Nr. 42
Decembrie 2019
Februarie 2020
www.pardoselimagazin.ro

Lucr`ri de referin]` – Scar` din lemn în turnul M`n`stirii Comana n Renovare ampl` – pardoseli
din lemn interbelice n Via]a bran[iei – Repara]ii - parchet deteriorat punctual n Pardoseli istorice –
O poveste american` pe t`râm european - Disneyland Paris n Eveniment - BIFE SIM 2019

sumar
MATERIALE SUSTENABILE
Forbo Marmoleum
TRENDURI
Sisteme de profile Küberit –
îmbun`t`]iri pe toate planurile
EVENIMENT
l Peste un secol de inova]ii
Master Builders Solutions - BASF
l Seminar tehnic de pardoseli
elastice cu prezen]` record
l BIFE SIM 2019
LUCR~RI DE REFERIN}~
Scar` din lemn în
turnul M`n`stirii Comana
l Sistemul Eurocol C Floor salveaz`
pardoselile PVC ale Universit`]ii Basel
l Plac`ri ceramice cu produse Murexin
în Showroom Peugeot - Citroën
l Renovare ampl` – pardoseli
din lemn interbelice
l

MATERIALE DE TOP
Ursa - Calitatea pardoselilor depinde
de termoizolarea întregii construc]ii
l Bona Care Program – revitalizare
profesional` pentru pardoseli din
lemn [i resiliente
l

VIA}A BRAN{EI
Repara]ii - parchet deteriorat punctual
PARDOSELI ISTORICE
O poveste american` pe t`râm
European - Disneyland Paris

Editorial

6

Încrederea în inovație

10

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației
Montatorilor
de Pardoseli din România

4
12
52
24

28
34
36

16
30

42

44

ncheiem anul 2019 și intrăm în următorul făcându-ne obișnuitul
bilanț, dar fără a ne întrerupe activitatea decât pentru câteva zile,
eventual. De fapt, cine este pasionat de această meserie, găsește
tot timpul ceva de făcut, sau își face planuri. Întâmplător sau nu, în
perioada aceasta se petrec câteva evenimente importante, de
amploare mai mare sau mai mică – până la urmă, nu contează
neapărat dimensiunea, ci prezența și dorința de a fi acolo. Mergem la
evenimentele autohtone organizate de producători și montatori, la
cele ale arhitecților și mergem, desigur, la marile târguri din
străinătate. Nu putem să nu menționăm Domotex Hanovra, unde
suntem prezenți an de an pentru întâlnirile cu partenerii noștri din
străinătate și cu membrii branșei de acolo, care nu au cum să
lipsească. Cineva din afara fenomenului ar fi uimit să vadă câți români
vin la aceste târguri – de la montatori și dealeri la arhitecți și chiar
antreprenori. De ce? Păi... unde găsești adevărata piață europeană de
profil? Unde te poți întâlni cu top managementul marilor firme? Unde
ai ocazia să vezi tendințele momentului, care vor ajunge și la noi, într-un
final? Totul este concentrat într-un singur loc (imens, ce-i drept), dar în
câteva zile ai timp să bifezi ceea ce te interesează. Aici ai totul „la prima
mână”, cum se spune. Conștiente de acest fenomen, companiile mari îi
convoacă la manifestări și pe reprezentanții țărilor în care își desfășoară
activitatea, pentru ca vizitatorii din țările respective să aibă cu cine vorbi
la obiect, eventual în limba proprie și într-o atmosferă familiară. Este
un efort pe care jucătorii mari din piață sunt dispuși să îl facă fără să
ezite, pentru că nu este vorba doar de afaceri rapide, ci și de imagine,
care înseamnă o viziune pe termen lung.
Realitatea este că piața pardoselilor profesionale din România își
datorează existența în parte acestor târguri. Acolo s-au petrecut multe
acte de pionierat, pe vremea când la noi parchetul încă se lipea cu
aracet și numeam ”linoleum” ceva care era de fapt un PVC de proastă
calitate. Acolo au început multe dintre parteneriatele care au schimbat
piața pardoselilor. Iată de ce prezența noastră acolo este firească, poate
mai firească decât la manifestări de gen autohtone, care reușesc cu
greu să atragă actorii adevărați ai pieței de profil.
La fiecare târg extern la care participăm avem ocazia să vedem
demonstrații practice care ne ajută enorm în activitatea noastră. Nu
mergem doar la „expoziție”, unde să admirăm niște produse așezate
frumos în vitrină. Vrem să le vedem cum sunt puse în operă, cum
lucrează, care sunt rezultatele și să facem comparație cu vechile
produse. Vrem să punem noi înșine mâna pe produs și să-l testăm.
Este o industrie dinamică, în care se lucrează alert – beneficiarul,
arhitectul, antreprenorul nu au timp să ne aștepte până vedem dacă
un sistem de pardoseală este funcțional sau nu. Ne vom întoarce
așadar cu noutăți și ne vom strădui să ținem pasul cu ceea ce se
inovează la nivel mondial. Le vom propune beneficiarilor, care sperăm
că vor avea încredere în noi, ca și până acum.
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BASF – Master Builders Solutions
Peste 100 de ani de inovație
BASF este cunoscută drept una dintre cele mai
inovatoare companii din lume, cu cercetări care
stau la baza unei dezvoltării competitive, sigure
și sustenabile. Permanent, peste 10.000 de angajaţi sunt implicaţi în cercetare şi dezvoltare în
cadrul a mii de proiecte care se desfășoară în
aproximativ 70 de locaţii din lume. Ca parte a
reţelei globale de R&D din cadrul BASF, experţii
în produse chimice pentru construcţii combină
tehnologiile globale ale companiei şi cunoştinţele
aprofundate privind cerinţele pieţelor locale,
oferind astfel soluţii pentru necesitățile speciﬁce
ale arhitecților, constructorilor și beneﬁciarilor.

Locații de cercetare și dezvoltare ale BASF se aﬂă peste
tot în lume: Trostberg, Sinzheim, Oldenburg și Augsburg
(Germania), Kaisten și Schaﬀhausen (Elveția), Treviso (Italia),
Redditch (Anglia), Shanghai (China), Beachwood - Ohio și
Shakopee - Minnesota (SUA), Dubai, diferite locații din
Orientul Mijlociu, Rusia, Africa și Asia-Paciﬁc. Numeroase
centre de cercetare au proiecte legate de industria pardoselilor, astfel încât acestea să ofere beneﬁcii atât în faza de
construcție, cât și în cea de utilizare:
n Productivitate mărită
n Ritm de execuție rapid
n Costuri totale mai mici
n Consum mai mic de resurse naturale
n Eﬁciență energetică ridicată
n Protecție îmbunătățită a sănătății şi siguranței
n Durată de funcționare mai mare
n Cost pe ciclul de viață mai redus
n Performanță şi funcționalitate îmbunătățite
n Confort sporit
Master Builders Solutions reprezintă peste 100 de ani
de experiență, inovare şi expertiză în industria construcțiilor,
oferind soluții chimice avansate pentru construcții noi şi pentru
întreținerea, repararea şi renovarea structurilor existente.
Brandul Master Builders Solutions este conceput prin uniﬁcarea
gamei ample de mărci consacrate existente, tehnologii proprii
BASF şi experiența pe piața globală dobândită din nenumărate
proiecte de construcții din întreaga lume. Brandul Master
Builders Solutions reuneşte întreaga expertiză BASF în crearea
de soluții chimice pentru construcții noi şi pentru întreținerea,
repararea şi renovarea structurilor.

We create chemistry
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www.master-builders-solutions.basf.ro
www.ucrete.basf.com
n 1909 – inventarea acoperirilor pe bază de ciment/oțel, pentru
a îmbunătăți rezistența la uzură și aspectul pardoselilor.
n 1911 – lansarea Masterplate, întăritor de suprafață cu
agregate metalice.
n 1927 – inventarea Embeco 885, mortar de ciment fără
contracții cu agregate metalice și Omicron, aditiv hidrofobizant pentru beton, mortar și tencuieli .
n 1932 – dezvoltarea primului aditiv plastiﬁant/reducător de
apă Pozzolith și Micro-Air, aditiv antrenor de aer.
n 1937 – inventarea aditivilor de accelerare pentru beton.
n 1954 – inventarea mortarelor epoxidice Ceilcote –
Masterﬂow 648.
n 1955 – lansarea aditivilor lichizi Pozzolith și a tehnologiei
de dozare automată.
n 1964 – dezvoltarea aditivilor Pozzolith din seriile 100, 200
și 300 pe bază de polimeri hidroxilici.
n 1966 – inventarea Masterﬂow 713 și Embeco 636,
mortarelor cu expandare prin reacție chimică.
n 1973 – dezvoltarea celei de a treia game de aditivi
superplastiﬁanți Rheobuild și a aditivilor antrenori de aer
ultra stabili Micro-Air.
n 1982 – obținerea tehnlogiei cu compoziție de fosfat de
magneziu Set 45, pentru repararea rapidă a șoselelor.
n 1985 – introducerea Masterﬂow 928 și Embeco 885,
mortare ﬂuide cu timp de lucru extins; dezvoltarea
Lumiplate, intăritor non-oxidant pentru pardoseli.
n 1986 – lansarea primei game de aditivi plastiﬁanți PolyHeed, primul aditiv pentru controlul hidratării Delvo
Stabilizer și primul aditiv anti-îngheț Pozzutec 20.
n 1987 – achiziționarea tehnologiei de producție Concresive
pentru repararea ﬁsurilor din beton cu rășini epoxidice.
n 1989 – achiziționarea tehnologiei APE de încapsulare a
elementelor structurale; lansarea Emaco S, mortar reoplastic cu contracții compensate pentru repararea
betonului, aplicabil prin pulverizre sau cu gletiera.
n 1991 – dezvoltarea primului inhibitor organic împotiva
coroziunii, Rheocrete.
n 1993 – susținerea industriei de proﬁl și organizarea de acțiuni
pentru promovarea betonului gata preparat; inventarea
aditivului pentru modiﬁcarea vâscozității Rheomac VMA.
n 1994 – încheierea unui parteneriat cu New Block Corp.
pentru licență Control Block-sistem de construcție pe bază
de beton cu valoare adăugată; dezvoltarea agentului de
expandare Rheocell; sponsorizarea primului și singurului test
de amestecare a betonului în spațiu, la bordul navei Shuttle

Endeavour; introducerea Emaco T-415/T-430, compus acalin
pe bază de cenușă pentru repararea șoselelor.
n 1996 – dezvoltarea Rheocell Rheoﬁll, aditiv pudră pentru
prepararea amestecuri ﬂuide de umplere; introducerea
acceleratorilor fără clor.
n 1997 – introduce inhibitorii integrali de coroziune în mortarele de reparații Emaco T, Emaco S, Emaco R CI. Introduce în
piață aditivii pe bază de policaroxilati. Lansează PolyHeed FC
100 pe bază tehnologiei PCE Glenium. Introduce Delvo ESC
aditivul integral de control al hidratării. Lansează softul
Delvomatic. Lansează noua generație de aditivi pentru
producția de beton prefabricat Rheobuild 2000 FC.
n 1998 – introduce sistemul de aditivi pentru producția de
beton Rheodynamic Self Consolidating .
n 2001 – inventează Masterﬂow 1205, primul aditiv
preambalat cimentos pentru protecția la coroziune a
toroanelor din oțel. Inventează conceptul de Beton 4 x 4
pentru proiectele de pavare rapidă .
n 2002 – inventează conceptul „Liquid Sand System”.
n 2005 – dezvoltă primul sistem de aditivi pentru aplicații de
beton permeabil/drenant .
n 2006 – dezvoltă Rheopel Plus, aditiv hidrofobizant și de
control al eﬂorescenței pentru beton.
n 2007 – dezvoltă seria Glenium 7000 a aditivilor de reducere a apei bazată pe tehnologia polimerică. Introduce
sistemul CAM Color Master pentru aditivarea betoanelor
colorate. Inventarea aditivilor pentru controlul reologiei
betonului. Lansarea sistemului de pardoseli UCRETE Iron
Filled, pe bază de beton poliuretanic cu agregate metalice
pentru creșterea rezistenței la abraziune și impact.
n 2008 – inventează Masterﬂow 1515 Pipesaver, liantul
cimentos pe bază de ciment hydraulic. Introduce Masterseal CP, soluția pentru inhibarea coroziunii electrochimice
prin aplicare pe suprafețe. Lansează gama de produse
Master-Fiber pentru beton armat dispers. Dezvoltă aditivul
plastiﬁant RheoFit 900 pentru zidării și pavele din beton.
n 2009 – introduce aditivii lichizi de colorare Rheocolor
pentru betoane decorative.
n 2015 – introduce tehnologia pe bază de poliuree pură și
hibridă cu întărire ultra-rapidă MasterSeal pentru impermeabilizarea și protecția parcărilor, acoperișurilor și
bazinelor de apă.
n 2017 – introduce noua tehnologie XOLUTEC pentru impermeabilizarea bazinelor de retenție în medii agresive, ce prezintă
concomitent permisivitate la suporturi umede, rezistență
chimică ridicată, elasticitate pentru preluarea ﬁsurilor.

