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BONA QUANTUM – ADEZIV CU TEHNOLOGIE TITAN

Putere evolutivă

bona.com/bonaquantum

Bona Quantum reprezintă noua generaţie de adeziv pe bază de silan și înglobează 

revoluţionara tehnologie Bona Titan. Noua formulă furnizează  o putere extraordinară care 

evoluează în timp, conferind aderență optimă imediat ce s-a stabilizat. Această formulă 

unică oferă avantajele adezivului hard-elastic și ale celui hard, combinate într-un singur 

produs eficace. Bona Quantum conferă performanţă durabilă și rezultat stabil.

Bona Quantum este un produs polivalent cu performanţe fantastice, indferent de 

complexitatea lucrării.
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sumar
Mai ales acum, 
despre siguranță, 
igienă și sănătate

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

D ragi cititori, vom vorbi de data aceasta în niște condiții cu totul
speciale. Pentru început, am vrea să vă reconfirmăm: întotdeauna
ne-au preocupat subiecte precum siguranța, igiena și sănătatea,

atât a noastră, a celor care montăm pardoseli, cât și a celor care ne
încredințează un proiect și vor să se bucure de o pardoseală frumoasă,
curată, intimă. Am vorbit de atâtea ori despre reducerea conținutului de
substanțe organice volatile, despre aderență, continuitatea suprafețelor în spații
medicale, cleaning cu produse profesionale și atâtea altele, simțindu-ne
permanent solidari cu cei care se îngrijesc de sănătatea noastră, a tuturor.
Niciodată preocupările noastre legate de pardoseli profesionale, destinate
unor spații supuse curățeniei, igienizării și dezinfectării frecvente nu au avut
o consistență atât de mare.

Între timp, suntem nevoiți să ne confruntăm cu o epidemie care i-a afectat
și îi va afecta probabil pe unii dintre noi - să sperăm cât mai puțini. Pare
redundant să insistăm pe utilizarea produselor profesionale, verificate; dar
este posibil ca acest eveniment nefericit să ne trezească la realitate: când
ajungem în situație de criză, nu mai avem nicio scuză că nu apelăm la cei mai
buni. Avem nevoie mai mult decât oricând de finisaje de calitate, de pardoseli
sigure, fără defecte, care să ne ofere garanție. Avem nevoie de cele mai bune
materiale care să ne scutească de surprize. Un compromis poate avea
consecințe nefaste, iar noi, montatorii și aplicatorii, putem spera că vom găsi
mai multă înțelegere în rândul beneficiarilor. Cu unele măsuri suplimentare
privind igiena și distanța dintre persoane, se poate lucra fără probleme, mai
ales că meseria noastră se face în echipe mici, deseori în mod individual.

Cel mai rău lucru pe care îl putem face acum este să cădem într-un soi
de fatalism, în care lucrările de pardoseli să fie considerate lipsite de
prioritate, iar montatorii să se descurajeze. Industria aceasta trebuie să
continue să realizeze lucrări de calitate – nu doar pentru a face economia
să funcționeze, ci chiar pentru a obține spații mai curate, mai ușor de
întreținut și igienizat. Este important să fim solidari între noi, să înțelegem
că doar împreună putem ieși din această situație. Nu rareori ieșirea dintr-o
criză s-a făcut prin ridicarea standardelor, prin adaptare, prin înțelegerea
nevoilor fiecăruia. Informația trebuie să circule; trebuie să avem, mai mult
decât oricând, curajul de a ne susține punctele de vedere, acolo unde, în
trecut, poate nu am avut un public prea receptiv. 

Solidaritatea dintre montatori și producători este, iarăși, importantă. Dacă
vor exista dificultăți, suntem siguri că ele pot fi depășite cu un plus de flexibilitate
și de comunicare. Un fapt încurajator este susținerea de care s-a bucurat acest
proiect media, inclusiv în această perioadă. Mulțumim celor care au susținut
această nouă ediție a revistei, încredințați de atitudinea cu adevărat corectă: să
continuăm comunicarea către specialiști și beneficiari, să ne menținem
exigențele, să avem mai mult curaj în a ne afirma competențele! 
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Noi CoLECŢii

NOUA COLECȚIE
LVT FORBO ALLURA 

Allura LVT răspunde principalelor probleme
actuale de sustenabilitate – reutilizarea par do -

selilor și mini mizarea impactului asupra mediului.
Colecțiile noastre Allura LVT sunt ușor de montat și
întreținut, conțin peste 20% materiale reciclate, iar
posibilitatea ex tinsă de montaj flotant permite la
nevoie îndepărtarea și apoi reutilizarea acestora. 

Proiectate și fabricate în Europa, colecțiile de LVT
Allura utilizează tehnologii avansate menite asigurării
unei stabilități dimensionale maxime astfel încât
aspectul pardoselii să rămână la fel ca atunci când e
tocmai montată. În plus, protecția asigurată de
sistemul profesional de lacuri din fabricație va ajuta și
ea la trecerea testului timpului și utilizării intense. 

Allura e disponibilă în 3 sisteme diferite de
montaj, și anume: lipit pe toată suprafața, în aplicare
flotantă, respectiv click. În acest fel puteți alege cea
mai potrivită pardoseală LVT pentru nevoile
dumneavoastră: 

Vă atrage aspectul lemnului și al pietrei
naturale dar doriți și avantajele de re zis -
tență și confort ale plăcilor vinilice? Noua
colecție Allura LVT înseamnă căldură la
pășire, excelentă stabilitate dimensională,
montaj și întreținere facile. Colecția e
disponibilă într-o gamă largă de nuanțe și
modele – lemn, be ton, piatră și terrazzo,
în diferite di men siuni ale dalelor LVT. 

ALLURA DRYBACK (LIPIRE)

100% produced in Europe



Pardoseli magazin 5

l Allura Dryback (lipire) 
l Allura Flex (montaj flotant tack) 
l Allura Click (montaj flotant click)
l Allura Puzzle (montaj flotant tip puzzle) 

& Ease (montaj flotant)
l Allura Decibel (LVT acustic) 
l Allura Colour (dale omogene)

Colecțiile noastră Allura LVT sunt realizate cu
pasiune și know-how, reprezentând noua generație
a pardoselilor LVT. Sunt create deopotrivă pentru
clienți finali și profesioniști în pardoseli. La Forbo,
studiem modul în care oamenii lucrează, trăiesc și
interacționează în mediul interior. Ţinem seama de
aceste aspecte și le armonizăm cu trendurile de
design și dinamica schimbărilor construcțiilor; folosim
descoperirile noastre pentru a inova și a ne diferenția
portfoliul prin design și funcționalitate. 

Abordăm provocările de azi și de mâine răs -
punzând la temele cheie precum refolosirea
par  doselilor și minimizarea impactului de mediu. 

Suntem pasionați de designul și posibilitățile
nelimitate oferite de Allura, deopotrivă ca element
individual și în combinație cu alte produse Forbo. 

Angajații noștri sunt mândri de gama Allura LVT,
fiind gata să vă relateze despre mediul în care ei înșiși
lucrează și despre cum sunt create colecțiile  Allura. 

Allura & mediul 
Toate gamele Allura LVT sunt create având în

minte cele mai înalte standarde de mediu. 

Energie verde 
Fabricile Forbo din Europa asigură un LVT de înaltă

calitate, realizat cu energie verde și cantități minime
de deșeuri, ce sunt apoi reciclate la rândul lor în
produs. 

Transporturi reduse 
Deoarece producem aproape de clienții noștri,

reducem liniile de aprovizionare și transport și avem
posibilitatea de a ne controla stocurie astfel încât
materialele sunt disponibile la nevoie și nu se uzează
moral. 

ALLURA DRYBACK (LIPIRE)

ALLURA FLEX (MONTAJ FLOTANT TACK)

ALLURA CLICK (MONTAJ FLOTANT CLICK)

EASE (MONTAJ FLOTANT)
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NOI cOLecŢii

Fără ftalați 
Toate produsele din gama Allura LVT sunt 100% fără

ftalați. 

Conținut reciclat 
Forbo Allura conține peste 20% conținut reciclat. 

Reducerea deșeurilor de tăiere 
Plăcile și dalele Allura sunt tăiate cu un cutter

automat cu ultrasunete capabil să tăie plăcile fără a lăsa
vreun spațiu între ele, eliminând astfel eventualele
deșeuri. Operația de tăiere e alimentată de o foaie
continuă, implicând un aport minim de deșeuri care
apare doar la capetele foii de 4 m lățime. 

Materii prime atent selectate 
Allura e produsă cu materii prime atent selectate și

verificate din perspective consistenței și calității.
Straturile produsului sunt realizate exclusiv în fabricile
noastre, nefiind implicate niciun fel de straturi sau
materiale prefabricate. Acest lucru înseamnă că în
procesul de producție nu se irosește nicio materie
primă. 

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

ALLURA PUZZLE (MONTAJ FLOTANT TIP PUZZLE)

ALLURA DECIBEL (LVT ACUSTIC)

ALLURA COLOUR (DALE OMOGENE)

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



Dale de mochetă Noua colecție Flotex Colour 2019 – 
o pardoseală textilă unică 

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

l Forma modulară încurajează flexibilitatea și inovația în
proiectare.

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

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

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

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

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

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

l Conține 59% material reciclat.

Forbo Flooring Systems Romania 
Sandra Stoian
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com

Mochetă și Flotex Premium
de la Forbo Flooring Systems
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MatErialE Noi

Ucrete CS de la Master Builders
Solutions

We create chemistry

La începutul anului 2020, Master Builders
Solutions a lansat la nivel european un nou sistem
inovativ de pardoseală Ucrete, stabil la radiația
ultravioletă. Ucrete CS se bazează pe 50 de ani
de excelență în pardoseli și vine cu o gamă
extinsă de culori, inclusiv în nuanțe pastelate, cu
o estetică ridicată. Introducerea Ucrete CS
reprezintă un salt înainte pentru pardoselile din
medii grele, datorită rezistenței la decolorare și
pătare, respectiv stabilității culorilor la razele UV.
Astfel, Ucrete CS redefinește pe termen lung
așteptările estetice și practice pentru pardoselile
din industria alimentară și a băuturilor.
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Master Builders Solutions anunță lansarea unui nou sistem
inovator de pardoseli, Ucrete CS, bazat pe o tehnologie Heavy
Duty cu estetică ridicată:

ian Smith, manager la nivel global pe segmentul Perfor -
mance Flooring în cadrul Master Builders Solutions, a explicat:
„Multe pardoseli Ucrete sunt încă în funcțiune după câteva
decenii, scăzând costul de întreținere a proprietății. Sistemul
nostru inovator Ucrete CS reprezintă o schimbare reală pentru
așteptările estetice ale clienților noștri, reducând decolorarea
produsă de substanțele chimice și fără nicio schimbare de
culoare cauzată de UV! Nu există niciun compromis la
performanțele deosebite pe care le aduce Ucrete în mod uzual.”

Pe lângă aceste noi îmbunătățiri, toate caracteristicile de
performanță valoroase, care au făcut ca Ucrete să fie liderul pieței
pentru zonele de procesare agresive, au rămas neschimbate.
Ucrete CS este alegerea evidentă pentru par doselile de înaltă
performanță, cu durată lungă de viață și întreținere redusă.

