturală din secolul al XIX-lea prin organizarea
de evenimente literare și artistice. O parte din
tablouri aparțin desigur, lui Wańkowicz, dar cele
mai cuoscute opere ale sale se află în colecții
particulare sau muzee mai mari. Nu știm cât ne
pricepem la artă, dar parchetul rămâne centrul
nostru de interes.
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