We create chemistry
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Ce lume
pregătim
Copiilor
noŞtri?
MARMOLEUM MARBLED TERRA

În ultimii ani, multe fenomene naturale extreme
se petrec din cauza schimbărilor climatice.
Gândiți-vă doar la inundații, la uraganele tot
mai devastatoare. Sustenabil înseamnă că
lăsăm copiilor noștri o lume măcar la fel de
variată și naturală pe cât a fost a noastră. Iar
aceasta implică o răspundere pentru toți
producătorii, din orice domeniu, pe toată
durată de viață a produsului și începând de la
fabricarea lui. Totodată, trendul ireversibil
impune materialul natural. Care miroase, se
simte și este natural. Dincolo de oportunitate,
cost și utilitate, locuirea implică emoție și stil.

MarMoleuM – cEa mai
sustEnabilă pardosEală
Marmoleum este un produs CO2 neutru (de la recoltarea
materiei prime până la montarea produsului finit în locuința
dumneavoastră), ce nu afectează climatul, combină valorile
ecologice cu designul contemporan și aduce o contribuție
importantă pentru o lume sustenabilă.

6
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MARMOLEUM SPLASH FRESCO

MARMOLEUM VIVACE FRESCO

Forbo Marmoleum reprezintă cea mai bună soluție de
pardoseală pentru un mediu interior sustenabil. Folosind
materiale durabile acasă, la birou, în școli, în mijloace de
transport, în spitale și magazine, puteți contribui și dumneavoastră la un mediu mai bun și mai sigur.
Linoleumul este un produs realizat exclusiv din materiale
regenerabile și naturale- ulei de in, colofoniu de pin, praf de
plută, făină de lemn și diferite minerale, precum carbonat de
calciu, și pigmenți naturali. Producerea de linoleum este
considerată o artă, ce nu se învață în școli, ci dintr-o tradiție
deja seculară – specialiștii Forbo Flooring determină mixul
corect de ingrediente, timpul necesar maturării acestora,
setarea temperaturii și presiunii corecte, pentru a aminti doar
câteva elemente. Pentru că nu este deloc simplu să produci
o pardoseală neutră la CO2 care este nu doar rezistentă și

estetică, ci și durabilă pentru zeci de ani, iar la sfârșitul duratei
de viață e complet biodegradabilă.
Politica de mediu a brandului Forbo este complet transparentă. Pentru a dovedi caracterul ecologic al linoleumului
realizăm o fișă de impact a produsului asupra mediului,
verificată de terți independenți, în care se trece impactul de
mediu al produsului pe toată durata lui de viață, de la
extragerea materialului natural, trecând prin procesare,
producție, distribuție, folosire, reparare și întreținere, ajungând
în final la reciclare și dezafectare. Această abordare ne permite
să ținem seama de cele mai detaliate aspecte precum
achiziția materiei prime naturale, consumul de energie și
eficiența acestuia, conținutul materialului și adaosul de
substanțe chimice, emisiile degajate în aer, sol și apă, precum
și cantitatea de deșeuri generate.

MARMOLEUM SPLASH FRESCO
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Orice amena jare interiOară POate avea O PardOseal ă

Forbo Flooring SyStemS

Datorită varietății impresionante de
tipuri de materiale oferite, Forbo
Flooring Systems poate furniza soluții
pentru orice destinație: locuințe, magazine, birouri, unități medicale,
hoteluri și restaurante, instituții
publice, săli de sport, mijloace de
transport, școli și grădinițe, centre
de înfrumusețare, ateliere și spații
industriale, spații cu exigențe acustice sau electrostatice speciale.

Începând de la modul în care sunt
produse şi continuând cu felul în care
performează, pardoselile Forbo sunt
sustenabile şi benefice pentru oameni,
clădiri şi mediu. O pardoseală Forbo este
întotdeauna frumoasă şi stilată. E confortabil să trăieşti, să lucrezi şi să te joci
pe ea. Dar aspectul nu este totul –
adesea, ceea ce contează mai mult este

8
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tocmai ce nu se vede. Credem că ade- VINYL, maKinG it
vărata sustenabilitate înseamnă să creezi bEttEr
legături de responsabilitate împărțită
Ne străduim constant să îmbunătățim
între toți cei implicați.
profilul de mediu al produselor noastre din
PVC prin inițiative locale şi internaționale.
MarMoleuM De exemplu, de câte ori este posibil,
un talEnt natural
reutilizăm deşeurile noastre de vinil (dar şi
E o artă să faci un linoleum cu ade- pe cele generate de alți producători)
vărat bun. Din fericire, avem peste 100 de pentru a fabrica noi produse – precum
ani de experiență în domeniu pentru a suportul dalelor Flotex şi Westbond.
reuşi. Forbo Marmoleum este realizat din
97% materii prime naturale, nefiind o
n 45% conținut reciclat
supriză că reprezintă pardoseala elastică
n îndeplineşte cerințele
cea mai sustenabilă din lume.
n energie regenerabilă
n bio-plastiﬁanți
n 97% materiale naturale
n creşte durata de viață a
n 43% conținut reciclat
pardoselii
100%
biodegradabil
n
n reciclarea deşeurilor de montaj
n cost scăzut de exploatare
n igienic, necesită mai puțină
DALe Mochetă
curățenie
Dalele noastre de mochetă Tessera şi
n aprobat de Allergy UK
Westbond pot fi sinonime ale calității –

căutăm întotdeauna moduri în care să ne
îmbunătățim procesele de producție şi
produsele pentru a fi mai sustenabile. Nu
numai că toate mochetele noastre produse
în UK au peste 50% conținut reciclat, dar
putem reprocesa deşeurile de producție şi
montaj, închizând astfel cercul...
n 50% conținut reciclat
n deşeuri reduse cu 80%
n aport de materii prime virgine
redus
n uşor şi rapid de curățat
n deşeuri de montaj reduse

FLoteX, mai mult
dEcÂt parŢilE
componEntE
Pardoseala noastră hibridă unică
combină beneficiile pardoselilor textile
şi elastice pentru a vă oferi confortul
unei mochete high tech şi durabilitatea
unei pardoseli elastice.

n până la 67% conținut reciclat
n 100% Waterproof
n aprobată de Allergy UK
n protecție antimicrobiană

BARIeRe De PRAF:
să ŢinEm murdăria
aFară
Ştiați că instalând un sistem eficient
de bariere de praf stopați până la 94%
din murdărie şi umiditate la intrarea în
clădire? Ca rezultat practic, acest lucru
poate economisi până la 65% din
costurile de curățare, reducând desigur
şi aportul de substanțe chimice.
n 100% poliamidă regenerată
n PET-uri plastic reciclate
n reziduuri virtual egale cu zero
n stopează până la 94% din
murdărie
n reduce nevoia de curățenie.

www.forbo-flooring.com
contact:
sandra.stoian@forbo.com
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avanPremieră dOmOtex 2020

Pavilionul 13 /
standul D12

KÜBERIT: îmbunătățiri pe
toate planurile
mai mult cOnfOrt,
mai multă flexibilitate,
mai mult design, mai multă
sustenabilitate

La târgul Domotex din ianuarie, Küberit
și-a propus să demonstreze încă o dată că
sistemele de profile și protecții muchii de
treaptă din aluminiu nu se limitează la
confort, tehnologie, sustenabilitate și flexibilitate, ci constituie elemente esențiale
pentru amenajarea estetică a spațiilor.

Küberit îmbrățișează culorile
„Așa cum cerințele și nevoile clienților noștri sunt în
Specialistul în proﬁle și-a mărit gama de culori cu două noi,
a introdus în gama de ﬁnisaje noi proﬁle ﬁnisate mat, anunță continuă schimbare, noi ne dezvoltăm constant gama de
inovații în gama de proﬁle corniere și de protecție muchie profile și încercăm întotdeauna să gândim cu un pas mai
departe. Prin noile noastre produse oferim soluții ce vin în
treaptă, respectiv, lansează pe piața colecția Motion Star.
10
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www.kueberit.com/ro
Mai mult design
Pe lângă dorința de a oferi o gamă mai largă de culori,
Küberit răspunde din acest an și dezideratului designerilor de
a putea acoperi rosturile și canturile, folosind o gamă cât mai
variată de proﬁle dedicate disponibile. Între acestea amintim
noile proﬁle de protecție muchie de treaptă și formele și
colțurile rotunjite destinate aplicării adecvate a pardoselilor
design și laminate pe muchiile de treaptă.

Mai mult confort la aplicare
Începând din acest an, va ﬁ îmbunătățită ușurința montării
proﬁlelor, atât prin noul proﬁl de preluare a rosturilor de
mișcare Motion Star pentru acoperiri până la 2,2 mm, cât și
prin-o gamă de proﬁle, aplicabile într-un mod inovativ.
Proﬁlele pentru rosturi de mișcare, cu 2 canturi și silicon între
ele, sunt disponibile acum și la lungimea de 3 m, ﬁind
introduse în gamă și proﬁlele pentru acoperiri de până la 2,5
mm, pentru ca munca aplicatorilor să ﬁe mai confortabilă și
mai eﬁcientă.
întâmpinarea schimbărilor din piața pardoselilor și a noilor
tendințe din domeniul amenajărilor interioare. Totodată,
noutățile noastre tehnice sunt menite sprijinirii aplicatorilor
și montatorilor, iar noile variante de design răspund
dezideratelor estetice ale proprietarilor“, explică domnul Lars
Maier, director de vânzări pe piața Germaniei, noutățile care
vor ﬁ prezentate de Küberit la Domotex, și vor putea ﬁ văzute,
în ianuarie 2020, în Pavilionul 13 / standul D12. În plus, Küberit
va demonstra că proﬁlele de aluminiu reprezintă o resursă
nebănuit de regenerabilă și sustenabilă.

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

Seminar tehnic
de pardoseli
elastice
CU PREzENŢĂ
RECORD

În data de 14 noiembrie, într-o incintă deja
tradițională evenimentelor Wakol, complexul
Herăstrău din bucurești, s-a desfășurat un
seminar tehnic axat pe problematica pardoselilor elastice, în organizarea firmei Executiv
trading în colaborare cu Gerflor. menționăm
o prezență record a montatorilor de pardoseli,
sala seminarului fiind realmente neîncăpătoare – peste 70 de persoane fiind prezente la
eveniment, provenind de la 18 firme de profil
din întreaga țară. acest fapt confirmă o dată
în plus deopotrivă trendul ascendent al pieței
de profil și interesul mare al montatorilor
pentru produse profesionale de calitate.