„Ca și în cazul celorlalte sisteme Ucrete, Ucrete CS cu
întărire rapidă oferă o rezistență excelentă la substanțele
chimice, inclusiv la acizii organici și anorganici, dar și rezis -
tență la temperaturi ridicate, precum apa clocotită sau
curățarea cu aburi. Ucrete stabilește punctul de referință
pentru pardoselile industriale în industria alimentară și a
băuturilor - inclusiv în fabrici de produse lactate, fabrici de
bere și băuturi răcoritoare, precum și în industria far ma -
ceutică și de produse chimice.”

Durabil, igienic, sigur și estetic
Noul nostru sistem CS reprezintă o altă etapă importantă

în istoria Ucrete. Cu această stabilitate a culorilor, datorită
rezistenței sale la UV și a rezistenței îmbunătățite la pete,
Ucrete CS este atractiv, foarte durabil, igienic și sigur:

1. Rezistență la alunecare
Sistemele Ucrete CS dispun de trei texturi de suprafață,

CS10, CS20 și CS30, putând fi aplicate la grosimi de 4, 6 sau 9

mm, în funcție de condițiile de șantier și de serviciile de
întreținere necesare în timpul utilizării. Gama este completată
de versiunile antistatice Ucrete CS 10 AS și CS 20 AS.

2. Igienă
Nu este necesar să se facă compromisuri asupra esteticii sau

igienei când dispunem de aceste pardoseli rezistente la
alunecare. Deși sistemele profilate Ucrete CS au  rezistențe la
alunecare R12 și R13, acestea pot fi curățate la aceleași exi gen țe
ca oțelul inoxidabil și nu permit dezvoltarea micro organismelor,
contribuind astfel la menținerea stan dar delor de igienă.

3. Curățare și rezistență la pătare
Un regim eficient de cleaning și întreținere trebuie să

optimizeze durata de viață și aspectul pardoselii, nu să o
afecteze. Utilizarea Ucrete CS va reduce semnificativ
modificarea de culoare de natură chimică observată de regulă
în medii de producție agresive.

4. Estetică
Este posibil să aveți nevoie de o pardoseală cu profilare

accentuată, pentru o mai bună aderență în condiții curente
de contaminare cu grăsimi. În același timp, suprafața trebuie
să arate bine tot timpul, mai ales dacă aveți clienți care vin în
vizită. Sistemele Ucrete CS oferă acea rezistență la alunecare
de care aveți nevoie, fiind în același timp ușor de curățat și la
nivelul estetic dorit. Culorile nu se vor estompa sau îngălbeni,
nu își vor schimba nuanța, menținându-se la aceeași inten -
sitate și oferind același aspect luminos. Astfel se creează un
mediu de lucru sigur și atractiv pentru activitatea din unitatea
de producție. 

n Un aspect atractiv de lungă durată în mediile grele
din industria alimentară și a băuturilor;

n Rezistență sporită la pătarea cauzată de substan-
țele chimice și decolorarea produsă de razele ultra-
violete;

n Gamă extinsă de culori stabile UV, inclusiv în
nuanțe pastelate; 

n Ucrete CS se bazează pe 50 de ani de performanță
excepțională fără compromisuri.

Verde/Maro                Albastru                    Galben                       Verde

Gri               Albastru deschis      Verde deschis             Gri deschis

Portocaliu                   Crem                        Roşu               Galben aprins
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MatErialE Noi

Ucrete – Inovații în pardoseli Heavy
Duty de peste 50 de ani 

Încă de la început, inovația a fost motorul dezvoltării
sistemelor noastre Ucrete. investiții semnificative în cercetare
și dezvoltare ne-au permis să atingem multe etape în ultimii
50 de ani, cum ar fi:

Master Builders Solutions - Divizia de
Produse Chimice pentru Construcții  

Divizia BASF de produse chimice pentru construcții oferă
soluții chimice avansate sub brandul global Master Builders
Solutions pentru construcția, întreținerea, repararea și
renovarea structurilor. Marca este construită pe mai mult de
100 de ani de experiență în industria construcțiilor. Portofoliul
nostru cuprinde aditivi de beton, aditivi de ciment, soluții
chimice pentru construcții subterane, sisteme de imper mea -
bilizare, sisteme de etanșare, sisteme de reparații și protecții

ale betonului, chituri performante, sisteme de pardoseli
performante, sisteme de fixare a plăcilor, sisteme de control
și soluții de protecție a lemnului. Divizia de Chimie pentru
Construcții are aproximativ 7.000 de angajați, formând o
comunitate globală de experți în construcții. Pentru a rezolva
provocările specifice ale construcției clienților noștri de la
concepție până la finalizarea unui proiect, ne bazăm pe know-
how-ul nostru de specialitate, expertiza regională și
experiența dobândită în nenumărate proiecte de construcții
din întreaga lume. Folosim tehnologiile globale BASF și
cunoașterea aprofundată a necesităților clădirilor locale
pentru a dezvolta inovații care să ajute clienții noștri să aibă
mai mult succes și să realizeze construcții durabile. Divizia
operează facilități de producție și birouri de vânzări în peste
60 de țări și a realizat vânzări de aproximativ 2,5 miliarde de
euro în 2018.

Despre BASF
La BASF, creăm chimie pentru un viitor durabil. Combinăm

succesul economic cu protecția mediului și responsabilitatea
socială. Cei aproximativ 122.000 de angajați din Grupul BASF
lucrează pentru a contribui la succesul clienților noștri în
aproape toate sectoarele și aproape în fiecare țară din lume.
Portofoliul nostru este organizat pe șase segmente: Chimicale,
Materiale, Soluții industriale, Tehnologii de suprafață, Nutriție
și îngrijire, Soluții pentru Agricultură. 

BASF a generat vânzări în valoare de aproximativ 63 de
miliarde de euro în 2018. 

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

n 1982: Primul sistem de pardoseală terazzo igienic an-
tistatic pentru industria farmaceutică;

n 1993: Primul sistem de pardoseală cu aplicare fluidă și
rezistență la șoc termic, pentru aplicare ergonomică;

n 2003: Primele sisteme cu profiluri de rezistență la alu-
necare specificabile - cerința cheie de siguranță pentru
industria alimentară și a băuturilor;

n 2011: Primele sisteme cu întărire rapidă, care nu pre-
zintă miros, pentru a reduce timpul de inactivitate,
chiar și la temperaturi reduse;

n 2018: Pardoseli antistatice monolitice, rezistente la șo-
curi termice.
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Tema târgului a fost
„ATMYSPHERE”, evidențiind
as pecte care contribuie la

sentimentul de bunăstare, pro mo -
vând în același timp naturalețea și
dura bilitatea. În cadrul conferințelor,
prezentărilor organizate, dar și în

În perioada 10 - 13 ianuarie am participat la o
nouă ediție a celei mai importante expoziții
mondiale din domeniul pardoselilor și finisajelor
pentru pardoseli, DOMOTEX – Hanovra 2020.
La eveniment au fost prezenți, în cele 4 zile de
târg, circa 35.000 de participanți - 70% dintre
aceștia din alte țări decât Germania. Firmele
expozante, în număr de peste 1.400 din 60 de țări
ale lumii, au venit în întâmpinarea vizitatorilor cu
produse și soluții care reflectă cele mai noi
tendințe în acoperiri pentru pardoseli interioare
și exterioare, precum și în designul interior.
Prezenți la eveniment, am stat de vorbă cu
reprezentanți ai unor branduri și organizații
relevante pentru piața românească.  

DOMOTEX
2020 
eleganța, naturalețea 
și sustenabilitatea 
pardoselilor

EVENiMENt
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contextul întâlnirilor de afaceri curente, s-a vorbit mult despre
schimbări – pe toate coordonatele: digitalizare, sus tena -
bilitate, design, sisteme de punere în operă etc. A fost
remarcat de asemenea un rol tot mai important al așa-
numiților ”influenceri”, pe care departamentele de marketing
ale companiilor îi iau tot mai mult în serios, atâta vreme cât
aceștia își dovedesc competența și conectarea nemijlocită la
viața branșei. 

Gradul de internaționalizare a evenimentului a fost la nivel
ridicat, ca de obicei. Conform organizatorilor, 60% dintre
vizitatori au fost europeni, 25% din Asia și 10% din America,
majoritatea covârșitoare (90%) persoane cu funcție decizională
într-o companie sau un proiect. În acest context, s-a desfășurat
hub-ul de meserii calificate ”Treffpunkt Handwerk”, în cadrul
căruia și-au demonstrat îndemânarea numeroși montatori de
pardoseli din întreaga lume, inclusiv din România, mizând pe
tehnicile tradiționale de lucru, cu intervenția cât mai redusă a
noilor tehnologii. Pe lângă un masterclass organizat de
Workcamp Parquet, vizitatorii târgului au mai putut participa
la prezentări ale unor specialiști care au vorbit despre ultimele
tendințe în pardoseli, aspecte economice sau tehnologice ale
pieței de profil. Când vorbim de Domotex, ne referim la zeci și
zeci de asemenea mini-evenimente, susținute de specialiști
tehnici, designeri, arhitecți, dezvoltatori ș.a.m.d. în numeroasele
săli ale complexului expozițional și în zone speciale amenajate
de organizatori.

Ca în fiecare an, Domotex a fost ocazia pentru a fi
acordate premii celor care activează în această industrie:
Carpet Design Awards, Carpet Star Award și Parkett Starr
Award. În ansamblu, vizitatorii și expozanții au apreciat pozitiv
această ediție a târgului, ținând cont de procentul mare de
profesioniști și firme specializate care au participat.
Următoarea ediție a târgului va avea loc în perioada 15 – 18
ianuarie 2021, la Hanovra, în aceeași locație.

Brandurile LOBA și WAKOL au fost reprezentate în
tandem, ca de fiecare dată, oferind sisteme complete pentru
montarea și finisarea pardoselilor de orice tip. Specialiștii celor
două companii producătoare nu s-au mulțumit doar să
prezinte noutățile, ci le-au și pus în operă, atrăgând atenția
unui public numeros. Linia de produse pentru finisarea
pardoselilor din lemn Lobadur a fost optimizată cu ajutorul
unor aditivi care creează noi efecte cromatice și de luciu.
Astfel, pardoselile din lemn pot căpăta fie nuanțe deschise
scandinave, fie nuanțe mai închise, calde, asemănătoare
lacurilor pe bază de solvent, produsele Loba fiind însă pe bază
de apă, fără solvenți. De asemenea, au fost prezentate noile
materiale pentru șlefuire din gama Lobasand.  Sub brandul
Wakol a fost lansată noua rășină MS 315, destinată reparării

fisurilor din șapă și acoperirii zonelor de îmbinare sau rost,
oricare ar fi natura acestei șape, inclusiv mastic bituminos.
Adezivul monocomponent pentru pardoseli din lemn și
plută Wakol MS 262 are o nouă formă de prezentare, în
recipiente de 18 kg, iar pentru aplicarea de dale PVC sau
cauciuc pe suprafețe verticale a fost creat noul adeziv Wakol
MS 552. Toate aceste produse sunt concepute cu emisii
foarte scăzute de substanțe volatile.       

În cadrul standului Decora SA am putut vedea gama de
underlay profesional, produse speciale dedicate pentru orice
pardoseli flotante sau lipite, pentru uz comercial sau
rezidențial. impresionante au fost, de asemenea, noile
pardoseli flotante cu aspect de lemn, obținute din minerale
naturale și polimeri. Rezistente precum gresia, dar calde și
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EVENiMENt

fine la atingere, acestea sunt impermeabile, extrem de stabile
dimensional (chiar și la încălzirea în pardoseală), având
aplicații în numeroase domenii unde montajul trebuie să fie
rapid, curat și aplicabil pe suprafețe mari fără rosturi.

investind în cercetare și dezvoltare, Decora a devenit în
ultimii ani lider european pe segmentele de piață pe care
activează.

La standul Vetedy Group, producător de pardoseli din
lemn exotic pentru interior și exterior, am putut vedea noile
game având forme, dimensiuni și finisaje adaptate
tendințelor actuale în design. 

Acestea pot fi achiziționate și în România prin intermediul
firmei FLooRS4YoU. Avantajele acestor pardoseli sunt nu
doar calitatea și noblețea lemnului atent selecționat, ci și
montajul cu sisteme de prindere proprii, patentate, care
asigură rapiditate la punerea în operă și un aspect deosebit
al acoperirii rezultate, sistemele de fixare fiind complet
ascunse. Vetedey este un grup internațional localizat în
Luxemburg, Belgia, Camerun și indonezia, în ultimele două
țări având suprafețe concesionate proprii pentru producția
de lemn exotic.

Producătorul de profile pentru pardoseală Küberit și-a
anunțat public obiectivul de a produce și distribui în cel mai
eficient mod de eco no -
misire a energiei.
Con  ceptul eco pro³ se ba -
zea ză pe o abordare
du rabilă, împreună cu
dezvoltarea profilelor pro -
fesionale de înaltă calitate,
noua etichetă evidențiind
faptul că produsele Küberit
sunt realizate printr-un
proces de reciclare cu
buclă închisă, o practică
benefică pentru mediul
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înconjurător. Circa 70% din producție (care se ridică anual la
1.500 de tone de profile) este obținută acum din aliaje de
aluminiu reciclat, după ce în ultimii doi ani niciun produs
fabricat astfel nu a înregistrat reclamații privind calitatea. 

Din perspectiva designului, Küberit mizează pe un aspect
mai rafinat prin introducerea a două variante de finisaj periat
pentru anumite profile de pardoseală: silver și platinium,
concepute pentru a fi în ton cu tendințele din designul interior.

La standul Rubio
Mono coat am putut vedea
multitudinea impre sio nantă
de culori pe care le poate lua
lemnul cu ajutorul fini sajelor
pro tectoare (uleiu rilor) sau al
pre-tratării care conferă un
aspect vintage. Rubio -
Belgia are peste o sută de
ani de experiență în
producția de materiale
pentru montajul și finisarea
pardoselilor din lemn. 

Un stand generos a avut producătorul de parchet FLo.iT,
membru al  Florian Group, unul dintre cei mai mari jucători
europeni de pe piața produselor din lemn. În oferta acestuia
se pot regăsi game de parchet masiv din stejar sau nuc,
respectiv variante stratificate (dublu, triplu sau multi) cu strat
final din aceleași esențe. 

Gama din lemn termotratat este destinată în general
soluțiilor de pardoseli outdoor. 

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 

SpaMagazin www.spamagazin.ro

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 
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izolaȚii

pentru  o  pardoseală  perfect
protejată  

URSA 

Când evaluăm o pardoseală, avem tendința să ne gândim doar la stratul final, care este
important, desigur. Totuși, așteptările noastre sunt mai mari; după un timp de utilizare, ne
dăm seama că pardoseala, ca sistem complet, trebuie să ne ofere nu doar o suprafață estetică
și confortabilă la trafic, ci și alte avantaje: izolare fonică și termică față de spațiile de dedesubt,
o temperatură plăcută, apropiată de cea a spațiului locuit, siguranță din perspectiva igienei
și sănătății, lipsa umidității – iată doar câteva aspecte, probabil cele mai importante. Atunci
ne dăm seama că o pardoseală modernă înseamnă mult mai mult, confortul și siguranța
noastră depinzând de întregul sistem de pardoseală, inclusiv de planșeul și tavanul de
dedesubt, cum este cazul unei construcții multietajate. Astfel, sistemele termo-hidroizolante
își dovedesc importanța covârșitoare, iar în acest context vom vorbi despre produsele și
materialele oferite de URSA Glasswool, unele dintre cele mai performante materiale pe bază
de vată minerală de sticlă.       

i zolarea termică de la nivelul pardoselii se integrează într-
un cadru mai larg și mai complex, care vizează întreaga
anvelopă a clădirii și unele dintre compartimentări: ziduri

verticale, acoperișuri, planșee, subsoluri etc. Din perspectiva
eficienței energetice, o construcție a zilelor noastre este
privită în mod holistic, începând cu stadiul de proiectare,
con tinuând cu cel de execuție efectivă, ajungând în faza de
edi ficiu existent și, eventual, gândind modul în care

materialele
îndepărtate vor putea fi

reciclate sau prelucrate și reintegrate fără efecte nocive în
mediul înconjurător. 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. 

Aceste concepții stau 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 accentuat, în special după
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lansarea gamelor BiOnic, obținute din materiale
regenerabile, fără efecte nocive asupra sănătății
utilizatorului.

Materialele termoizolante din vată de
sticlă sunt recunoscute pentru per for -
manțele lor deo se bite: greutate
redusă, flexibilitate, adap tabilitate 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 con -
fortul 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. 

Multe dintre problemele întâmpinate de mon tatorii de
pardoseli provin din deficiențele clădirii legate de

temperatură și umiditate. Poate fi vorba
despre lipsa materialelor optime, de faptul

că aceste materiale nu sunt potrivite
arhitecturii sau destinației fiecărui spațiu (spații

tehnice, spații umede, 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
rema nente 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.  

La URSA avem posibilitatea de a interveni cu ma -
terialul potrivit asupra oricărui element de construcție, în
orice etapă a șantierului, inclusiv în cadrul unori lucrări de
renovare sau modernizare, așa cum se poate vedea în

continuare.

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), către spațiile locuite. 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 finisajelor, iar
acoperișul este protejat corespunzător, fiind expus la
temperatura și umiditatea potrivite.

Izolarea sub planșeu
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.

Practic, URSA are soluții pentru orice spațiu, iar un
domeniu special este cel al izolațiilor tehnice și al canalelor
de ventilație.

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

izolaȚii
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www.izolezdestept.ro

Te ajutăm să izolezi deștept și să
construiești mai bine!
Indiferent dacă vorbim de o casă, de un mic spațiu de producție, de o
fermă sau de orice alt tip de proiect, URSA are cea mai avantajoasă soluție
de izolare pentru tine.

l cea mai bună termoizolație din vată de sticlă la cel mai bun preț
l consultanță gratuită pentru alegerea celei mai avantajoase soluții

de izolare
l calculul necesarului de materiale izolante și instrucțiuni pentru

montaj
l condiții avantajoase de livrare, dacă proiectul tău se află în aria eli-

gibilă și depășește volumul minim de 15 role sau pachete de vată
de sticlă URSA

Ce tipuri de izolații poți achiziționa prin serviciul Izolez deștept cu URSA?
Poți alege oricare dintre produsele URSA. Specialiștii noștri vor avea grijă să-
ți ofere toate informațiile necesare astfel încât să alegi cea mai bună soluție și
să te bucuri de o construcție eficientă energetic, durabilă și ieftin de exploatat.
l Vată de sticlă URSA pentru acoperișuri și mansarde
l Plăci din vată minerală URSA pentru pereți exteriori
l Vată de sticlă pentru pereți interiori și compartimentări din gips-car-

ton

Știați că, la începutul anului 2020, Administrația Fondului pentru
Mediu a anunțat că pregătește programul intitulat CASA EFICIENTĂ
ENERGETIC, prin care va sprijini financiar (cu până la 15.000 de euro
pentru o locuință) persoanele care doresc să-și îmbunătățească per-
formanța energetică a casei?
Urmărește-ne pe www.ursa.ro sau pe Facebook pentru a fi informat ime-
diat ce apar noi informații despre acest subiect !

Cu vata de sticlă URSA, construiești mai bine!
Termoizolația pentru o casă de 100 de mp nu depășește 5% din costul
construcției. De aceea, e important să nu faci rabat la calitatea materi-
alelor izolante pe care le folosești. O termoizolație de calitate îți asigură o
protecție maximă, ceea ce, pentru tine, înseamnă costuri de exploatare
mult mai mici, atât vara, cât și iarna, pe toată durata de viață a con-
strucției. Și invers: dacă faci acum economie la termoizolație, vei plăti mai
mult la factura de întreținere, lună de lună, an de an.
Cum acționează termoizolația? Simplu: împiedicând schimbul de căldură
dintre interior și exterior. Astfel, în timpul iernii, o izolație de calitate păstrează
căldura în casă mult mai mult timp, ceea ce înseamnă că vei consuma sem-
nificativ mai puțină energie (gaz sau electricitate) pentru a încălzi. Măsură-
torile arată că se poate obține o economie de până la 80% din factura de
întreținere dacă construcția este bine izolată din cap până în picioare (fun-
dație, pereți exteriori, acoperiș), în timp ce izolarea corespunzătoare doar a
acoperișului contribuie cu o reducere de până la 30% din costurile de în-
treținere. În timpul verii, de asemenea, izolația are un rol important în asigu -
rarea confortului termic fără consum suplimentar de energie. O casă izolată
va fi răcoroasă și fără să folosești prea mult aerul condiționat.

Alege să Izolezi deștept cu URSA.
Obții cele mai bune materiale izolatoare, în cele mai 
avantajoase condiții, pentru proiectul tău!
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PardoSEli iSToRiCESFatUl SPECiALiSTULUi

Încercați să selectați pardoseala po -
trivită pentru unitatea dum nea voas -
tră de producție și sunteți copleșit
de gama largă de alegeri și de lipsa
informațiilor clare? Cu peste 25 ani
de experiență în aplicarea par do -
selilor din rășini, Elite Surface Systems
vă poate ghida cu soluția potrivită
pentru proiectul dumneavoastră!

Cunoaștem foarte bine faptul că între prin -
derile implicate în industria produselor de larg
consum se confruntă cu provocări unice atunci
când vine vorba de sănătate. Există, de ase -
menea, numeroase standarde și certi ficări
privind siguranța utilizatorilor, dar și a con su -
matorilor. Siguranța consumatorului este
întotdeauna o problemă de interes inter național.
Până la urmă, publicul larg consumă produsele
care provin de la companiile pro du cătoare. Din
acest motiv, recomandăm par te nerilor noștri
doar pardoseli turnate, fără îmbinări, pentru a
satisface cele mai stricte cerințe internaționale și
locale pentru siguranță și igienă. 