12
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A

fost un seminar pur practic, la care au participat activ
toți invitații, ce s-au declarat foarte mulțumiți și interesați
să repete acest gen de eveniment cât mai des posibil. Pe
langă prezentările propriu-zise, s-au făcut demonstrații de
lipire PVC cu adezivi adecvați, suduri și etanșări. Gazdele
evenimentului din partea firmei Executiv Trading, domnii
Joachim Cronauer și Ioan Bodor, au prezentat în debutul
seminarului o serie de produse Wakol destinate pregătirii
stratului suport în vederea montajului de pardoseli elastice.
Astfel, cei prezenți au putut urmări următoarele produse

puse în operă la fața locului, beneficiind și de un instructaj
tehnic privitor la caracteristicile acestora și condițiile necesare
aplicării lor.
n Amorsa (rășină poliuretanică) WAKoL PU 280, un
produs unic pe piață, capabil de a realiza bariera contra
umidității reziduale de până la 6 % CM, cu uscare extrem
de rapidă – de numai 45 minute per strat și consum total
foarte redus, de 250 gr/mp. În plus, amorsa se poate folosi
ca barieră de umiditate și pe șape cu încălzire incorporată,
cu umiditate de până la 3 % CM.

Pardoseli magazin
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n Agentul de plastifiere WAKoL D 3060. Acest liant
se amestecă cu șapa autonivelantă WAKOL D 625 sau șapa
de reparații WAKOL z 645 și se obține un mortar cu care se
pot întări (plastifia) suprafețe deja acoperite cu PVC,
linoleum sau resturi de adeziv, fără a mai fi nevoie să le îndepărtăm înainte de montajul unui alt strat de pardoseală
elastică. Produsul se lucrează extrem de simplu, beneficiind
totodată de uscare foarte rapidă și un consum foarte redus.

14
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n Şapa autonivelantă WAKoL Z 625, cu uscare rapidămaximum 12 ore de la aplicare
n Pentru șapele de egalizare friabile s-a prezentat amorsa
WAKoL PS 275 cu conținut de Silicat de Natrium, care
consolidează șapele friabile și penetrează în suport până la 4050 mm. Rezultate vizibile apar deja după 2-3 ore de la aplicare,
produsul fiind în plus ecologic, fără conținut de solvenți.
n Adezivul silanic WAKoL MS 550, pentru lipirea de
PVC, cauciuc și linoleum este un alt produs unic pe piața din
România adus în atenția montatorilor prezenți. Adezivul
permite montajul pardoselilor elastice amintite atât la interior
cât și la exterior, și chiar și în camere frigorifice cu temperaturi
de până la -40 grade Celsius. De asemenea, se poate folosi și
la lipirea de PVC în zone umede precum de exemplu în
cabinele de duș.
n Adezivul WAKoL D 3320, pentru lipirea de PVC,
mochetă, LVT, dale de cauciuc. Beneficiază de putere mare de
lipire, timp îndelungat de lucru și un conținut de rășini
naturale. Dealtfel este știut că firma WAKOL acordă o
importanță deosebită protecției mediului prin producția de
adezivi fără conținut de solvenți.

®

CONNECTED
SYSTEMS

CURAJUL DE A COLORA
l
l
l
l
l

ulei cu conținut de ceară
peliculă rezistentă la zgâriere
rezistent la apă și substanțe chimice casnice
potențează naturalețea lemnului
aplicare simplă
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URSA
Calitatea pardoselilor depinde de
termoizolarea întregii ConstruCŢii
Multe dintre problemele întâmpinate de montatorii de pardoseli provin din deﬁciențele
clădirii legate de temperatură și umiditate. Arhitectura vine cu particularitățile ei, așa cum și
facilitățile construcției pot ﬁ variate – spații tehnice, spații comerciale, restaurante, birouri etc.
Astfel, pot ﬁ întâlnite diverse situații: dedesubt se aﬂă un spațiu slab (sau deloc) încălzit;
termoizolarea este realizată cu materiale impermeabile, care nu permit eliminarea umidității
remanente sau a celei provenite din activitatea curentă; energia consumată pentru încălzirea
în pardoseală se pierde fără rost în planșeul de dedesubt ș.a.m.d. Drept rezultat, dincolo de
risipa de energie și disconfortul apărut, lucrarea de montaj poate ﬁ compromisă sau durata
de viață a pardoselii este drastic redusă, spre nemulțumirea beneﬁciarului care are tendința
de a da vina pe montator. Soluția nu este totdeauna la el, ci în modul în care a fost realizată
termoizolarea și hidroizolarea clădirii.

D

in perspectiva eficienței energetice, o construcție a
zilelor noastre este privită în mod holistic, începând
cu stadiul de proiectare, continuând cu cel de
execuție efectivă, ajungând în faza de edificiu existent și,
eventual, gândind modul în care materialele îndepărtate vor
putea fi reciclate sau prelucrate și reintegrate fără efecte
nocive în mediul înconjurător. Pe cale de consecință, lucrurile
se petrec în mod similar și în privința termoizolării, miza
reducerii consumului de energie pentru climatizarea locuinței
find evidentă. Transferul de căldură între clădire și exterior, sau
chiar între diversele spații ale clădirii, trebuie limitat pe cât
posibil, astfel încât amprenta de dioxid de carbon a
construcției, a utilizării ei, să fie cât mai mică.
Izolarea termică de la nivelul pardoselii se integrează astfel
într-un cadru complex, care vizează întreaga anvelopă și
unele dintre compartimentări: ziduri verticale, acoperișuri,
planșee, subsoluri etc. Această concepție stă la baza tuturor
produselor izolante furnizate pe piața românească sub
brandul URSA; prezente în România de la începutul anilor
1990, aceste materiale au fost perfecționate continuu, astfel
încât în prezent se poate vorbi despre o nouă generație de
produse termoizolante și fonoizolante dedicate întregii
construcții, cu o eficiență ridicată, având un caracter ecologic
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accentuat, în special după lansarea gamelor Bionic,
obținute din materiale regenerabile, fără efecte nocive asupra
sănătății utilizatorului.
Materialele termoizolante din vată de sticlă sunt
recunoscute pentru performanțele lor deosebite: greutate
redusă, flexibilitate, adaptabilitate la orice spațiu, rezistență la
foc, permeabilitate la vapori și, nu în ultimul rând, capacitatea
de a absorbi undele sonore nedorite, ceea ce le face optime
pentru confortul acustic al noilor construcții. Izolarea termică
și fonică merg astfel în tandem, ba chiar uneori plăcile sau

saltelele de vată de sticlă sunt folosite pentru izolarea fonică,
cea termică fiind un ”bonus” binevenit.

Izolarea peste planșeu
Atunci când se poate interveni peste planșeu, sunt folosite
plăci din vată minerală de sticlă de mare densitate URSA tSP,
sub o șapă flotantă armată.
Acestea au rolul de a proteja spațiile unui imobil de
zgomotele de impact provenite de la vecinii de deasupra

(pași, obiecte
căzute pe pardoseală, mutarea
unor obiecte, încălzire în pardoseală
etc.). Bineînțeles, beneficiarii se bucură și de faptul
că pierderile de căldură sunt reduse
considerabil, chiar și cu un strat de câțiva centimetri grosime.
În cazul în care desupra este un spațiu mai slab încălzit,
facturile pentru climatizare sunt mult mai mici.
Deseori neglijată, foarte importantă este și pardoseala
unui pod nelocuit. O dușumea simplă nu este suficientă
pentru a limita pierderile de căldură, prin urmare sunt
necesare materiale termoizolante precum URSA Glasswool
SF 34, SF 38, DF 39 sau Plus Gemini. Pentru oricare am
opta, acestea asigură și o protecție fonică împotriva zgomotelor de la nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii
sau grindinei). Sunt materiale care pot fi păstrate în cazul
mansardării, calitățile lor fiind optime pentru a avea în
acest spațiu o atmosferă perfectă – este
cunoscut faptul că în partea superioară a
clădirii umiditatea aerului este mai
ridicată. Utilizarea acestor materiale
are efecte pozitive asupra tuturor
elementelor structurale și asupra
Pardoseli magazin
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finisajelor, iar acoperișul este protejat corespunzător, fiind Optând pentru aceste servicii și produse, avantajele sunt
expus la temperatura și umiditatea potrivită.
numeroase: costurile scad, livrarea se face în funcție de
evoluția șantierului, beneficiind de o logistică previzibilă,
construcția funcționează ca un tot unitar, putând fi numită
Izolarea sub planșeu
pe bună dreptate ”modernă”.
Atunci când, din diverse motive, izolarea nu este posibilă
în spațiul de deasupra, se poate interveni la nivelul tavanelor,
folosind vată minerală de sticlă în plafoane suspendate sau
sisteme de gips-carton. Astfel, izolarea termică și fonică va fi
asigurată printr-un montaj simplu și rapid, menținând în
spațiul respectiv o atmosferă sigură pentru sănătatea utilizatorilor, fără emisii nocive și fără pericolul de a dezvolta
igrasie sau mucegai. În acest scop, pot fi folosite produsele
speciale pentru suprafețe orizontale: URSA Glasswool DF
39, Plus Gemini, Plus AB (cașerate cu folie de aluminiu) sau
FDP 4/Vv (cașerate cu împâslitură din fibră de sticlă).

cazuri particulare:
garaje și subsoluri
Dacă este nevoie de o sigilare mai bună a materialului termoizolant (spațiul are o umiditate ridicată), sau este necesară
o rigiditate superioară a plăcilor, se pot folosi variantele URSA
AKP (module care după montaj pot fi vopsite simplu, fără alt
finisaj), sau FDP 4/Vv. Montate rapid cu dibluri metalice,
acestea sunt deosebit de utile pentru izolarea termică și
fonică a tavanelor și pereților unor spații precum garaje și
subsoluri (inclusiv cămări sau crame), fiind hidrofobizate.

consultanță, logistică,
soluții complete
Am enumerat aici doar câteva dintre posibilitățile de a
izola o construcție, cu efecte directe asupra pardoselii. Practic,
URSA are soluții pentru orice spațiu: pardoseli, tavane, pereți
de comparimentare, fațade ventilate, acoperișuri înclinate,
poduri nelocuite sau mansarde, case de lemn, subsoluri,
garaje sau crame, chiar aplicații navale. Un domeniu special
este de asemenea cel al izolațiilor tehnice și al canalelor de
ventilație, pentru care URSA are propuneri specifice.
În cadrul lucrărilor de termoizolare a întregii clădiri, este
ideal ca materialele să fie procurate de la același furnizor,
eventual deodată cu servicii de consultanță profesională. Un
specialist va ști să recomande produsele optime, cu caracteristicile termotehnice potrivite și compatibile. Conductivitatea,
permeabilitatea la vapori, absorbția acustică sunt caracteristici
care reflectă eficiența energetică, dar și confortul clădirii.
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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
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dezvoltarea spectaculoasă a sectorului de pardoseli pe bază de rășini
sintetice a mers în paralel cu
creșterea unor companii autohtone
care au dovedit că sunt performante
și eficiente, respectând standardele
și normativele europene tot mai
riguroase, pentru diversele domenii
de utilizare. elite Surface Systems,
societate cu capital româno-spaniol,
cu o experiență de peste 25 de ani
în domeniu, s-a poziționat încă de la
început ca un lider pe această piață,
venind permanent cu cele mai noi
materiale, tehnologii și know-how.
În aceste pagini puteți vedea imagini
cu doar o mică parte dintre lucrările
aflate în portofoliul companiei.
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Educarea pieței și a
aplicatorilor
Activitatea elite Surface Systems a vizat
nu doar aplicarea efectivă a pardoselilor
industriale sau decorative, ori a hidroizolațiilor
cu membrane lichide, ci și educarea pieței,
respectiv formarea de noi specialiști pentru
această industrie. Experiența dobândită de-a
lungul anilor permite ca activitatea acestei
companii să se desfășoare și în zona de
consultanță tehnică, având colaborări cu
antreprenori, constructori și arhitecți pentru
unele dintre cele mai mari proiecte din țară.
Astfel, au fost realizate proiecte din domenii
variate: industria alimentară, unități de
producție, Horeca, spații comerciale și
retail, depozite, parcări, unități medicale și
de învățământ, clădiri de birouri și
rezidențiale.
Elite Surface Systems a ajuns la acest nivel
bazându-se pe câteva atuuri: folosirea celor mai
bune produse și echipamente de pe piața
europeană și mondială, cunoașterea pieței, a

materialelor optime pentru fiecare tip de
lucrare, a domeniilor care necesită o abordare
specială, personalizată. Echipa a fost permanent
antrenată să devină mai eficientă, mai
performantă, prin cursuri de perfecționare și
prin folosirea de produse noi, cu caracteristici
optimizate. În condițiile în care forța de muncă
din construcții s-a orientat către piețe cu putere
financiară mai mare, mulți dintre aplicatorii Elite
au ales să rămână.