SPAȚIU DE PrODUCȚIE
CUM ALEGEM PArDOSEALA UNUI
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Prin urmare, alegerea pardoselii potrivite
domeniului de activitate este de cea mai mare
importanță pentru companiile care doresc să
funcționeze conform standardelor în vigoare.
Deși curățenia și igiena sunt un factor crucial
atunci când se specifică tipul de pardoseală
pentru fiecare industrie, acoperirile trebuie să
țină cont și de alți factori, cum ar fi expunerea
la anumite substanțe chimice. Produsele
epoxidice uzuale nu sunt potrivite în zonele de
producție expuse la substanțe cu valori
extreme ale pH-ului, de la foarte acid până la
extrem de alcalin. În zonele de procesare a
alimentelor trebuie, de asemenea, să se țină
cont și de pereți și de îmbinările dintre aceștia
și pardoseală. Îmbinarea trebuie făcută printr-o
scafă concavă care permite curățarea ușoară.
Reducerea accidentelor de muncă cauzate de
o pardoseală alunecoasă este un alt aspect
important. Este de la sine înțeles că pentru a
reduce alunecările și accidentele, pardoseala
trebuie păstrată curată și uscată. În mediile de
producție pentru produse alimentare și băuturi,
acest lucru nu este întotdeauna posibil.
obținerea unui echilibru optim între condițiile
de siguranță și producție nu este o sarcină
ușoară. În sfârșit, pentru camerele de congelare,
este nevoie de o acoperire elastică, aptă să
reziste la temperaturi extrem de scăzute (-40°C).

Există o serie de motive pentru care par -
doselile nu rezistă în exploatare. Unul are
legătură cu proiectarea și construcția slabă a
substratului, altul este că finisajul pardoselii nu

este potrivit pentru utilizarea planificată, un al
treilea este o aplicare prost executată și
pregătirea superficială a suportului. Poate părea
ironic, dar este cel mai scump să ai probleme
cu pardoselile. În medie, o refacere sau o re pa -
ra ție corectă durează cel puțin o săptămână, în
funcție de dimensiunea și complexitatea lu -
crării. Reamenajarea și repararea unei par do seli
înseamnă deci timp de întrerupere a activității
curente, adică venituri pierdute. 

10 sfaturi pentu 
o pardoseală de ELITĂ
l Alegeți o suprafață continuă,
neporoasă, impermeabilă și fără
îmbinări

Deși favorite de mult timp pentru anumite
industrii, placările cu gresie (sau orice acoperire
de pardoseală asemănătoare, cu rosturi și
îmbinări), au aceaste probleme când vine vorba
de igienizare și întreținere. Rosturile de pe
suprafața pardoselii reprezintă un risc potențial
de contaminare. igiena suprafețelor depinde
inclusiv de aderența adezivului la fiecare bucată
de gresie, de calitatea și integritatea chitului de
rost folosit.

Chiar și cea mai mică porțiune de chit
aplicat necorespunzător, orice fisură sau placă
nefixată creează o zonă întunecată și umedă -
mediul ideal pentru ca microbii să se
reproducă. Rosturile sunt, de obicei, primul loc
unde apar fisuri sau unde chitul cedează,
expunând marginile plăcilor care apoi se pot
desprinde astfel încât aceste zone devin
aproape imposibil de curățat corespunzător.
Apar astfel intervenții frecvente și incomode
pentru reparații. Spre deosebire de acestea,
pardoselile turnate din rășini epoxidice,
poliuretanice sau din poliuretan-ciment sunt
aplicate ca suprafețe netede, monolitice, fără
îmbinări sau cu rosturi limitate și sigilate elastic,
îmbinând durabilitatea (rezistența la abraziune,
rezistența la impact etc.) cu rezistența la tem -
peraturi ridicate și rezistența chimică la cele mai
comune produse chimice utilizate în industrie,
fără a permite dezvoltarea de microbi.
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l Evidențiați căile de circulație și zonele
de lucru

Marcajele pe pardoseală care disting căile de
rulare a vehiculelor de benzile de circulație
pentru pietoni, precum și direcționalitatea, pot
ajuta la prevenirea accidentelor și la îmbu nă -
tățirea fluxului de muncă. Delimitarea zonelor
sau folosirea anumitor culori pentru pardoseală
pot contribui la creșterea productivității și
performanței, prin reducerea numărului de per -
sonal neesențial într-o anumită zonă.
Res pectarea condițiilor sanitare se face mar când
faptul că intrarea într-o zonă critică este limitată
la cei care poartă echipamente de pro tecție
cum ar fi cizmele, halatele, măștile, mă nușile etc.

l Alegerea materialului pentru
pardoseală care se pretează cel mai
bine tipului de activitate desfășurat,
dar și suportului existent

Pardoseala care aderă în mod inerent și
complet la substratul de beton sprijină igiena
zonei de producție și garantează exploatarea de
lungă durată. De exemplu, pardoseala de tip PVC
sau dale de cauciuc nu se leagă monolitic de
stratul suport, trebuie fixată pe beton cu adeziv
aplicat local, ceea ce poate crea goluri între acestea
și suportul din beton, permițând bacteriilor și
mucegaiul să prolifereze neob ser vate. În schimb,
sistemele de acoperire cu rășini fac corp comun
cu substratul de beton, eli minând riscul unor astfel
de goluri. Mai mult, aceste pardoseli din rășini
demonstrează o durabilitate excelentă, cu
rezistență la impact și abraziune, precum și o
rezistență excepțională la compresiune. Pardoseala
din rășină este impermeabilă la umiditate, ceea ce
îi permite să rămână intactă și complet lipită în

zonele cu prelucrare umedă. Unii producători oferă
soluții pentru condiții nedorite și dificil de abordat,
cum ar fi transmisia de vapori de apă prin beton,
care pot deteriora aderența, aspectul și func -
ționalitatea aproape oricărui tip de par do seală.
Pardoselile poliuretan-cimentoase, per meabile la
vaporii de apă, rezistente la agre siune chimică,
șocuri mecanice și șocuri termice sunt ideale
pentru condiții grele de lucru. 

l Evitați acumulările de apă prin
asigurarea unei pante corespunzătoare
a pardoselilor către drenuri

Apa uzată, după ce ajunge pe pardoseală,
creează zone umede care pot adăposti agenți
patogeni și fac pardoseala nesigură pentru
lucrători. Crearea unei pante corespunzătoare
către rigole sau sifoane este obligatorie în
proiectarea pardoselii.

l Protejarea corespunzătoare a
bordurile și pereților

Pardoselile, pereții și bordurile din beton
trebuie protejate cu materiale care să respecte
standardele și să reziste deversărilor accidentale
ale substanțelor folosite în procesul tehnologic
sau pentru igienizare. Dacă sunt aplicate corect,
suprafețele acoperite vor fi netede și monolitice
pentru a permite curățarea rapidă și eliminarea
corespunzătoare a oricăror materiale vărsate. Dacă
este cazul, alegeți culori de siguranță pentru
borduri, pentru a reduce la minimum acci dentele.

l Eliminați unghiurile de 90º la
îmbinarea dintre pardoseală și perete

Prin eliminarea unghiurilor dintre par do -
seală și pereți, se reduc zonele în care se pot
acumula și dezvolta bacterii și mucegaiuri, iar
curățarea și igienizarea se fac mult mai eficient
și mai amănunțit. Pardoselile turnate din rășini
se execută cu scafe concave cu înălțimi de până
la 10-20 cm și se pot integra perfect în sisteme
complete de perete /pardoseală.

l Alegeți textura adecvată pentru a
îmbunătăți rezistența la alunecare

Siguranța angajaților este una dintre cele

mai importante cerințe pentru orice loc de

SFatUl SPECiALiSTULUi
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muncă. Rănirile prin alunecare reprezintă apro -

xi mativ 86% din totalul incidentelor, iar 90%

dintre acestea se întâmplă pentru că par do -

seala este umedă. Aceste accidente sunt în

special în industria alimentară, unde apar de

patru ori mai des decât media în alte industrii.

Accidentările pot avea impacturi semnificative

asupra tuturor celor implicați. Cea mai sem -

nificativă este suferința și incapacitatea de a

munci a persoanei rănite. Următorul este

impactul asupra com paniei - financiar, pier derea

personalului cheie, pierderea pro   ductivității și

răspunderea. Alături de lichide, orice tip de

particule, cum ar fi pulberea sau granulele, pot

crea un pericol de alunecare și accidentare. În

timp ce anumite camere de pro cesare a

alimentelor necesită pardoseli netede pentru o

igienizarea optimă, alte zone au nevoie de un

anumit nivel de rezistență la alunecare pentru o

siguranță îmbunătățită. În funcție de fiecare

zonă de lucru, se pot crea texturi personalizate,

îmbunătățind tracțiunea pentru pietoni și

pentru vehicule.

l Reduceți pericolele din pulberile
combustibile cu pardoseli conductive

Diferite pulberi combustibile și ingrediente

granulate necesită depozitare și manipulare

specială. De exemplu, energia electrică statică

generată de o simplă mișcare fizică pe par do -

seală poate reprezenta o amenințare reală în

vecinătatea acestor materiale. Ca parte a unui

program de siguranță la scară largă, pardoselile

epoxidice conductive sau disipative elec tro -

static (ESD) pot ajuta la disiparea în siguranță a

încărcăturii electrice din locațiile sensibile, cu

risc ridicat de explozie.

l Asigurați-vă că pardoselile pot
suporta stresul termic

Folosirea apei calde sau a aburului pentru

igienizarea zonelor de procesare poate afecta

rapid orice pardoseală care nu este proiectată

pentru șoc termic. Acest lucru este valabil și

pentru o zonă de prelucrare la rece sau frigorifică.

Schimbările extreme de temperatură sau șocul

termic reprezintă o condiție la care puține tipuri

de pardoseală pot rezista. Din fericire, pardoseala

poliuretan-cimentoasă este proiectată pentru

utilizarea în aceste condiții vitrege de lucru.

l Asigurați-vă că pardoseala poate
tolera extremele de pH

ingredientele alimentare, substanțele chi -

mice și produsele de curățare pot avea valori pH

de la foarte acide până la extrem de alcaline.

indiferent dacă este vorba de acidul citric sau

lactic, substanțe de curățare alcaline sau ingre -

dien tele sărate, expunerea continuă la substanțe

cu pH extrem poate provoca dete riorarea

prematură a betonului neprotejat. Mai de parte,

substratul poros deteriorat poate deveni rapid

locul ideal pentru creșterea bac teriilor. Pentru a

preveni acest lucru, sis temele de pardoseală

turnate pe bază de rășini sintetice oferă variante

inovatoare, rezis tente la substanțe chimice acide

și alcaline cu con centrație ridicată.

Alegerea soluției optime pentru reali -
zarea pardoselii nu este deloc ușoară, având
în vedere numărul mare de sisteme
disponibile, dar și condițiile de lucru variate
la care vor fi supuse astfel încât să ofere o
protecție excelentă împotriva uzurii zilnice și
siguranței utilizatorilor, precum și dura -
bilitate excepțională și cicluri de viață
îndelungate. Contactați unul dintre experții
noștri pentru a afla mai multe despre sis -
temele de pardoseli pe care le putem aplica
sau pentru a programa o evaluare și
elaborarea unei soluții tehnice la fața locului.
Soluțiile tehnice oferite de Elite Surface
Systems sunt complet perso na lizabile, pentru
a se potrivi nevoilor tale unice!

Elite Surface Systems
Tel/Fax: +40 216 670 887;
0766056976 | 0764133729
Email: office@pardoseli-elite.ro
www.pardoseli-elite.ro
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T imp de patru zile, între 20 și
23 februarie, în Pavilionul B1

al Centrului Expozițional Rom -
expo vizitatorii specialiști au găsit
soluții și tehnologii de ultimă
generație pentru afacerile din do -
meniul Horeca, aflând care sunt
tendințele anului în materie de
amenajare, reamenajare și dotare a
locațiilor pe care le dețin. O par -
ticipare importantă a venit din
zona de design/mobilier, iar in te -
resul vizitatorilor pe acest segment
ne-a fost confirmat și de numărul

mare de reviste distribuite, oferite
gratuit participanților. 

Evenimentul a fost cu atât mai
interesant pentru noi, deoarece în
paralel, în Pavilionul alăturat, s-a
desfășurat ediția de primăvară a
Târgului de Turism al României,
care a avut, conform orga ni za -
torilor, un număr de 19.000 de
vizitatori. Aici au participat, ca
expozanți, și numeroși repre zen -
tanți ai unor hoteluri din domeniul
balnear sau de leisure, dar și ai
altor tipuri de unități Horeca ce au

pregătit pachete turistice pentru
acest an (Spa, turism culinar,
cultural etc). 

Profesioniștii din gastronomie,
„chef-ii”, au fost prezenți și în
cadrul demonstrațiilor culinare,
unele dintre ele avangardiste, care
au fost atracția evenimentului.
Aceste demonstrații au aparținut
unor școli de bucătari și barista, tot
mai active în cadrul evenimentelor
de profil. 

Din experiență, noi știm că
aceștia se numără printre citi torii

EVENiMENt

Ca la fiecare ediție din ultimii
ani, am participat și în 2020 cu
revista noastră la expoziția inter -
națională de echipamente, mo -
bilier și dotări pentru ho teluri și
restaurante, romhotel. Este
ocazia perfectă pentru a ne
întâlni cu cei mai de seamă
reprezentanți ai pieței Horeca,
aici primind vizita a numeroși
operatori din domeniu, pro -
prie tari, investitori, manageri,
bucătari profesioniști care sunt
interesați direct, în mare măsură,
de calitatea pardoselilor unui
spațiu dedicat, supus unor
reguli și normative stricte. 

Romhotel 
2020
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revistei, deoarece au interesul
direct de a beneficia de o par -
doseală rezistentă, sigură, simplu
de igienizat. 

Alte activități conexe am ur mă -
rit în cadrul Târgului de Turism al
României; conferințele au avut ca
teme dezvoltarea tu rismului pe
diverse nișe, precum turismul
balnear („Infuzia de business” –
eveniment organizat de asociația
patronală din do meniu), sau
impactul pe care îl are fenomenul
„social media” în turism. 

Întrucât în turism orice de taliu
este important pentru a obține o
recție favorabilă pe re țelele de
socializare, designul, siguranța și
igiena sunt aspecte deseori
menționate în expunerile de la
aceste manifestări. Inves tițiile în
proprietăți pe zona de finisaje sunt
în continuare avantaje competitive
pentru piața Horeca, o modalitate
de dife rențiere și de atragere a
clienților, care își doresc atât
confortul și familiaritatea lo ca -
țiilor, cât și trăirea unor ex periențe

unice. Inclusiv în ofertele agen -
țiilor de turism se poate observa că
impactul vizual al ame najărilor in -
te rioare și ex te rioare ale ho te lurilor,
restau rantelor, ba rurilor, cluburilor
sau piscinelor rămâne extrem de
important. 

Interesul cititorilor la acest târg
este îndreptat așadar în bună
măsură către soluții pentru spații
din domeniul alimentației publice,
atât pentru zona de bucătărie
(pardoseli elastice sau turnate), cât
și pentru zona de servire – aici se
poate veni și cu finisaje din lemn,
piatră, pardoseli textile, soluții
inovatoare (noi materiale). 

Dat fiind traficul intens, sunt
cău tate soluțiile cele mai per -
formante, care să aducă și un plus
estetic, o personalizare cât mai
accentuată. 

Rolul arhitecților și designerilor
în acest domeniu este decisiv. În
plus, așa cum tendința în prezent
este alimentația na turală, și în do -
meniul ma terialelor de construcție
și finisaje sunt căutate variantele
Eco, fără emisii de substanțe
organice volatile. 

Întrucât paginile revistei
noastre sunt dedicate deseori
acestor subiecte, am avut ce arăta
și discuta cu cei veniți la standul
nostru. Ceea ce se mai poate
accen tua aici este im por tanța
investiției într-o pardoseală cu
durată lungă de viață; astfel,
operatorii Horeca nu sunt nevoiți
să își întrerupă activitatea pentru
re pararea unei pardoseli de
proastă calitate și își pot igieniza
su prafețele fără teama că acestea
vor ceda la agenți chimici sau
termici. 
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MATERIALE  DE TOP

Căpușele, ciupercile și bacteriile de toate tipurile sunt
un coșmar pentru orice persoană, dar mai ales părinte
de copil alergic. Zonele în care acestea se pot acumula
sunt de regulă ținute sub strictă observație. Din acest
motiv trebuie să acordăm multă atenție celei mai mari
suprafețe cu care copilul intră în contact – pardoseala.

La alegerea unei pardoseli antialergene pornim de la un
adevăr – pardoseala ușor de curățat ne ușurează viața. Nu
vom elimina 100% praful și insectele, dar le putem reduce la
un număr nesemnificativ. Vom aborda deopotrivă soluțiile
foarte populare și mai puțin uzitate. Am omis deliberat
subiectul covoarelor și mochetei – cu efort și investiții
serioase ele pot fi acceptabile pentru alergici, dar nu fac
obiectul discuției de față. Să ne concentrăm așadar pe ce
avem cel mai des în locuințele noastre.

Gresia pare o alegere simplă, 
dar atenție să nu cădeți!

Gresia e cea mai populară pardoseală – datorită suprafeței
netede praful nu se așază ușor, iar dacă o face, este simplu de
îndepărtat. Acest material este foarte bun și pentru încălzirea
în pardoseală. Acest fapt e util pentru alergici deoarece
căldura se degajă prin radiație, nu convecție. Încălzirea prin
calorifere clasice transferă căldura direct în aerul înconjurător
– iar odată cu aerul cald plutesc în atmosferă și particulele

Pardoseli sPeciale 
PENTRU PERSOANE CU ALERGII
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nedorite. Încălzirea în pardoseală nu implică mișcări ale
fluxului de aer și e astfel recomandată în locuințele
persoanelor cu alergii.

Dezavantajul gresiei rezidă în rosturi, zone în care se
acumulează murdărie. Pentru prevenirea dezvoltării micro -
organismelor se folosesc mortare antifungice, antibacteriene.
Un alt minus pentru gresie este duritatea – a cădea pe gresie
nu e doar dureros dar poate fi și periculos la orice vârstă. În
final, montajul e un proces costisitor, realizat de profesioniști,
care va crește costul total al pardoselii.

Înapoi la rădăcini – 
pardoselile din lemn 

Să ne gândim la ceva apropiat de natură – pardoselile din
lemn, cu căldura lor, atingerea firească și silențiozitatea la
pășire. Culorile naturale și forma irepetabilă a inelelor lem -
nului dau încăperii un aspect unic și atemporal. Lemnul are
proprietăți antistatice și nu atrage praful, neelectrizându-se. 

În cazul alergiilor trebuie să fim atenți la finisaje și chiar la
tipul lemnului în sine. Stejarul de pildă, e o alegere mai bună
decât speciile exotice ce pot secreta uleiuri alergene. 

Cel mai bine e ca lemnul să fie sigilat cu lacuri pe bază
de apă, deoarece acestea nu emit mirosuri iritante la aplicare,
iar după întărire nu eliberează compuși organici volatili (VOC).
Parchetul sigilat cu lacuri întărite chimic are cea mai mare
rezistență la zgâriere și impact, dar nu e o soluție pentru

alergici deoarece la uscare eliberează emisii dăunătoare, ce
pot persista în încăpere câteva luni. La fel și în cazul par -
doselilor uleiate, când tipul uleiului folosit determină dacă e
sau nu dăunător alergicilor. E important să renovați parchetul
periodic, prin rașchetare sau resigilare, dar ambele operațiuni
impun să părăsim locuința o perioadă. 

Un alt punct slab pentru parchetul din lemn este
ineficiența acestui material pentru sistemele de încălzire în
pardoseală, lemnul fiind un excelent termoizolator. La fel ca
în cazul gresiei, montajul parchetului trebuie realizat de
profesioniști. Astfel, în ciuda numeroaselor avantaje, și
parchetul de lemn atât de iubit are dezavantajele sale din
perspectivă alergena.

Plăcile laminate – 
varianta eco-friendly... 

Pardoseala laminată este realizată din HDF sau MDF de
înaltă densitate, acoperită cu hârtie decorativă și un strat
protector. Produsele sunt gata finisate și nu mai necesită
sigilare la fața locului. Stratul protector de uzură al plăcilor e
de regulă inert chimic și complet sigur pentru sănătate. 

În plus, panourile pot fi ușor montate, chiar în regim do
it yourself. Singurul lucru de verificat rezidă în adezivii sintetici
din conținut, care pot avea urme de formaldehidă. 

Să subliniem că plăcile laminate existente în locuința unei
persoane cu alergie necesită  aspirare și curățare zilnică,
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MATERIALE  DE TOP

O N E  S P A C E O N E  F L O O R

Pardoselile cu compoziție minerală (sau SPC-colecțiile
Amaron și Liberal) nu sunt doar rezistente la apă, dar nici nu
au emisii de VOC, fiind o soluție ideală pentru încălzirea în
pardoseală. La căutarea produselor adecvate, trebuie să fim
atenți la emisiile de formaldehidă și VOC. Dacă produsele sunt
calitative, au valori corespunzătoare în fișa tehnică.  

E important de știut că din perspectiva senzației la pășire
pardoselile minerale se apropie cel mai mult de cele din
lemn. Variantele HD Mineral Core au în plus o fonoizolare
excelentă a sunetului de pășire (RWS) și la căderea obiectelor
(IS). Astfel, dacă cei mici scapă o jucărie pe jos aceasta nu va
afecta pardoseala. În fine, versiunea de față are și avantajul
montajului facil, inclusiv în regim do it yourself. Un dezavantaj
îl constituie disponibilitatea produselor în magazinele de
specialitate, dat fiind ca sunt produse apărute de puțin timp,
nu au câștigat popularitate.  

www.arbiton.com

Trecere succintă în revistă a tipurilor 
de pardoseli pentru alergici   

Calităţile
pardoselii  Gresie Parchet

masiv    Laminat    Plăci vinilice cu
miez mineral

Ușor de curățat 

Antistatic
(nu atrage
praful)
Nu eliberează
emisii
dăunătoare 
(Formaldehyde,
lacuri chimice)
Încălzire în
pardoseală 
Rezistență la
apă
(rezistență la
apă și umezeală)
Silențiozitate
(sunete la
pășire)

Atingere
plăcută și caldă 

Posibilitate de
montaj do it
yourself 

deoarece praful depozitat pe suprafața lor se ridică ușor la
pășire, cauzând reacții alergice. Nu exagerați cu apă la
curățarea zilnică – laminatul e sensibil la umezeală și se umflă
ușor. Sunetul produs la pășirea pe laminat poate fi deranjant,
dar acesta rămâne o soluție dintre cele mai economice

Plăcile de pardoseală 
cu conținut mineral, sau cum să
combini focul cu apa 

Pardoselile vinilice în general sunt o soluție optimă pentru
alergici. Ușor de curățat asemenea gresiei, dar cu proprietăți
fonoizolante, sunt antistatice și nu atrag praful. Plăcile de nouă
generație cu miez mineral (precum colecțiile Amaron și
Liberal din portofoliul Arbiton) sunt durabile și rezistente la
umezeală, neconstituind un habitat pentru mizerie. Materialul
folosit la producerea plăcilor vinilice e rezistent la fungi,
bacterii și microorganisme. 
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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:
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ViaȚa BRANŞEi

În cadrul Domotex 2020, într-o zonă special ame na -
jată, am putut urmări un eveniment dedicat
pro movării branșei parchetarilor și tehnicilor tra -
diționale de lucru. Cu surprindere, dar și cu bucurie,
am întâlnit aici doi români de 36 de ani, Cătălin
Stamati și Florin Matei din București, cărora le-am luat
un interviu chiar în vecinătatea stan du rilor de montaj.
Absolvenți ai unor facultăți tehnice, din cadrul
Universității Politehnice București, aceștia s-au decis
să îmbrățișeze meseria de parchetar - Cătălin în urmă
cu 5 ani, iar Florin de vreo 11 ani. Se cunoșteau din
copilărie și, la un moment dat, s-au decis să lucreze
împreună, după o perioadă de probă. 