Investiții în tehnologie și
oameni
Pentru a păstra acest nivel și a oferi în
permanență partenerilor servicii de cea mai
bună calitate, elite Surface Systems a mizat
pe două mari investiții: una cu impact direct
asupra companiei, cea în oameni, iar cea de-a
doua cu impact relevant în sectorul execuției
de pardoseli turnate, investiția în echipamente
performante. Investiția în oameni este plusul de
valoare al companiei. Mulți dintre angajați au
pus bazele acestei companii și au crescut odată
cu ea. Elite Surface Systems nu înseamna doar
satisfacții profesionale, ci implică și dezvoltare
personală.
Revenind la cea de-a doua investiție cu
impact major, s-a mizat pe dotarea cu echipamente performante care asigură echipei, și mai
ales beneficiarilor, garanția calității pardoselilor
aplicate. Anual s-a investit considerabil în noi
utilaje destinate pregătirii stratului suport,
înainte de aplicarea pardoselii finale. Compania

a ales să le ofere celor care aleg serviciile și
produsele o experienta reușită. Sunt mulți cei
care solicită aplicarea de pardoseli turnate în
urma recomandărilor primite, iar acest lucru
spune totul despre echipă.
La ediția 2017 a Concursului Național al
Montatorilor de Pardoseli, echipa Elite Surface
Systems a câștigat premiul I la secțiunea
”Pardoseli turnate”, inclusă pentru prima dată
în această competiție. Concursul este destinat
tinerilor aplicatori, fiind promovată
pregătirea profesională de la vârste cât mai
fragede (în principiu sub 26 de ani). Aceasta
demonstrează încă o dată preocuparea
companiei pentru formarea de noi aplicatori,
care să facă performanță și să devină
specialiști în adevăratul sens al cuvântului.
Premiile au fost acordate de o echipă de arbitri
formată din profesioniști autohtoni, membri
AMPR (Asociația Montatorilor de Pardoseli din
România) și străini: domnul Heinz Brehm,
Președintele Asociației Europene pentru
Promovarea Pregătirii Profesionale a
Montatorilor de Parchet și Pardoseli (EUFA
P+F), expert european în controlul calității,
respectiv Josef Heller, șef al catedrei de
pardoseli din cadrul Școlii de Meserii de la
Neustadt an der Aisch din Germania.
Pardoseli magazin
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tipuri de lucrări executate de
elite Surface Systems
l Pardoseli epoxidice
l Pardoseli poliuretanice
l Pardoseli decorative
l Pardoseli antistatice / electrostatice
l Sisteme de pardoseli cu întărire rapidă
l Șape autonivelante – cimentoase
l Șape poliuretanice – cimentoase
l Injecții cu rășini
l Refacere rosturi
l Marcaje și pictograme
l Vopsitorii speciale pentru pereți
l Hidroizolații cu membrane lichide
l Impermeabilizări
l Pardoseli din beton.

Performanța și politica de
mediu
Managementul elite Surface Systems se
implică activ în protecția mediului înconjurător
și a angajaților săi la locul de muncă. Angajații
companiei sunt instruiți nu doar să își desfășoare activitățile și sarcinile specifice obiectului
de activitate la standarde de calitate foarte
bune, ci și să respecte normele de securitate,
respectiv să își optimizeze procesele de lucru,
utilizând durabil și eficient resursele și materiile
prime, cu impact redus asupra mediului. Elite
Surface Systems a implementat un sistem de
management integrat de calitate ISO
9001:2008 - mediu ISO 14001:2005. În principiu,
Elite Surface Systems s-a angajat să aloce
resursele necesare pentru implementarea și
îmbunătățirea continuă a sistemului de mediu
și pentru creșterea continuă a calității serviciilor
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oferite. Printre obiectivele generale ale companiei, au fost stabilite și cele care constau în
identificarea și ținerea sub control a aspectelor
de mediu existente în cadrul organizației,
pentru conformarea cu cerințele legale și de
prevenire a poluării prin:
l Minimizarea cantităților de deșeuri generate și gestionarea lor în condiții de siguranță
atunci când apariția lor nu poate fi evitată;
l Diminuarea gradului de poluare a aerului
prin măsuri care să permită o bună protejare a
acestuia;
l Reducerea consumului de resurse naturale;
l Dezvoltarea produselor și serviciilor oferite prin utilizarea unei tehnologii curate și
sigure în scopul îmbunătățirii performanțelor
de mediu;
l Asigurarea resurselor umane competente
și a resurselor materiale necesare atât menținerii politicii calității și de mediu, cât și
îndeplinirii obiectivelor propuse.

elite Surface Systems
tel/Fax: +40 216 670 887
email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro
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Scara pe care am ales să v-o prezentăm în
ediția de față are toate ingredientele unei
lucrări deosebite – diﬁcultate tehnică, situație atipică, ﬁnisaj de excepție și locație
specială, monument istoric reprezentativ
pentru viața spirituală și culturală a țării.

Provocarea lucrĂrii
Diﬁcultatea principală a constat în faptul că noua scară
trebuia construită între două grinzi istorice, din stejar masiv,
existente pe poziție din anii 1500. Date ﬁind aceste două
grinzi în spațiul destinat scării, a rezultat practic o scară
evazată, cu lățimi diferite.
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IStoRIA ZBUcIUMAtă
A LăcAșULUI
Însoțind între 1653-1658 în calitate de
cronicar pe Macarie de Antiohia în călătoria
sa în Ţările Române, Paul de Alep ne dă importante informații privitoare la lăcașul
mănăstiresc Comana: „e o clădire mare, închisă cu ziduri de piatră. În cele patru colțuri
sunt patru turnuri... cu galerii arcate de jur
împrejur pentru înfrumusețarea aspectului...
clopotnița este deasupra ușii. Ceea ce-mi
plăcea mai mult erau straturile de iarbă verde
ce se-ntindeau în curtea mânăstirii cu izvoare
de apă limpede curată, și chiliile călugărilor

așezate de jur împrejur... Ei zic că, dacă
împăratul ar veni să le poarte război cu toată
armata sa, n-ar fi în stare să-i înfrângă, lucru ce
pare adevărat, căci are poziție bine întărită... e
situată ca o insulă fiind înconjurată de lacuri,
bălți și mocirle de nepătruns, nici nu poate fi
vorba de un drum care să ducă aici; noi am
trecut în corăbii.”
Într-adevăr, locul pe care a fost înălțată
mănăstirea era odinioară o insulă, în mijlocul
mlaștinilor, iar accesul se făcea pe o poartă
aflată în nordul incintei, după ce se traversa un
pod de lemn, ușor de incendiat la vreme de
primejdie. Râul Neajlov, care curge în partea
de răsărit a satului Comana, întâlnește în cale
balta Comanei pe care o străbate și din care se
desprinde în fața mănăstirii. În dreptul satului
Comana, apa desface un braț care ocolește
ostrovul și se reîntoarce apoi la vechea matcă.
Una dintre cele mai relevante mănăstiri din
Valahia a fost durată ca schit de apărare, în
apropiere de București, pe drumul pe care
veneau armatele turcești de la sudul Dunării....

Ridicată în anul 1461, Mănăstirea Comana
este ctitoria lui Vlad Ţepeș. Construcția inițială
s-a ruinat până la finele secolului al XVI-lea
când în 1588 a fost reclădită de boierul Radu
Șerban pe ruinele vechii mănăstiri. O importantă restaurare aparține lui Șerban
Cantacuzino, lucrările de reclădire fiind efectuate în spiritul reînnoirilor aduse în tehnica
construcțiilor în epoca lui Constantin
Brâncoveanu. Cu acest prilej, se adaugă chilii
noi la cele existente, sunt reparate și înălțate
zidurile, fiind ridicat și elegantul foișor de pe
latura de nord.
În anul 1728, Mănăstirea Comana a fost
închinată la Sfântul Mormânt, de către
Nicolae Mavrocordat, deoarece nu au mai
existat moștenitori direcți ai ctitorului care să
se îngrijească de soartă ctitoriei. Degradarea
Comanei se accentuează de-a lungul
domniilor fanariote, iar în anul 1847 când se
pune problema unor reparații, arhitectul
statului, Schlatter, propune o reclădire considerând că reparațiile nu se mai pot face.

iSToric
Mănăstirea Comana s-a
bucurat în ultimul secol
de o atenție deosebită
din partea iubitorilor de
monumente istorice.
Prima ediție a Buletinului
Comisiunii monumentelor istorice, din 1908, îi
este dedicată. În cadrul
lucrărilor din ultimul
deceniu, au fost restaurate și reamenajate
stăreția, chiliile, trapeza,
anexele... dar și acest turn,
cu scara lui originală.
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În anul 1908, întregul ansamblu arhitectonic de la Comana a fost restaurat prin grija
Comisiunei Monumentelor Istorice, spre a
cădea din nou în paragină, mai ales după cel
de-Al Doilea Război Mondial.
Penultimele lucrări – ample, de restaurare
a lăcașului de cult, au avut loc între anii 19701977 și au fost întrerupte în 1978, când s-a
desființat Direcția Monumentelor Istorice.
Biserica, grav afectată de cutremurele din
1977 și 1986 a fost consolidată în întregime în
perioada 1988- 1990.
În fine, în 2011 edificiul a intrat într-un
amplu proces de restaurare, realizat printr-un
proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.

ScARA DIN tURN
Am discutat cu dl. Gheorghe Predescu,
constructorul și proiectantul scării din turnul
mânăstirii, privitor la provocările lucrării și
particularitățile ei.
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Scara în discuție are o înălțime de 4,20
metri și este amplasată în vechiul turn de
apărare a construcției, unde înainte funcționa
un observator deservit de o scară simplă,
rezemată. Pentru credincioșii foarte numeroși
care vizitează și se reculeg în lăcașul de cult,
credincioși veniți din toate colțurile țării și
chiar ale lumii, și care de multe ori rămân
peste noapte la mânăstire, s-a dorit amenajarea unei chili moderne, constând dintr-o
cameră și o baie. Astfel, se impunea
construirea unei scări adecvate acestei noi
funcțiuni, lucrare încredințată domnului
Predescu și specialiștilor săi.
Dificultatea principală a constat în faptul
că noua scară trebuia construită între două
grinzi istorice, din stejar masiv, existente pe
poziție din anii 1500. “Astfel, date fiind aceste
două grinzi în spațiul destinat scării, a rezultat
practic o scară evazată. S-a plecat de la 1,20
metri lățime a treptelor în partea de jos și s-a
ajuns între grinzi la o lățime de numai 70
centimetri, dat fiind că deja amintitele grinzi
au o lățime de circa 40 de centimetri fiecare.
După depășirea grinzilor, scara se lățește din
nou în partea de sus, având trepte de circa un
metru. Este o lucrare foarte, foarte atipică,
îngreunată suplimentar de faptul că și zona
de sub grinzi trebuia să fie cumva umplută,
noi alegând să o obturăm tot cu corpul scării”,
ne povestește constructorul.
Având în vedere spațiul restrâns disponibil
și înălțimea mare, avem de-a face cu o scară
la 45 grade unghi de urcare, cu înălțimea
pasului destul de mare. Construită din stejar
masiv, cu trepte lamelare în grosime de 4,5
centimetri, scara nu are contratrepte,
constând exclusiv în vanguri și trepte. Scara a
fost fixată în pereți cu ancore chimice, dar
esența fixării unei scări e la partea de jos, căci
dacă această prindere este corectă, ea se
sprijină apoi în pereți.
Durata lucrării, implicând toată operațiunile necesare – realizare propriu-zisă în
atelier, probe, montaj – a însumat aproximativ
o lună de zile.