Cum ați ajuns la acest eveniment
și care este scopul prezenței
voastre?

Participăm la acest „masterclass”
din cadrul Domotex, alături de
colegii noștri din Workcamp Parquet,
un proiect coor donat de René Caran
care a invitat parchetari din mai
multe țări.  Workcamp Parquet este
o organizație cu membri în toată
lumea, inclusiv America și Australia,
care desfășoară pe bază de
voluntariat diverse proiecte, precum
renovarea unor pardoseli deosebite,
din castele europene. Anul trecut, de
exemplu, a fost la Castelul Brzeg din
Polonia, anul acesta vom merge în
Belgia. În cadrul Domotex a fost
organizat acest eveniment prin care
dorim să arătăm că, în această
perioadă a digitalizării excesive,
pardoselile din lemn se pot executa

și manual, nu doar cu ajutorul
mașinilor și tehnologiei. Este practic
o demonstrație a faptului că se
poate lucra și cu scule manuale,
tradiționale, folosite de montatori cu
îndemânare. Ce-i drept, aici am mai
folosit și fierăstraie circulare, pentru

dimensionarea lățimilor lamelelor și
rapiditate, timpul alocat fiind limitat,
dar pentru lucrările de detaliu am
folosit doar metode manuale -
tăieturile în unghi, îmbinările, etc. În
prezent suntem circa 15 montatori,
dar numărul celor care participă este
mai mare, venim prin rotație. 

Ce ați avut de executat?
Tema noastră a fost un model din

lemn de tec, având în mijloc un
pătrat de 27 x 27 cm, cu intarsie,
dintr-o esență adusă din România.
Fecare participant a venit cu lemn
din țara sa, noi am adus salcâm și
nuc. intarsia, care se decupează prin
traforaj electric, se introduce în tec.
Este o tehnică spectaculoasă și
interesantă, prin care partea de
deasupra se va vedea încastrată
perfect în pătratul de tec, fără niciun

NOI ALEGEM MESErIA, 
NU MESErIA NE ALEGE PE NOI
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rost vizibil. Atenția pentru detalii
este dusă la maxim, astfel încât să nu
fie nevoie de chituire. Este o tehnică
pe care colegii noștri din Rusia o
stăpânesc la un nivel excepțional,
greu de egalat. Toate detaliile au fost
cu nos cute dinainte, știam ce tip de
lemn folosim, ce scule. Dincolo de
toate acestea, ne bucurăm de faptul
că ne întâlnim cu colegii noștri din
toată lumea, schimbăm impresii și ex -
pe riențe, învățăm unii de la alții noi
tehnici de tăiere, de marcare sau
șlefuire. Sunt oameni extrem de
deschiși, din olanda, Finlanda, italia,
Spania, Rusia, Austria, America ș.a.m.d.

Există diferențe în privința tehnicilor
de montaj, între diferite țări?

Există, suntem conștienți de
aceasta. Trebuie să avem ocazia să
folosim aceste tehnici, mai ales că
pe piața românească nu avem prea
des cerințe de un acest gen, nu se
cere o personalizare la acest nivel.
Cei mai mulți preferă să cumpere
panourile direct, de la anumiți
producători. Aici am folosit lam par -
chet de 6 mm grosime, lipit pe
placaj multistrat și apoi fixat aparent
în cuie.  iată o tehnică veche folosită

încă în Europa, mai ales în olanda,
unde se numește "tapis".  Grosimea
a fost aleasă și pentru a tăia mai ușor.
De asemenea, am lucrat cu o teh nică
de schimbare a culorii lemnului prin
metode tradiționale. Prin încălzire,
lemnul capătă o nuanță mai închisă,
ca o patină. De exem plu poți face o
frunză prin teh nica traforajului, ca
intarsie, dar aceasta nu are niciun
farmec dacă intarsia și lemnul au
culori similare; nu percepi prea bine
detaliile. Prin urmare, este bine să îi
dai o umbră pe margini, prin ardere,
iar frunza iese astfel în evidență. Sau,
dacă introduci frunza cu totul în nisip
încălzit, fibrele moi se vor carboniza
și apare un efect deosebit. Este o
metodă străveche de a pune în
evidență conturul formelor din
intarsie și pentru creș t erea vizibilității
detaliilor, metodă  împrumutată de
la lucrul cu furnire din lemn. Este
nevoie de multă atenție, pentru că în
partea de jos nisipul este mai cald și
lemnul se poate carboniza.   

Vă ajută faptul că participați la
aceste acțiuni, voluntariate?

Bineînțeles! Ne ajută să creștem
profesional, să avem acces la niște

informații și contacte. Suntem în
legătură permanentă pe rețelele de
socializare și ne rezolvăm astfel multe
probleme tehnice. Avem cunoscuți și
prieteni în numeroase țări, ne întâlnim,
socializăm, iar în viitor plănuim să
realizăm un proiect de restaurare
împreună. Sunt multe informații pe
care nu le afli decât în interiorul
acestor grupuri. 

Nu v-ați dorit să plecați din
România?

Deloc. Am avut oferte, inclusiv în
Australia sau America, și bineînțeles
din Europa. În fond, nici nu are sens
să plecăm de tot, pentru că noi
suntem destul de mobili datorită
grupului nostru. În acest grup ne
ajutăm, învățăm unii de la alții sau
facem parteneriate. Atunci când
cineva este mai priceput pe un
anumit segment (de exemplu la
șape), este chemat fără probleme și
preia lucrarea. 

Se poate trăi decent în România cu
această meserie?

Da, se poate. Nu ca în Germania,
dar suficient de bine. important e să
știi meserie, dar mai ales să fii serios,
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ViaȚa BRANŞEi

de încredere. Mulți se pretind pro -
fesioniști, poate chiar sunt, dar nu
toți se țin de cuvânt când e vorba de
timpul de execuție, materialele
folosite, atenția la detalii ș.a.m.d. De
ase menea, este bine să știi să îți eva -
luezi munca și să existe un respect
real între beneficiar și prestator.

Care sunt aspectele dificile în
această meserie?

Pare ciudat, dar problemele nu vin
de la partea de execuție. Ce mai dificil
este să ajungi la un consens cu un
beneficiar care nu știe ce vrea. Nici
plata lucrării nu este o pro blemă, chiar
dacă uneori e nevoie de insistențe...
Dar când beneficiarul se răzgândește
de nu știu cîte ori pe parcursul lucrării,
în legătură cu nuanța parchetului și
tipul finisajului, lucrurile nu sunt în
regulă. Într-o țară ca olanda, de pildă,
nu prea se stă la discuții: împreună cu
beneficiarul, se aleg materialele,
finisajul, culoarea etc., se semnează un
contract și lucrarea se execută. Dacă
mon ta torul se apucă de treabă și be -
neficiarul se răzgândește, i se arată
contractul și se merge mai departe,
sau se fac mo dificările respective, dar

cu costuri supli men tare consistente. 
Dar mai sunt și clienți din altă

categorie, a celor care știu ce vor. Am
observat că tot mai mulți bene ficiari
caută pe internet, află cum se
montează, știu etapele de finisare,
tipurile de lac, sculele necesare.
Totuși, chiar dacă aceștia par dificili
la început, nu ne plângem, pentru
că sunt dispuși să investească,
ajungem mai rapid la un numitor
comun și capătă încredere atunci
când venim cu argumente. În con -
secință, știm ce să facem concret și
apar mai puține probleme. Sin gu rele
probleme care mai pot apărea sunt
cele din exploatare, mai ales în ceea
ce privește controlul și men ținerea
umidității relative a aerului în
intervalul 40-60%.

Dar în relația cu designerii și
arhitecții?

Nu lucrăm cu prea mulți, dar se
poate spune că există arhitecți care
au o viziune clară și spirit practic, iar
alții care lucrează doar în fața
calculatorului; aceștia din urmă în -
țeleg mai greu de ce anumite detalii
de execuție nu sunt posibile tehnic.

Este adevărat, se pot face multe cu
noile materiale și noi suntem
deschiși, dar există și limite reale. Sau
mai sunt situații când ne impun un
material cu care noi nu lucrăm sau
nu ne inspiră încredere. Am întâlnit
arhitecți care sunt convinși că toate
ideile lor sunt realizabile și vor găsi
sigur pe cineva să le pună în prac tică,
dincolo de dificultățile tehnice sau
de fiabilitatea pardoselii re zu l tate.

Se poate forma un parchetar doar
la locul de muncă?

Nu ai cum să devii un montator
bun doar cu ceea ce înveți pe
șantier. Atâta vreme cât nu avem
școli de parchetari, trebuie să
investim în educația noastră și să
participăm activ la seminarii tehnice,
demonstrații practice, evenimente
etc. Mai învă țăm și singuri, suntem
auto didacți, expe rimentăm, testăm,
pe riscul nostru uneori. oriunde s-ar
face în România o școală de par -
chetari, ca aceea de la Neustadt an
der Aisch spre exemplu, ar fi
binevenită. Da, se tot discută despre
învățământul dual, dar deocamdată
nu vedem nimic concret. 
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Este nevoie mare de o școală,
pentru că mulți dintre me seriașii
noștri nu au cunoștințe de bază. Nu
știu să traseze un unghi drept, ca să
nu vorbim despre cum să extragă
un radical... Nu cunosc tehnicile de
tăiere, pe care le poți învăța doar
într-o școală, sau de la cineva care
știe și are răbdare să explice.
Tehnicile acestea de tăiere, pe care
le vedem la școlile germane, au fost
puse la punct în zeci de ani, testate
și probate în atâtea lucrări. Dacă nu
ai un manual bun, un profesor bun,
nu ai de unde să înveți; sunt lucruri
pe care le înțelegi pe măsură ce
capeți experiență, dar și lucruri de
care nu ai cum să-ți dai seama decât
învățând de la alt cineva. Noi,
românii, avem ten dința de a sări
peste etape, respectiv fără a învăța
baza, care la parchetari este în bună
măsură matematica și geometria.
Geometria plană simplă, cu Teorema
lui Pitagora, cu unele elemente de
geometria cercului. De aceea nici
lucrările nu sunt prea riguroase.
Toleranțe pot exista, dar trebuie
evitate grosolăniile. Dacă după
montajul plintei ”scoate capul pisica”,
sau trebuie să pui un pumn de chit
la o îmbinare... nu este în regulă, nu
”merge și așa”. iar beneficiarii văd,
unii sunt chiar tipicari. 

În cazul nostru, a fost o vocație,
nu ne-a ales meseria pe noi, noi am
ales me seria. Puteam să rămânem
ingineri, even tual într-un birou, la o
cor po rație... ni s-a părut plictisitor.
Ne-a atras și faptul că meseria de
parc hetar este în prezent destul de
tehnologizată, iar sculele îți permit
să lucrezi într-un mediu aproape fără
praf. iar la lipire, atât timp cât
conștientizezi ce faci și ești puțin
atent să nu lași adeziv pe haine,

scule sau pe pachet... totul e foarte
curat. Uneori, hainele cu care lucrăm
parcă sunt haine de stradă. Mai sunt
și parchetari neglijenți, care au
salopeta murdară, dar asta ține de
tehnică și atenție. Finisajele folosite
în mod uzual sunt pe bază de apă și
cu un procent de VoC foarte scăzut
(VoC - compuși organici volatili,
sunt acele emanații ale finisajului,
după terminarea lucrării, care pot
duce la apariția cancerului). Prin
alegerea acestor finisaje, ne protejăm
atât pe noi, în timpul execuției, cât și
pe beneficiari, de-a lungul exploatării
pardoselii. Noi lucrăm cu cele mai
bune produse de pe piață și cu cele
mai performante scule. 

Ce este de preferat: lipirea cu adeziv
a parchetului sau fixarea în cuie?

Depinde de stratul suport.
Parchetul se bate în cuie pe dușu mea
oarbă, dar majoritatea clădirilor noi au
planșee de beton; o dușumea oarbă
înseamnă un cost suplimentar și timp
mai mare de execuție. De aceea, se
lucrează în general prin lipire pe șapă,
probabil cam 95%. În țări precum
Anglia sau Franța, se lucrează prin
fixare în cuie sau lipire cu adeziv și

fixare suplimentară în cuie pentru că
au case cu planșee din lemn și există
deja acolo o dușumea oarbă. 

De ce nu vedem prea mulți par -
chetari din generația tânără?

Păi să-i întrebăm pe cei care au
inventat rețelele de socializare... Dar
trecând peste aceasta, se pare că
românii preferă să se murdărească
muncind oriunde în lume, dar nu în
România. Și banii sunt mai puțini la noi,
dar în general meseriașii sau muncitorii
nu sunt priviți de so cie tatea noastră cu
respect. Ceea ce nu se întâmplă în
occident, ba din contră. A fi meșter
parchetar, cu școală și experiență, este
o reală mândrie. Școala de parchetar
este una serioasă, grea, în care înveți o
mulțime de lucruri și dai numeroase
teste. Acolo se studiază în detaliu
esențele de lemn, la lupă, astfel încât un
montator este capabil să identifice
specia de lemn după aspect și miros. La
noi, mentalitatea generală și familia nu
încurajează deloc astfel de meserii, deși
li se simte lipsa. Toți își doresc să lucreze
la un birou. Nici în occident lucrurile nu
stau prea bine, dar se fac eforturi de
promovare și se investește masiv. Se va
vedea dacă vor avea succes.
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Noi TEHNoLoGii

Bona Quantum reprezintă noua
generaţie de adezivi pe bază de

silan care folosesc tehnologia
revoluţionară Bona Titanium,
prezentată pentru prima dată

cu adezivul Bona Titan.
Noua formulă furnizează o

extraordinară putere care evoluează
odată cu trecerea timpului, ajungând la puterea optimă
imediat ce s-a stabilizat. Formula unică oferă avantajele
adezivului hard-elastic şi ale celui hard, combinate într-un
singur produs. Prin fixarea iniţială specifică hardelastic, Bona
Quantum îi permite podelei să se aclimatize şi să seteze pe
poziţie, apoi evoluează şi se întăreşte devenind un adeziv
hard. Bona Quantum conferă performanţă de lungă durată
şi un rezultat stabil. Te asigură că podeaua rămâne ferm
lipită, în timp ce protejează şapa şi ţine sub control mişcarea
de contracţie sau expansiune a lemnului.

bona Quantum
PODEA CU PUTERE EVOLUTIVĂ

mai puternic peste timp
Bona Quantum devine mai puternic pe măsură ce trece

timpul. Iniţial este hard-elastic şi permite podelei să se
aclimatizeze. Ulterior evoluează şi se întăreşte ca un adeziv
hard. Bona Quantum este un produs foarte bun pentru
toate tipurile de instalări şi furnizează performanţe fantastice
indiferent de lucrare.
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O LEGĂTURĂ MAI puternică
PERFORMANŢA TEHNOLOGIEI TITAN

Bona Quantum este echipat cu cea mai evoluată
tehnologie polimerică cu legături cvadruple, Tehnologia
Titan. Aceasta produce o fixare iniţială de o putere extrem
de mare, care are capacitatea de a fixa şi ţine elementele din
lemn, în mod particular cele de mari dimensiuni, pe poziţie
şi astfel se diminuează riscul formării golurilor de lipire.
Maturizarea accelerată previne orice efect negativ în structura
internă a adezivului, care ar putea să fie cauzată de ciment sau
de reacţie la alte substanţe. Pardoselile lipite cu Bona Quantum
suportă în siguranţă trafic pietonal chiar după 4-6 ore.

INOVAŢIA Quantum
Bona Quantum este o evoluţie de la Bona R850 cu

putere adăugată. Versatilitatea sa îl face să fie cea mai bună
alegere pentru o plajă largă de materiale, astfel poţi stoca mai
puţine produse.

Mai mult de atât, culoarea sa naturală nu îl evidenţiază
atunci când accidental iese printre lamele în timpul instalării
parchetului.

PUTERE EVOLUTIVĂ
Tehnologia Titan adaugă putere în Bona Quantum.

Devenind mai puternic cu trecerea timpului, adezivul
permite o instalare cu uşurinţă şi o fixare extraordinar de
eficientă a podelei. Este alegerea perfectă în raport nu
nevoile moderne, datorită abilităţii de a absorbi mişcările
forţelor generate între podea şi suport.
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Noi TEHNoLoGii

INFO
Bona România SRL

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

BARIERĂ DE UMIDITATE

Bona Quantum salvează timp, acţionând ca barieră de
umiditate atunci când şapa nu este uscată suficient. Com -
binaţia 2 în 1, barieră de umiditate şi adeziv asigură instalare
cu succes a parchetului pe o largă plajă de suporturi şi
condiţii de montaj.

Pe placa de beton creează protecţie împotriva uimidităţii
de până la 95%R.H. (85% RH pe pardoseli cu încălzire). Se
foloseşte cu şpaclul Bona Trowel Plus iar timpul pierdut se
reduce în aşa fel încât economiseşti până la 30% din costuri.

UTILIZARE VARIATĂ
Bona Quantum se poate folosi cu o largă varietate de

esenţe de lemn. Păstrează echilibrul optim dintre putere şi
elasticitate, an după an, asigurând aceeaşi performanţă
podelei pe întreaga ei durată de viaţă. Bona Quantum se
poate folosi şi la terase exterioare deck* precum şi cu
suprafeţe metalice. Acest produs polivalent poate acoperi
90% din nevoile tipurilor de adezivi.

o nouă FrunZă PENTRU
MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

SUSTENABIL DIN INTERIOR
PÂNĂ LA EXTERIOR

Având o lungă istorie privind sustenabiliatea, Bona continuă
să fie în prima linie pentru dezvoltarea soluţiilor inovatoare şi
sustenabile. Bona a început cu lacurile pe bază de apă în anii
1970, au urmat şlefuirea fără praf şi dezvoltarea uleiurilor din
materii prime regenarabile. Bona a fost primul producător care
a înlocuit adezivii pe bază de solvent cu cei pe bază de silan.

AMBALAJ DIN MATERIALE RECICLATE
Împreună cu lansarea Bona Quantum şi a noii generaţii

de adezivi, Bona mai urcă o treaptă pe scara sustenabilităţii
prin noul ambalaj produs din găleţi de plastic reciclate. Noul
ambalaj are un aspect modern şi este fabricat în proporţie
de 75% din plastic reciclat colectat de la consumatori. Am
salvat până la 13 % CO2. Am redus amprenta noastră de
carbon cu aproximativ 60%. Noul aspect include etichetarea
imprimată care nu se poate şterge accidental.

 

*Atunci când se doreşte folosirea pentru deck exterior,
contactaţi tehnicianul local Bona pentru mai multe informaţii.
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aCoPEriŞUri iSToRiCEEVENiMENt

ROMEXPO, în parteneriat strategic cu Asociația
Producătorilor de Mobilă din România (APMR) și Camera
de Comerț și Industrie a României (CCIR), organizează în
perioada 17 – 20 septembrie 2020, în Pavilioanele B1 și B2,
cea de-a XXIX-a ediție a BIFE-SIM – târg internațional
de mobilă, echipamente și accesorii. 

Dacă lucrezi intens la noi concepte de mobilier, dacă
vrei să îți relansezi afacerea după o perioadă de stagnare
sau dorești să le arăți clienților și partenerilor tăi că
industria mobilei continuă să producă la cele mai înalte
standarde, BIFE-SIM 2020 este soluția!

BIFE-SIM 2020 reprezintă un prilej excelent de co mu -
nicare între producători, importatori, distribuitori și
co mercianți, decoratori, arhitecți și designeri, dar și de a întâlni
noi parteneri de afaceri și de a semna contracte avan tajoase.

Târgul este organizat conceptual în 6 saloane care
facilitează accesul vizitatorilor în zonele care îi interesează
în mod deosebit: Salonul Clasic, Salonul Design, Salonul
Confort, Salonul Bucătării, Salonul Decorațiuni și Corpuri
de Iluminat și Salonul Echipamente, Mașini, Utilaje,
Materii Prime și Accesorii. 

Industria de echipamente, mașini și utilaje este
o componentă importantă a BIFE-SIM 2020

BIFE-SIM 2020 este ocazia ideală pentru producătorii,
distribuitorii, importatorii și furnizorii de echipamente,
mașini și utilaje pentru prelucrarea lemnului de a
interacționa cu noi clienți și de a-și consolida relațiile cu
aceștia și cu cei tradiționali. BIFE-SIM te ajută să îți pro -
movezi afacerea! Prezintă-ți ofertele tuturor vizitatorilor
specialiști interesați de eficientizarea fluxului de producție
și de cele mai noi tehnologii! Vizitatorii specialiști vor com -
para avantajele, vor cântări ofertele și vor hotărî direcția
în care își doresc să investească pe viitor.