Cel mai greu
aspect la atare lucrări
atipice este proiectul,
în cazul de față
realizat de constructorul scării. Beneficiarii
doar au prezentat
locul și și-au exprimat
dorința de a obține o
scară solidă pentru
accesul în chilia de la
etaj. Trebuie amintit
că pentru un constructor de scări este
esențial dialogul cu
beneficiarul, anume să i se arate acestuia practic ce
înseamnă o treaptă înaltă, să calce pe ea, să urce și să
coboare. Accentuăm că beneficiarul trebuie să fie
conștient în primul rând de modul în care se coboară
scara, pentru că aici apar majoritatea problemelor - o
scară se urcă mai ușor decât se coboară. Cu atât mai
mult cu cât destinația preconizată a spațiului deservit
urma să vizeze persoane cu vârste și înălțimi diferite, iar
accesul trebuia să fie sigur și confortabil pentru toți.

LUCRĂRI În Lemn

pgh@lucrariinlemn.ro

O provocare a constat și în aspect obținerea aceleiași nuanțe cromatice a
treptelor și a grinzilor istorice existente.
Astfel, grinzile au fost periate și acoperite
cu același tip de lac.
Treptele din stejar și grinzile amintite au fost sigilate
cu lac rezistent la uzură, fiind tratate în prealabil cu un
baiț. Este știut că uzura unei scări e mult peste cea a unei
pardoseli. Un lac normal nu rezistă nici măcar un an la o
scară având în vedere solicitările la care este supus acest
element constructiv, iar pentru constructor este vital să
lucreze cu produse premium, pentru că rezistența și
aspectul scării sunt parte integrantă a cărții lui de vizită.

obiectiv – scară din lemn stejar evazată
amplasament - mănăstirea comana
produse finisaj – baiț bona, lac bona traﬃc
executant lucrare – gheorghe Predescu

0722 733 216

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

Sistemul Eurocol C Floor
salvează pardoselile din pVc
ale universității basel

noul biocentru al universității basel acoperă 23.400 m²,
adăpostind zeci de laboratoare în care lucrează 600 de
cercetători și săli de curs pentru peste 800 de studenți.
cerințele sunt ridicate atât în privința cercetării propriuzise cât și în cea a construcției și a materialelor folosite.
Există însă o problemă – pardoselile din pVc montate
prealabil în laboratoare nu supraviețuiseră prea fericit
etapelor de șantier.

Laboratoarele însumau o suprafață de circa 7.000 m² și
fuseseră acoperite în urmă cu 2 ani cu pardoseli din PVC în
nuanța gri deschis. După etapele de șantier derulate aici
deveniseră însă deteriorate și de nuanță mult mai închisă.
Suprafața lor era zgâriată, pătată și murdară.
Sudurile se desfăcuseră în unele zone până la 1 cm,
existând și zeci de puncte unde acoperirea trebuia tăiată și
refăcută deoarece se umﬂase și se călcase pe ea.
Schimbarea pardoselii ieșea din discuție din rațiuni de
timp – deja cercetătorii angajați își începeau activitatea după
un șantier îndelungat care se prelungise deja cu aproape un
an față de termenul prevăzut. Așadar, situația de pornire se
rezumă la o presiune serioasă a timpului și o imposibilă
înlocuire a zonelor deteriorate, foarte numeroase.
Un cadru perfect pentru a intra în acțiune Sistemul
Eurocol C Floor. Un avantaj al acestuia era și clasiﬁcarea
EMICODE EC 1 R Plus. Încă din faza de grunduire intensivă a
pardoselii au apărut rezultate impresionante. După curățare
pardoselile au fost șlefuite cu padul 3M SPP pentru
îndepărtarea ultimelor deteriorări ale stratului de uzură. În
ﬁnal întreaga pardoseală a fost dublu sigilată cu Forbo Eurocol
322 C FLOOR.
Pardoselile din laboratoare arătau după sigilare practic ca
noi. zonele pătate și urmele de uzură erau complet
îndepărtate, suprafața prezentând un aspect general de
proaspăt și de nou.
Utilizarea sistemului C FLOOR în Biocentrul Universității
din Basel reliefează încă o dată avantajele deopotrivă
economice și ecologice ale produsului. Comparativ cu
înlocuirea completă a pardoselilor, soluția adoptată a
economisit și timp și bani.

În același timp, durata de viață a pardoselii a crescut semniﬁcativ, dat ﬁind că a fost curățată în profunzime și resigilată.
Sistemul 322 C FLOOR asigură o rezistență chimică și
mecanică semniﬁcativă, ﬁind ideal pentru utilizare în mediul
de laborator, unde solicitările speciﬁce sunt ridicate, dată ﬁind
activitatea de cercetare biochimică.

luminița Cozma
DireCtor ComerCial
tel..: +40723.638.242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
www.forbo.com/eurocol
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100 de Ani de Inovație în Tratarea Pardoselilor
Bona Care Program – revitalizare profesională
pentru pardoseli din lemn şi resiliente

bona Care Program este un un concept unic de tratament pentru revitalizarea tuturor tipurilor de pardoseli. De la
refinisarea parchetului și până la repararea și recolorarea
suprafețelor resiliente, revoluționarul program Bona de
mentenanță a pardoselilor conferă asistență și performanță
eficientă pentru îngrijirea podelelor. Sigur și sustenabil, cu un
proces rapid de execuție, noul Program bona Care vă oferă
puterea de a curăța și revitaliza podelele cu viteză și simplitate. Bine ați venit în noua dimensiune în îngrijirea
pardoselilor, dacă sunteți în cautare de performanță înaltă,
timp redus de întrerupere a activitații comerciale și rezultate
incredibile.
sCHimbĂm JoCul Pentru ÎnGriJirea
Pardoselilor
Podelele vin cu diferite tipuri de provocări. Fie că este o
pardoseală resilientă (linoleum, PVC, cauciuc) sau din lemn,
de la aglomeratele aeroporturi și recepția hotelurilor care
trebuie să fie curate, la spitale și centre de îngrijire care
solicită cel mai ridicat nivel de igienă, fiecare în parte are
nevoie de o rutină de întreținere personalizată.
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Programul Bona este dezvoltat de profesioniști pentru
profesioniști și oferă soluții simple și eficiente care mențin
aspectul original și prelungesc durata de viață a pardoselilor.
Acest concept este dezvoltatat pentru pardoseli
resiliente și podele din lemn.
PerformanŢĂ ÎmbunĂtĂŢitĂ Pentru
Pardoselile resiliente
Este binecunscută durabilitatea foarte mare a pardoselilor resiliente, însă nici acestea nu durează la infinit. Odată
cu trecerea timpului, suprafețele își pierd culoarea și lustrul,
în special în zonele expuse traficului ridicat. Cu ajutorul
acestui sistem, aveți posibilitatea de a păstra prospețimea
suprafeței sau să o renovați, fie restaurând aspectul original,
fie schimbând radical designul... dar fără să o înlocuiți! Zonele
expuse traficului intens se pot sigila pentru o mai bună
rezistență la uzură și infestare microbiană.
De la curățarea zilnică și până la restaurarea culorii și
redarea lustrului, pardoselile resiliente se întrețin cu economie
și usurință prin sistematicul program de îngrijire Bona.

Curăţare – o simplă rutină. Curățarea constantă
reprezintă cheia pentru a avea o suprafață bună și durabilă.
Tratamentul Bona funcționează eficient fără să deterioreze
podeaua sau să afecteze mediul.
Curăţare profundă – revitalizare și Împrospătare.
Datorită trecerii timpului și a solicitării intense, pe podea se
formează pete și acumulări reziduale greu de îndepărtat.

Pentru zonele expuse traficului intens, tratamentul protector
Bona este recomandat să fie folosit împreună cu cel de
curățare profundă.
refinisare – restaurare cu încredere și rapid. Noi îi
spunem refinisare dar pentru altcineva ar putea însemna o
podea complet nouă. Suprafețele deteriorate sau uzate se
pot reabilita prin tratamentul Bona. Este compatibil cu toate

Înainte

După
O aplicare de bona Power remover r, folosind mașina
bona Power scrubber va revitaliza aspectul. Avantajul constă
în reîmprospătarea suprafeței fără să întrerupeți activitatea dvs.
Protecție – redăm lustrul. În decursul timpului,
curățările profunde repetate vor diminua aspectul și
calitatea oricărui tip de podea. Un nou strat de protecție va
restaura lustrul original și va prelungi viața pardoselii resiliente. În siguranță deplină, rapid și cu ușurință, tratamentul
protectiv Bona restaurează podelele în cel mai scurt timp.

Înainte

tipurile de pardoseli resiliente și presupune următoarele
operațiuni: șlefuire cu abrazive bona diamond, spălare
profundă cu bona Power scrubber și urmat de aplicarea
lacului protector bona Pure.
Prin refinisarea cu acest tratament deosebit, există
posibilitatea de a crea un design complet nou și vibrant pe
aceeași veche podea. Posibilitățile sunt practic nelimitate
deoarece folosim întreaga paletă de culori RAL și NCS, plus
Bona Creative Chips.

După
Pardoseli magazin
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Business Area, Stuttgart

Înainte

După

eConomie de timP și bani
Pentru o suprafață de 300 mp, metoda tradițională
înseamnă scoaterea suprafeței vechi, șlefuirea stratului
suport, amorsare, nivelare și ...în sfârșit instalarea și sudarea
pardoselii noi, ceea ce presupune efortul a 3 profesioniști
timp de 6 zile. Metoda Bona de Refinisare necesită în schimb
doar 3 zile de lucru!

Bucureşti – grădiniţă

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1
Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com
www.bona.com
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Produse
Murexin
pentru placări
ceramice la
pardoseli
Showroom Peugeot - Citroën
În luna octombrie a anului curent au
fost încheiate lucrările de renovare a unui
showroom Peugeot – citroën în bucurești.
finisajele pardoselilor vechi constau din
două tipuri de suprafețe, una cu plăci
ceramice și una cu lamele din lemn lipite
pe suport din plăci de Osb. s-a dorit îndepărtarea placajelor ceramice și a
lamelelor din lemn existente și instalarea
pe toată suprafața a unor plăci ceramice
de format mare. deși s-a încercat prin
diferite mijloace, îndepărtarea straturilor
lemnoase s-a dovedit a fi foarte dificilă. din
acest motiv și pentru a respecta termenele
de execuție a trebuit să găsim o soluție
rapidă pentru lipirea gresiei peste plăcile
de Osb.
soluția recomandată de noi a fost ca
după o ușoară șlefuire a suprafeței plăcilor
de Osb, să se aplice Grundulspecialde
aderențăDX9. Pentru egalizarea suprafeței s-a aplicat ȘapaautonivelantăOS
50 iar lipirea plăcilor s-a făcut cu Adezivul
hidroizolantDKM95. Pentru chiturea
rosturilor s-a utilizat ChitulderosturiFM
60PremiumClasic.
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Grundulspecialdeaderenţă DX9 / spezial-Haftgrund dx 9 este recomandat pentru
tratarea atât a suporturilor absorbante precum șapele de ciment sau anhidrit, cât și a
suporturilor neabsorbante precum acoperirile epoxidice vechi, suprafețe cu resturi de adezivi,
peste bariere la vapori epoxidice sau silanice, peste suporturi din lemn sau din metal, înainte
de aplicarea șapelor autonivelante sau a adezivilor pe bază de ciment, silanici, sau poliuretanici.

ȘapăautonivelantăOS50 / nivelliermasse Objekt Plus Os 50 este recomandată pentru
nivelarea neplaneităților de până la 10 mm, este clasificată c30f10 și poate fi utilizată înainte
de aplicarea covoarelor ceramice, a covoarelor elastice din Pvc și a mochetelor, precum și
a parchetului.

Adezivul hidroizolant DKM 95 / dichtklebemörtel dKm 95 este recomandat ca
hidroizolație și ca adeziv, pentru suporturile critice, pe suprafețe supuse solicitărilor statice și
termice ridicate, la terase, balcoane și piscine, are capacitate de decuplare, prezintă
deformabilitate ridicată. este clasificat c2es2 și poate fi aplicat de asemenea pe o multitudine
de suporturi, precum suporturi metalice sau lemnoase.

ChitulderosturiFM60PremiumClasic/ fugenmörtel fm 60 Premium classic, clasificat
cg2Wa este flexibil, cu efect de perlare, prezintă emisii reduse de praf și împiedică apariția
mucegaiului. este agreat în industria alimentară, este rezistent la apă și îngheț și este rezistent
la abraziune. se pretează pentru chituirea rosturilor între 0,5 mm până la 7 mm, la placaje
ceramice, mozaic, gresie porțelanată, în spații interioare și la terase și balcoane.
la finalul lucrării ne bucurăm că am contribuit la realizarea unui spațiu modern, în care atât clienții, cât și angajații
showroom-ului să se simtă confortabil și în care să revină de fiecare dată cu plăcere.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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renovare amplă - pardoseli
din lemn interbelice

Înainte

Dupã

În ultimul timp se constată un trend ascendent al renovărilor clădirilor vechi din București și nu numai,
care poate ﬁ observat printr-o simplă plimbare pe jos. Aproape pe ﬁecare stradă există măcar o casă în
ample lucrări de renovare. Acest fapt nu poate decât să ne bucure pentru că efectiv se salvează de la
dispariție unele clădiri superbe care au fost zeci de ani abandonate și abuzate de diverși locatari fără nicio
prețuire pentru valoarea spațiului pe care-l ocupau. Vă prezentăm în articolul de față un atare caz de
renovare amplă cu accent desigur pe pardoseli - recte parchet din lemn original dar aﬂat într-o stare foarte
deteriorată. Considerăm relevant acest caz din măcar aceste două motive: (1) am avut ocazia de a urmări
lucrările de la început și (2) parchetul existent în apartamentul respectiv a putut ﬁ salvat doar într-o singură
cameră, în celelalte impunându-se îndepărtarea celui existent și montarea altuia nou.

mai poatE Fi salVat?
Majoritatea beneficiarilor unor atare lucrări își pun
această întrebare la început. E și firesc, de cele mai multe ori
aspectul pardoselii este jalnic și mulți se gândesc deja la
înlocuire. Totuși, există mari avantaje în păstrarea unui asemenea parchet, atât de ordin estetic cât și funcțional.
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Din perspectiva estetică, un lemn nobil și vechi, dacă se
reușește renovarea lui, dă accente cromatice și de tonalitate
aproape imposibil de reprodus prin înlocuire. Mai ales la
casele vechi, impresia de vintage, de armonie poate face
diferența. Și există cum spuneam tot mai mulți beneficiari
care să-și dorească acest lucru.

MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

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

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

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse
Contact:
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
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mochetă, în felul acesta protejând mecanic foarte eficient
parchetul masiv care ne interesează.
Tehnic vorbind, un lemn atât de vechi este cu siguranță
stabil dimensional și foarte uscat. Logistic apoi, este preferabil
să nu îndepărtezi parchetul existent dacă se poate salva.
Paradoxal, cele mai fericite cazuri sunt acelea când foștii
În cazul caselor vechi, mai ales cele care au trecut prin
locatari au avut covoare sau chiar au aplicat peste pardoseala naționalizare, o întrebare pertinentă privește originalitatea
existentă din lemn masiv diferite straturi de laminat, PVC sau pardoselii – este de bună seamă veche, dar e ea și originală? În
decurs de zeci de ani au fost desigur mai multe renovări, s-a
păstrat oare originalul sau s-a reaplicat?
În cazul nostru, merită amintit că o probă interesantă a
vechimii pardoselii a fost descoperită întâmplător, la îndepărtarea plintelor. În spatele acestora s-au găsit fâșii de ziare
vechi, unele dintre acestea, prin conținut și chiar datările
existente în acele articole, certificau anul edificării clădirii.
Aceasta înseamnă că de la montarea inițială a pardoselii nu sa mai intervenit deloc în zona plintei, excluzând astfel
posibilitatea ca parchetul în discuție să fie înlocuit în decursul
timpului. Iar aceasta este și o notă maximă pentru calitatea
cu care se construia atunci.
Nu mereu se pot găsi însă atare indicii, și de aceea trebuie
să avem în vedere câteva aspecte, anume – dacă parchetul
respectiv se regăsește și în alte încăperi ale casei, dacă
dimensiunea lamelelor este aceeași, dacă gradul de uzură
este cât de cât același. Se impune și aici o precizare – de multe
ori destinația originală a încăperilor a fost schimbată prin
împărțirea apartamentelor mari în unități locative mai mici,
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sport național în anii naționalizării. Astfel, în cazul prezentat
de noi există un parchet foarte umflat și deteriorat în
bucătărie - dar în planurile originale actuala bucătărie nu avea
această destinație, ci era camera doicii copiilor, deci spațiu de
locuit și nu dependință.
În esență, o pardoseală din lemn se poate salva destul de
ușor dacă deteriorările sunt doar de suprafață, îndepărtabile prin
rașchetare. Dacă sunt de profunzime, adică lemnul e umflat,
dacă prezintă denivelări din suport, dacă e putred sau chiar
prăbușit în unele zone, salvarea parchetului merită doar dacă
beneficiarul își asumă costuri serioase de restaurare profesională
sau dacă imobilul e unul cu o valoare de piață sau / și sentimentală care face orice atare calculații mercantile superflue.

situaȚia dE pornirE
Apartamentul în discuție dispunea de parchet din stejar
masiv, montat în model brăduț, în camere și, așa cum am
amintit, în bucătărie. Din cauza schimbării destinației spațiilor
de locuit, prin parchetul camerei fuseseră trase instalații,

acesta fiind îndepărtat pe o porțiune de circa 40 centimetri
lățime pe toată latura camerei.
În plus, prezenta infiltrații serioase în zona adicentă
balconului. Astfel, singurul loc în care se putea spera la o
recondiționare a parchetului masiv din stejar era sufrageria,
dar și acolo cel puțin vizual starea lemnului era jalnică. Nu au
fost defel de ajutor nici lucrările de zugrăveală și refacere a
plafonului deteriorat, toate aceste operațiuni murdărind și mai
mult parchetul în discuție. În plus, pe colțul încăperii fusese
cândva montată o sobă, evident o intervenție ulterioară
deoarece aceasta fusese amplasată pe parchet, deci era de
dată mai recentă decât clădirea. În zona acestei sobe, pe
parchet existau câteva puncte de negru intens, cauzate de
degajări termice punctuale repetate. După îndepărtarea destul
de anevoioasă a sobei și verificarea stării pardoselii, s-a decis să
se încerce restaurarea ei. Câteva considerente avute în vedere
la luarea acestei decizii: planeitatea pardoselii, deși murdar și
zgâriat, parchetul nu suna a gol, era drept, nu avea lamele
ciobite grav sau incomplete.
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răbdarE la șlEFuirE și un lac
prEmium
Pardoseala a fost rașchetată de câteva ori cu mașina de
câmp, acționând întâi pe diagonala fibrei apoi pe lungime.
S-a acționat fără grabă, iar după fiecare operațiune
parchetul a început să-și dezvăluie frumusețea. În zonele de
margini și sub calorifere s-a acționat cu mașina specială de
șlefuit margini. Pentru că se preconiza un trafic destul de
intens, beneficiarii au ales să sigilezee cu un lac calitativ, deși
au cochetat inițial cu ideea uleierii parchetului.
După repetatele operațiuni de șlefuire, parchetul fost chituit
și lăsat așa peste weekend, după care a fost reșlefuit, aspirat și
lăcuit. Plinta a fost îndepărtată deoarece era incompletă și era
greu de realizat un model echivalent. De aceea, arhitectul a
sugerat alegerea uneia în nuanță contrastantă cu parchetul,
dar în ton cu elementele din lemn existente în apartament –
pervazele ferestrelor, ancadramentele caloriferelor, ornamentele ușilor și lambriurile. Aceste elemente din lemn, originale,
erau băițuite într-o nuanță foarte închisă și făceau un contrast
reușit cu restul amenajarii în tonuri deschise.

aplicarE parcHEt
pE mozaic ExistEnt
În camerele de serviciu ale apartamentului nu există
parchet ci o dușumea din rășinoase destul de deteriorată la
momentul actual. Totuși, dorind să modernizeze spațiul,
beneficiarii au optat pentru aplicarea de parchet masiv, tot
stejar, și în aceste camere mai mici, respectiv pe hol. Înaintea
aplicării parchetului propriu-zis, mozaicul în discuție a fost
curățat bine de orice resturi de material de la renovarea
pereților, aspirat și spălat și lăsat să se usuce până a doua zi.
După reaspirare, s-a aplicat o rășină cu rol de legare a prafului
și de asigurare a prizei în vederea montării pardoselii din lemn.
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reparații - parchet deteriorat
punctual
Lucrările de montaj sau reaplicare pentru parchet sunt doar o parte din activitatea unui parchetar
profesionist – de foarte multe ori acesta e solicitat pentru intervenții punctuale precum cea
prezentată de noi în articolul de față. În fapt, avem o cameră de suprafață foarte generoasă, cu
funcțiunea de living, în care există parchet de stejar original. Vechimea este de aproximativ 90 de
ani, ﬁind vorba de parchetul original al clădirii. Acesta a fost restaurat acum câțiva ani de o echipă
profesionistă, rașchetat și relăcuit, arătând ca nou.

D

estinația spațiului fiind de închiriere, au apărut desigur mult
invocatele deteriorări accidentale, anume unul dintre locatari a încercat să
calce o cămașă pe parchet, a uitat fierul
în priză câteva minute și a generat problema ce se poate vedea – pe o zonă de
circa ½ mp parchetul era vizibil ars, probabil destul de adânc, fiind foarte
înnegrit și inestetic. zona în discuție era
în plus chiar în fața intrării, deci se
impunea o intervenție.
Proprietarii nu au dorit să reșlefuiască
întreaga cameră, fiind vorba de circa 30
mp, să scoată mobilierul ci, imobilul fiind
în continuare închiriat, au optat pentru
o intervenție foarte rapidă, de numai
câteva ore, realizată când chiriașul era la
birou, la revenirea sa acasă camera fiind
din nou complet funcțională.
Parchetarul a curățat întâi zona afectată, a măturat, a îndepărtat orice
eventuale murdării, a șlefuit apoi foarte
atent cu mașina mică de margini și, din
fericire, a reușit să îndepărteze tot stratul
de uzură afectat. A aspirat apoi atent și a
spălat din nou cu o lavetă umedă, lăsând
să se usuce prin deschiderea geamurilor.
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După circa 3 ore a intervenit cu primul
strat de lac, aplicat foarte ușor, cu pensula,
pe cât posibil doar pe zona șlefuită.
După încă o oră a aplicat un al doilea
strat de lac și a lăsat ca timpul să-și facă
treaba. Deși inițial nuanța reparată era
vizibil mai închisă la culoare, fiind încă
umedă, după câteva zile culoarea s-a
egalizat admirabil, iar actualmente
nimeni nu-și poate da seama de
problema existentă cu doar câteva zile
înainte decât dacă știe și se uită cu mare

atenție. Premisele acestei intervenții
reușite constau, pe lângă pricepere și
experiență, în deținerea sculelor
profesionale necesare – astfel, dat fiind
că imobilul era locuit, cu mobilier pe
poziție, lucruri personale și chiar
biciclete pe hol, nu se recomanda defel
deplasarea mașinii mari de șlefuit ci era
mult mai indicat să fie folosită cea mică,
de margini.
În aceeași notă a discuției, îndepărtarea prafului s-a făcut cu un aspirator

profesional de mare putere.
Pentru acest gen de lucrări sunt
solicitate adesea și echipele care fac
renovări, chiar dacă nu exclusiv de
parchet și pardoseli. Din ce în ce mai
des acestea au în componență parchetari competenți, dar pentru o reușită
a intervenției e musai să se doteze și cu
scule profesionale de profil, deja
amintita mașina de șlefuit margini fiind
un must have în recuzita oricărei firme
de renovări.
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Cu peste 15 milioane de turiști anual, Disneyland paris a devenit cel mai vizitat loc de vacanță
din Franța, implicit din europa. este situat în marne-la-Vallée, un oraș de aproape 300.000 de
locuitori construit practic de la zero în anii 1960 de francezi pentru a descongestiona
aglomerarea urbană pariziană, așa cum s-a procedat și în alte zone metropolitane. Din 1992,
aici funcționează celebrul parc de distracții de inspirație americană, care a transformat mica
și liniștita localitate într-o destinație turistică de top la nivel european, o adevărată industrie
a entertainmentului pentru copii. arhitectura specifică și traficul extrem de aici au impus
realizarea unor pardoseli speciale, cu un design variat, capabile să facă față solicitărilor, dar să
permită și intervenția rapidă în caz de deteriorare.
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Au ales Parisul...

Între cele mai vizitate
căsuțe din complex se
număra desigur casa
prințeselor unde, după o
aşteptare de câteva ore
bune, copiii se pot întâlni
cu prințesele favorite –
albă ca zăpada,
cenuşăreasa, Frumoasa
din pădurea adormită.

Ideea de a crea în Europa un parc
Disneyland, precum cele din California și
Florida, a apărut în 1972, și au fost menționate în acei ani cam 1.200 de posibile
locații din Marea Britanie, Franța, Italia și
Spania. „Lozul câștigător” a fost tras de
micul și răsfiratul orășel (pe atunci) Marnela-Vallée, situat la 30 km de Paris. Alegerea
s-a făcut din motive de eficiență economică,
desigur, iar argumentul principal a fost
poziția: Parisul, cu cele două mari aeroporturi, avea o poziție relativ centrală, accesibilă
în 2-4 ore de zbor pentru orice european. Iar
Parisul este Paris... acolo deja veneau în
fiecare an câteva zeci de milioane de turiști,
chiar și fără un asemenea parc de distracții
pentru copii. Dacă inițial se dorise o locație
cu climă blândă, de exemplu pe coasta Mării
Mediterane, atuurile legate de logistică au
devenit decisive, chiar dacă Parisul are o
climă destul de aspră, cu veri toride și ierni
geroase. Un alt aspect luat în calcul a fost
topografia zonei: era nevoie de un teren plat,
pe care să se poată construi rapid, fără
dificultăți, iar vizitatorii să nu fie nevoiți să
Pardoseli magazin
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escaladeze pante abrupte, care să îi obosească. Așadar, în 1985 cei de la Walt Disney
Company au cumpărat terenul (cam 2.000
de hectare), cu concursul guvernului francez, pentru ca până în 1987 să fie rezolvate
o serie de chestiuni birocratice și de urbanism, inclusiv acordul comunităților. Nu au
lipsit controversele de ordin cultural, logistic
și chiar sindical, „tradiție” cumva franceză...
Au fost dezbătute la nivel național teme
precum consumismul american, politicile
agricole (un grup de fermieri a blocat intrarea
în 1992), ca să nu mai vorbim de considerațiunile asupra arhitecturii importate aici;
o expresie celebră în epocă a fost cea de
„Cernobîl cultural”. Cu toate acestea, s-a ajuns
la realizarea unei teme generale americane
exclusive, propuse de fapt încă din stadiul de
proiect, fiind solicitați unii dintre cei mai
importanți arhitecți și urbaniști americani:
Frank Gehry , Michael Graves, Robert AM
Stern, Stanley Tigerman, Robert Venturi.

În fiecare zi la
orele 11 respectiv
15 personajele
animate defilează
în care alegorice,
stârnind interesul
micilor vizitatori...
şi nu numai..
personajele
clasice disney
au o vârstă
venerabilă şi fac
deliciul părinților
şi bunicilor
prezenți.

Aceștia au avut de lucru la nivel de arhitectură, inclusiv pentru hoteluri și
restaurante, dar și pe partea de urbanism,
întrucât era vorba de un mic oraș în sine.
Inițial era pevăzut un trafic de turiști estimat
de 55.000 persoane zilnic, cu un vârf de
14.000 pe oră în parcurile tematice.
În 1988 au fost demarate lucrările, pentru
a fi executate complet până în 1996, cu un
buget predictibil de 2,3 miliarde de dolari.
Statul francez s-a angajat să plătească 5
miliarde de franci pentru a realiza infrastructura necesară. Șantierul a însemnat angajarea
a numai puțin de 10.000 de persoane. Era al
doilea parc Disney operat în afara Statelor
Unite, după Tokyo Disney Resort.

Divertisment All Inclusive
Un centru de divertisment de asemenea
dimensiuni avea nevoie așadar de cel puțin
5.000 de camere de hotel și de numeroase
unități de alimentație publică, iar investitorii
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și-au impus stilul: fiecare hotel descrie o
regiune din Statele Unite, iar restaurantele
trebuie să servească exclusiv meniuri cu
specific american. În momentul deschiderii, în
aprilie 1992, cele 7 hoteluri existente însumau
5.800 de camere, iar restaurantele erau în
număr de 29, plus încă 16 în zonele de hoteluri.
Complexul s-a extins și după inaugurare,
astfel încât acum cuprinde două parcuri
tematice, Disneyland Park și Walt Disney
Studios Park, un centru comercial, opt
hoteluri de lanț si șapte hoteluri tematice
asociate, zeci de magazine și restaurante, un
teren de golf, o zonă de divertisment
independentă. Al doilea parc tematic, Walt
Disney Studios Park , a fost deschis publicului
investitorii nu și-au luat dividendele, astfel că
din al 12-lea an de existență proiectul a
început să își demonstreze eficiența.

De la Farwest la Pădurea Adormită
Intrați în complex, vizitatorii pătrund în
Midwest sau Farwest, unde întâlnesc clădiri
care sunt replici fidele ale celor din filmele
americane cu cowboys – clădiri urbane cu
structuri din lemn, cu piloni în planul parterului, pardoseli din scândură vopsită,
acoperișuri simple și rezistente, vitraje cu
ochiuri de fereastră specifice arhitecturii
americane de secolul al XIX-lea.
pe 16 martie 2002. Ca transport public, totul
este deservit de căi rutiere și o linie ferată pe
care circulă inclusiv trenuri de mare viteză, cu
o gară proprie. Disneyland Paris este deținut
și operat de o companie publică franceză,
având ca acționar majoritar Walt Disney
Company și câțiva acționari minoritari, cel
mai relevant fiind prințul saudit Alwaleed, cu
10 procente. Actuala denumire Disneyland
Paris datează din 1994, până atunci intitulându-se Euro Disney. Proiectul nu a fost
imediat un succes financiar, chiar s-a vorbit
mult timp ca despre un eșec de proporții și au
fost operate numeroase restructurări; dar
extinderea s-a realizat constant, chiar dacă
Pardoseli magazin
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Există chiar o replică fidelă, la scară
1:1, a unui mic fort din Vestul Sălbatic
american, realizat exclusiv din bârne de
lemn prelucrate grosier și mobilat întocmai ca atunci. Pardoselile sunt simple, din
dușumele prinse în cuie de lemn sau cuie
metalice mari, lucrate la forjă.
Adevărul este că adulții nu prea au
timp la discreție să evalueze arhitectura;
personajele principale sunt cei mici, atrași
de alte lucruri – pe aleiele parcului se
plimbă eroii desenelor animate: Mickey,
Donald și prințesele Disney, care au propriile lor case unde-i primesc pe vizitatori,
fac poze cu ei și le vând tot felul de
suveniruri. Zilnic, la ore anunțate din
timp, faimoasele personajele au propriile
lor parade, traversând complexul în care
alegorice, cântând și salutându-i pe copii.
Totuși, este imposibil să nu te lași
impresionat câteva construcții reprezentative. Iconic pentru Disnayland este,
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desigur, castelul Frumoasei din Pădurea
Adormită, a cărui construcție a avut o
poveste interesantă. Pentru a aduce un
plus de originalitate proiectului european,
a fost propus inițial un aspect futurist, la
care s-a renunțat până la urmă în favoarea
unuia ceva mai clasic. Problema era în
fond faptul că Europa avea suficiente
castele, astfel încât o construcție de acest
gen risca să nu impresioneze pe foarte
mulți vizitatori. Nu era aceeași situație cu
America, unde un castel inspirat de cel de
la Neuschwanstein (Germania) a fost cu
totul inedit, chiar dacă americanii erau
familiarizați cu castelul din poveste, așa
cum îl desenase Disney. Ceva trebuia să
„ia ochii” pe cerul cenușiu din Marne la
Vallée... așa că s-a optat pentru această
variantă în roz și albastru, cu 16 turnuri
având între 3 și 15 metri înălțime. Turnurile au fost executate de fapt în Italia și
transportate aici, apoi montate.

recrearea atmosferei
americii secolului al
xix-lea atrage
numeroși vizitatori,
inclusiv adulți, fiind o
bună metodă de
promovare a culturii
de peste oceanul
atlantic. În subsidiar,
dincolo de istorii cu
bandiți și idealiști ai
justiției, arată
dificultățile acelor
decenii de pionierat:
cum își montau
pardoselile cei din
Vestul sălbatic, intr-o
epocă în care
industrializarea era în
plin avânt în Europa,
pe când coloniștii
americani trebuiau să
construiască o
industrie de la zero...

Datorită celul mai înalt turn, castelul se
înalță până la 50 m, de două ori cât edificiul
similar din Anaheim – California. Cea mai
impresionantă fațadă, cea de la intrare, este
poziționată spre sud, astfel încât fotografiile
să iasă bine în orice moment al zilei, având o
iluminare mai bună – cel puțin așa spun
„cârcotașii”. Aparent, castelul se înalță pe o
stâncă... acea stâncă nu avea cum să existe
acolo în mod natural, a fost turnată în beton,
bineînțeles. A fost creat astfel un concept care
are legătură indirect cu istoria europeană,

prin intermediul lumii animației create de
Walt Disney. Apărătorii proiectului susțin că
de fapt castelul Frumoasei din Pădurea
Adormită este inspirat de arhitectura gotică
franceză: forma mănăstirii de la Mont St
Michel, ferestrele de la Château de
Chaumont, turnurile de la Château d’Azay-leRideau, stâlpii interiori în formă de copac
răsucit de la Eglise Saint-Severin din Paris, iar
tapiseriile după cele expuse la Paris Musée de
Cluny. Văzând că arhitectura veche franțuzească „vinde”, dar și pentru a atenua criticile
vizavi de anumite aspecte culturale, una
dintre extinderi a fost concepută într-un stil
familiar localnicilor: districtul Ratatouille,
inspirat de peisaje pariziene (fântânile din
Place des Vosges, clădiri precum pe Bulevardul Haussmann, Turnul Eiffel), totul
reinterpretat în manieră Disney, desigur.

Realitate sau iluzie?
O legendă spune că într-o zi, pe când își
vizita propriul parc de distracții din
California, Walt Disney a ajuns în zona
Tomorrowland (ceva similar există și la Paris,
Pardoseli magazin
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sub numele Discoveryland), dedicată unei
priviri spre viitor, inspirată de romanele
lui Jules Verne. Dar deodată vede un
cowboy care trece în drum spre zona lui
tematică, în totală disonanță cu
construcțiile și personajele de sciencefiction de acolo. Atunci ia decizia ca
viitoarele lui parcuri tematice să aibă
adevărate rețele de tuneluri, prin care să
circule personajele și angajații, fără a se
întâlni deloc cu vizitatorii decât în locurile
stabilite. Iluzia trebuia să fie completă,
fără niciun compromis, mai ales că atenția
copiilor la detalii este binecunoscută.
Inclusiv sub Disneylandul de la Paris
există o asemenea rețea de tuneluri, îngropată sub imensa masă de pământ fertil
adus pentru a susține vegetația bogată a
parcului (solul de la suprafață existent a
fost înlăturat). Prin aceste tuneluri se
circulă cu mașinuțe electrice, astfel încât
traficul este destul de rapid și fără pericol
de accidente. Tot pe aici se eliberează
parcul de deșeuri, sunt trasate instalațiile
și se poate interveni cu primul ajutor și
unele servicii de urgență, fără a crea
panică. În general utilajele, echipamentele
și instalațiile sunt complet ascunse de
privirile vizitatorilor, deși un ochi avizat
întrevede din loc în loc câteva elemente.
Totuși, prin parc mai circulă și autobuze
care transportă animatorii și angajații,
aflați în număr extrem de mare.
Fiind vorba de un trafic foarte mare de
vizitatori și având în vedere faptul că zona
e plină de copii, e clar că, pe lângă dezideratul estetic, pardoselile trebuie să
respecte strict imperativele siguranței în
utilizare și ale durabilității. Acest lucru
este cât se poate de evident în hoteluri,
unde suprafețele sunt clar delimitate în
funcție de destinația spațiului.
Scările sunt prevăzute cu elemente
antiderapante și cu marcaje cromatice
diferite, pentru a nu călca greșit. Siguranța îi are în vedere nu doar pe turiști, ci
și pe cei 12.000 de angajați din parcurile
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tematice, majoritatea permanenți (foarte
puțini sezonieri). Dacă la început erau
recrutați lucrători la Paris, Londra și
Amsterdam, investitorii au decis apoi că
trebuie înființată o „Universitate Disney”,
în care aceștia să fie pregătiți conform
standardelor brandului.
Tipurile de pardoseli sunt extrem de
variate. Se poate spune că la interioare
predomină lemnul, ceramica și piatra, în
variațiunile ei terrazzo. Nu au fost uitate
tipurile cu tradiție istorică, precum mozaicul roman (reprezentând Statuia
Libertății!), mozaicul de tip gotic, cu plăci
ceramice de mici dimensiuni, inserțiile
(lemn-ceramică sau ceramică-piatră, de
pildă). Culorile sunt vii, puternice, modelele sunt clasice, dar fără o simbolistică
prea elaborată. Materialele moderne
(PVC, LVT, cauciuc etc.) apar doar acolo
unde este neapărat necesar din motive de
eficiență sau siguranță – de regulă în
spațiile de cazare și restaurante.
Altfel, s-a încercat pe cât posibil păstrarea unei atmosfere clasice, revenite în

indiferent de tipurile
pardoselilor
montate, siguranța
vizitatorilor și a
angajaților este pe
primul loc. scările au
benzi aderente sau
alte elemente de
securitate, bine
integrate pentru a
nu strica designul și
aerul de legendă.
aceste măsuri sunt
cu atât mai necesare
cu cât clima locului
este relativ umedă,
comparativ cu
parcurile similare
din sua.

peisaj european pe filieră... americană. Ca
arhitectură, se poate vorbi și despre
influențe multiculturale, inclusiv din
Orientul Apropiat, Mexic sau Extremul
Orient. Sunt foarte multe suprafețe cu
beton amprentat care imită pardoselile
tradiționale, din basmele europene sau
din filmele western devenite clasice.
Acestea au avantajele lor: sunt ușor de
întreținut și pot fi reparate destul de rapid,
noaptea sau în pauze. Trebuie să fii foarte
atent să îți dai seama ce este beton sau alt
material. Montatorii și aplicatorii care
trebuie să repare nu pot să strice farmecul
vizitelor, mai ales când e vorba de copii,
care privesc totul ca pe ceva „sacru”. Și ar
fi o adevărată tragedie ca vreo prințesă să
se împiedice din cauza unei dale sparte...
Betonul este de fapt materialul cel mai
des folosit, sub diverse forme, mai mult
sau mai puțin aditivate. Cum altfel s-ar fi
putut obține aceste forme spectaculoase,
de basm? Conceptul american s-a adaptat
în timp realităților acestui continent, în
sensul că au fost amenajate zone de terase

măsurile de
siguranță din
hoteluri sunt la fel de
drastice, mai ales că
investitorul s-a
confrunta anual, în
diverse locații, cu
zeci de procese
legate de siguranță.

ample, conform dorinței europenilor de a
lua masa în aer liber, atunci când vremea
este frumoasă – au fost prevăzute circa
2.300 de locuri.
Magazinele din cadrul complexului
sunt și ele de notat, cu pardoseli care
imită de multe ori motive din desene animate. Separațiile între diferitele materiale
sunt realizate durabil și estetic cu profile
metalice, în cea mai mare parte. La exterior, pe lângă beton amprentat, sunt și
pavele de beton sau podele de lemn, aici
fiind importantă panta de drenare a apelor pluviale.
Disnayland Paris a fost închis doar de
două ori: în timpul unei furtuni din 1999
și după atentatele din noiembrie 2015. În
rest, pardoselile sunt tot timpul șlefuite
de pașii a milioane de copii care vin să-și
vadă personajele îndrăgite cu o încredere
impresionantă. Integrate în atmosfera de
basm creată, probabil nu sunt prea mult
băgate în seamă. Ele totuși există și sunt
foarte importante pentru tot ceea ce se
petrece acolo.
Pardoseli magazin
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EVEnimEnt

BiFe-SiM 2019,
post-eveniment

Ediția 2019 a târgului internațional de mobilă, echipamente și
accesorii, BIFE-SIM, s-a desfășurat între 12 și 15 septembrie 2019, ca
de obicei la Romexpo. În zona expozițională au fost prezente peste
230 de companii românești și străine, care și-au întâmpinat vizitatorii
cu oferte pentru toate bugetele, pornind de la mobilier de lux unicat
și hand-made, până la produse de serie, cu un design adaptat
cerințelor publicului larg. Nu a lipsit nici o generoasă ofertă de
echipamente și utilaje pentru industria lemnului, destinată eﬁcientizării ﬂuxului de producție și implementării de noi tehnologii.

expoziția, pe scurt
BIFE-SIM a reprezentat locul de întâlnire nu doar al firmelor românești, ci și al
multor companii importante din Austria,
Belgia, Bulgaria, China, Danemarca, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Rpublica
Moldova, Polonia, Spania și Turcia, care au
contribuit la crearea unei imagini de
ansamblu asupra industriei mondiale de
mobilă în rândul vizitatorilor specialişti şi
nespecialişti.
Piața de pardoseli a avut câțiva
reprezentanți importanți, pe diverse
domenii: parchet, scări, produse de
montaj și finisare, pardoseli elastice și
textile. Prezența lor la acest târg este
firească întrucât tematica este legată de
lemn și de amenajări interioare.
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Printre firmele prezente am remarcat
producătorul de soluții pentru montajul,
colorarea și protecția parchetului Rubio
Monocoat, sau furnizorii de parchet
Vicla și Princeps Studio. În zona de
utilaje și echipamente pentru industria
lemnului, remarcabilă a fost prezența
firmei Festool, producător de mașini
și scule pentru parchetari, folosite
inclusiv la competițiile de profil.
Ca de obicei, la acest eveniment
vizitatorii au primit gratuit ultima
ediție a revistei noastre și am avut
ocazia să vedem care sunt solicitările pe
zona de pardoseli. Remarcăm faptul că
beneficiarii lucrărilor de amenajări interioare nu mai au prejudecăți în legătură
cu tipul de material.

De exemplu, sunt destul de interesați de pardoselile pe bază de rășini,
sau de pardoseli elastice care să fie
aplicate și în alte zone ale casei, nu doar
în zonele de trafic sau cu umezeală.
Următoarea ediție BIFE-SIM va avea loc
în perioada 17 – 2 septembrie 2020.

tenDințele în DeSign interior și exterior Sunt prezentate la

CONSTRUCT – AMBIENT EXPO 2020
Construirea și decorarea unei
locuințe presupun timp,
resurse ﬁnanciare, sfaturi de
la specialiștii din domeniu,
precum și o atentă selecție a
materialelor și accesoriilor
necesare. Amenajarea este
inﬂuențată atât de preferințele personale, cât și de
direcțiile trasate de profesioniști. Dacă ai decis să îți
reamenajezi casa, te ajutăm
să te inspiri din tendințele în
designul exterior și interior
lansate la construct –
ambiEnt Expo 2020.

Târgul internațional de tehnologii,
echipamente, utilaje și materiale pentru
construcții, amenajări interioare și exterioare, decorațiuni și piscine are loc în
perioada 9 – 12 aprilie 2020, în Pavilionul
B2 și pe platformele exterioare ale Centrului Expozițional RoMeXPo.
Manifestarea reunește firme de top în
construcții și amenajări interioare care
prezintă cele mai noi produse și tehnologii apărute în acest sector. Expozanții
participă la coNStRUct – AMBIeNt
eXPo 2020 cu utilaje industriale şi echipamente de șantier, sisteme pentru
construcții şi amenajări interioare sau
exterioare, servicii de proiectare, consultanță, design, antreprenoriat şi execuție.
În plus, vizitatorii sunt așteptați cu
sfaturi utile despre utilizarea corectă a
materialelor de construcții, modalitatea
de combinare a culorilor, precum și

despre alegerea accesoriilor ideale pentru fiecare spațiu amenajat.
În cadrul târgului este organizată și
cea de-a doua ediție a conferinței
construct – Ambient, un eveniment la
care sunt așteptați designeri, producători
și antreprenori români din domeniile
conexe, presa de profil, cât și studenții și
absolvenții de la facultățile de Arhitectură și Design.

coNStRUct - AMBIeNt este organizat de RoMeXPo, împreună cu
Camerele de Comerț și Industrie din România și se desfășoară concomitent cu:
RoMtheRM - Expoziția internațională
pentru instalații, echipamente de încălzire, răcire și de condiționare a aerului,
MoBILA eXPo - Târg de mobilă cu
vânzare, eXPo FLoWeRS & GARDeN Expoziţia Internaţională de flori, amenajări peisagistice, horticultură şi grădinărit,
ANtIQUe MARKet I - Târgul de obiecte
de artă și antichități și MoDeXPo I Expoziția internațională de țesături
textile, îmbrăcăminte, pielărie, blănărie,
încălțăminte și marochinărie, accesorii.
Informații suplimentare despre
noutățile prezentate la târg se găsesc
pe: www.construct-ambientexpo.ro
Program de vizitare:
l 9 – 11 aprilie 2020 (joi sâmbată): între 10:00 – 18:00;
l 12 aprilie 2020 (duminică):
între 10:00 – 16:00.
Pardoseli magazin
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Soluții pentru pardoseli durabile
Pardoselile lichide de la BASF sunt considerate repere de rezistență
și durată de viață, totul într-o formă estetică deosebită.

Sub brandul Master Builders Solutions, BASF
oferă sisteme de pardoseli specializate pentru o
gamă largă de aplicaţii. Cu peste 40 de ani de
experienţă în industrie, suntem lideri în cercetarea
şi dezvoltarea unor produse inovatoare
de pardoseli care îndeplinesc performanţe tehnice şi estetice specifice, costuri echilibrate, timp
redus de punere în operă. Sistemele de pardoseli
lichide BASF sunt continue, rezistente la fisuri,
zgârieturi, raze UV sau temperaturi ridicate.
Atractive şi plăcute la mers, acestea s-au dovedit
sustenabile şi foarte durabile.

MasterTop:

n şape pe bază de ciment şi pardoseli elicopterizate,
cimenturi speciale, pigmenţi şi agregate solide
n acoperiri epoxidice pentru depozite, fabrici și alte
spații cu traﬁc dur
n acoperiri pe bază de poliuretan pentru spaţii
publice, comerciale, magazine, unități de
educaţie şi sănătate etc.
n Ucrete – tehnologie avansată pentru pardoseli
poliuretanice destinate mediilor agresive, acoperire
extrem de rezistentă la solicitări mecanice, chimice
şi termice, păstrându-şi integritatea la temperaturi
de până la 130°C.

We create chemistry

ucrete – pardoseli pentru medii
agresive în industria alimentară,
a băuturilor, chimică şi farmaceutică

We create chemistry

DIRECT LA ȚINTĂ,
CU RAPIDITATE MAXIMĂ

WaKol Pu 280

n singura amorsă de pe piață
care face barieră contra umidității
reziduale, de până la 6 % cm
n uscare foarte rapidă
n nu conține solvenți
n consum foarte redus

n singura amorsă de pe piață,
recomandată ca barieră
contra umidității reziduale,
de până la 3 % cm, pe pardoseli
cu încălzire încorporată
n pretabil sub toate tipurile de pardoseli

produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
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