Ce evenimente le pregătim specialiștilor?
l Echipa noastră pregătește intens cea de-a IX-a ediție

a Conferinței de Design. Participă la eveniment și rămâi
conectat la noutățile 2020 în design interior.

l Extinderea proiectului Apartamentul #better.
Proiectul Apartament #better a luat formă din dorința de
a informa publicul cu privire la un apartament corect din
punct de vedere al suprafeței optime și al dispunerii
pieselor de mobilier. Ediția 2020 readuce proiectul în prim-
plan într-o nouă variantă.  

l Concursul Național de Design, organizat de
Asociația Producătorilor de Mobilă, își propune să ofere
tinerilor designeri de mobilier și decorațiuni interioare
posibilitatea de afirmare. Competiția se va desfășura în
două etape, câștigătorii finali fiind anunțați în cadrul
BIFE-SIM 2020.

Participă la BIFE-SIM 2020!
www.bife-sim.ro



153 Eurowood MS are toate atributele unui adeziv
mono component performant, pentru parchet și alte
pardoseli din lemn: emisii VOC scăzute, fără solvenți, dur-
elastic (conform  iSo 17178, certificare EMiCoDE EC1 Plus
R), prelucrabilitate optimă, întărire fără tensiuni interne ale
materialului. Cu ajutorul lui se pot executa pardoseli din lemn
masiv, inclusiv dușumele, parchet stratificat cu gro simi 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 aturile adezivului fiind faptul că
nu pătează (se îndepărtează ușor de pe zona lăcuită),
deci nu afectează lemnul cu stratul final gata aplicat.

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. Forbo Eurocol
deține în portofoliu două produse cu ajutorul cărora
puteți obține o pardoseală de excepție: adezivul
pentru lemn 153 Eurowood MS și sistemul de par -
doseală turnată continuă  BetonDesign.

Lemn și beton,
o amenajare minimalistă, clasică și
modernă în același timp
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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.

Folosind stratul final din lemn potrivit, cu grosimi care
să permită transferul termic, 153 Eurowood MS poate fi
utilizat inclusiv pentru pardoselile cu încălzire încor -
porată, rezistând la variațiile dimensionale pe care le
presupune asemenea aplicare.
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BetonDesignde 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 BetonDesign se
poate schimba radical aspectul băilor sau bucătăriilor, 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.

Avantajele 153 Eurowood MS  
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.

Luminița Cozma
DIRECTOR COMERCIAL

Tel..: +40723.638.242
E-mail: luminita.cozma@forbo.com
www.forbo.com/eurocolBeton Design

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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Renovarea pardoselilor din Showroomul
Seat Wiener Neustadt
Showroomul Autohaus Porsche din Wiener Neustadt este
de mulți ani un exemplu de succes atât pe vânzări de
automobile noi și uzate, cât și pe service, reparații, reevizii,
tinichigerie, vopsitorie, climatizare etc. De curând a fost
renovată complet pardoseala showroomului Seat folosind
produse în sistem Murexin, aceasta arătând acum modern
și aspectuos și răspunzând corespunzător solicitărilor
ridicate presupuse de activitatea cotidiană într-un atare
spațiu cu cerințe speciale.
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Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

   
  

În cursul lucrărilor pregătitoare ale renovării propriu-zise
au fost îndepărtate de pe șapa de ciment existentă toate
resturile de adeziv, respectiv toate zonele cu aderență
defectuoasă. Canalele de cabluri au fost curățate atent și,
la fel ca în cazul zonelor deteriorate ale șapei, tratate cu un
mortar epoxidic reactiv Express Coat EC 60 aplicat în
raport de 1:7 cu adaos de nisip cuarț. Prealabil suprafețele
în discuție au fost grunduite cu EC 60. 

A urmat apoi montajul profilelor pentru rosturi de
dilatație cu rezistență la sarcini ridicate și ulterior
grunduirea întregii suprafețe cu grundul de profunzime
Tiefengrund LF 1. În etapa următoare s-a montat pe
întreaga suprafață a pardoselii un strat de decuplare
Entkoppelungsvlies lipit cu adezivul Supraflex SFS 2. 

Finisajul a constat din plăci de gresie porțelanată în
dimensiuni de 60 x 60 x 1 cm, montate cu adezivul
Supraflex SFS 2 în procedeu combinat (aplicare atât
pe stratul suport, cât și pe dosul plăcilor). Rosturile au
fost chituite cu chitul flexibil Flexfuge Profi FX 65 –
aditivat apoi cu emulsia pentru chituri de rosturi FE 85,
menită sporirii rezistenței la solicitări a chitului. În fine,
rosturile elastice au fost închise cu siliconul special
pentru piatră naturală Naturstein Silikon SIL 50. 

Pentru adezivul Supraflex SFS 2 acest domeniu de
aplicare a reprezentat mediul perfect – solicitările
termice și statice ridicate, specifice destinației spațiului
de showroom auto, îi permit să-și manifeste pe deplin
calitățile: flexibilitate ridicată și durabilă (S2), preluarea
tensiunilor din suport și adecvarea aplicării pe suporturi
problematice. În combinație cu chitul flexibil profesonal
Flexfuge Profi FX 65 a rezultat un sistem puternic,
care durează și rezistă în timp. 

Lucrare 
de referință 

Sistem complet Murexin pentru
renovarea amplă a pardoselilor 

l Mortar reactiv din Express Coat EC 60
cu nisip

l Grund EC 60. 
l Grund de profunzime Tiefengrund LF 1
l Adeziv Supraflex SFS 2. 
l Chit flexibil Flexfuge Profi FX 65
l Emulsie pentru chituri de rosturi FE 85
l Silicon special pentru piatra naturală

Naturstein Silikon SIL 50 

SUPRAFLEX SFS 2
Adeziv alb, pulverulent, monocomponent, puternic
aditivat, cu întărire hidraulică, rezistent la îngheț-
dezgheț, agreat în industria alimentară. Este
recomandat în special pentru instalarea covoarelor
cu cerințe ridicate (împiedică dezvoltarea ten -
siunilor) și poate fi utilizat în sistem cu straturile de
decuplare, este aplicabil peste sistemele de
încălzire la pereți și pardoseli.  

EXPRESS COAT EC 60
Rășină reactivă bicomponentă, fără conținut de
solvenți, transparență, componentă a sistemelor de
protecție a suprafețelor pardoselilor în mediul
industrial. Este recomandată de asemenea pentru
amorsarea suporturilor minerale, precum și pentru
realizarea pardoselilor decorative, respectiv ca strat
de bază peste care se presară chipsuri colorate și
ca strat final de sigilare peste aceste suprafețe.
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Un spațiu educațional special, cum este o
grădiniță, trebuie să fie sigur, să beneficieze
de un design personalizat și de obiecte
alese cu cea mai mare grijă, pentru a crea
acea atmosferă veselă și jucăușă în care
orice copil să își dorească să revină; este
vorba, de fapt, de o combinație de spații în
care creativitatea și utilitatea trebuie să se
îmbine armonios. Echipa DACCA a ținut
cont de toate aceste aspecte și de multe al-
tele, până în cel mai mic detaliu, atunci când
a realizat un proiect de suflet: amenajarea
integrală a grădiniței Elite Kids din Pitești.

Echipa DACCA a privit acest proiect ca pe o
provocare și o oportunitate, în același timp;

un spațiu al siguranței, dar și al spiritului ludic, al
poveștilor spuse în fiecare zi. În consecință,
fiecare zonă a fost gândită atent, îmbinând ar -
monios materialele pentru a crea o atmosferă
primitoare, care să integreze tot ceea ce le este
necesar copiilor. Dincolo de funcționalitate,
spațiul trebuia să rămână suficient de generos
pentru cei mici, cu linii simple, aerisit și curat.
În acest proiect s-a alăturat și Arh. Iulia Naidin,
iar rezultatul final reflectă comunicarea per ma -
nentă cu personalul educațional, deoarece
ne voile copiilor și ale educatorilor trebuiau înțe -
lese în detaliu. 

”Ne-am folosit inclusiv experiența personală,
de părinți care au trecut prin etapa grădiniței,
alături de copiii noștri”, arată doamna Laura
Seleș, Marketing Manager al firmei DACCA.
”Știam care sunt nevoile copiilor între 3 și 6 ani și
ne-am dorit să creăm exact acel spațiu în care ne-

am fi dus propriii micuți cu cea mai mare plăcere”,
continuă dumneaei. Rezultatul a fost deosebit,
amenajarea primind aprecierea una ni mă a
educatorilor și părinților, dar mai ales a copiilor.

Sălile de grupă beneficiază de toate condițiile
pentru desfășurarea procesului educațional la
standarde înalte, fiecare având un concept de
amenajare diferit, dar și elemente comune. Liniile
sunt simple, naturale, spațiile destinate acti vi -
tăților sunt prietenoase, măsuțele sunt
con  fortabile, pe măsura copiilor. Mobilierul este
alb în cea mai mare parte, aducând o notă de
simplitate și ordine, dar și de spațiu generos.
Câteva pufuri Softline (Danemarca), foarte
comode și eco-friendly, vin să completeze mo -
bilierul sălilor, fiind potrivite pentru momentele
în care cei mici nu mai trebuie să stea la mese.

Pentru a obține
spații perfect
funcționale și a
permite
organizarea corectă
a fluxurilor, au fost
necesare unele
intervenții în
privința
compartimentărilor
și adăugarea de noi
facilități.  

pentru amenajarea spațiilor educaționale
Grădinița Elite Kids, un etalon  
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Acestea aduc de asemenea o pată de culoare, o
notă veselă încăperilor. Accentele de culoare mai
vin din zona tapetului personalizat, cu tematică
diferită în fiecare sală, dar și a pardoselilor, care
au fost alese special pentru un spațiu destinat
copiilor (sunt non-toxice, antiderapante, ușor de
igienizat). 

În holuri și sălile de grupă au fost găsite soluții
ingenioase pentru spațiile de depozitare, am pla -
sate atent, discret, pentru a nu încurca personalul
sau copiii. De la materiale educaționale la jucării
și hăinuțele sau încălțămintea copiilor, toate au
acum un loc al lor.

Amenajarea bucătăriei și a altor spații ne -
cesare funcționării grădiniței a respectat aceleași
exigențe ale spiritului practic și siguranței.
Toaletele au primit și ele o atenție specială; din

perspectiva designului, tapetul colorat personalizat
intuitive by DACCA a fost asortat cromatic cu
lămpile de iluminat. Acestea au lumină naturală și
au fost gândite într-o notă veselă, în ton cu întreaga
amenajare.

Elemente esențiale în amenajarea
grădiniței

1. Un mediu sigur în care copilul să învețe,
să se joace, să mănânce și să doarmă.

Aici se poate vorbi despre respectarea regle -
men tărilor în vigoare, dar în cazul acestui proiect s-a
făcut mult mai mult. Grădinița are o bucătărie
proprie, o spălătorie la standardele impuse de lege,
scări special concepute pentru siguranța copiilor, iar
pardoselile sunt fără rosturi, antiderapante și
antibacteriene, cu ridicare în scafă, pentru a fi ușor
de curățat și igienizat. Mobilierul, corpurile de
iluminat sau tapetul au fost de asemenea selectate
astfel încât cei mici să fie în siguranță. Fiecare clasă
a fost structurată și amenajată în așa fel încât micuții
să poată fi supravegheați în orice moment de către
educatoare sau îngrijitoare; orice zonă a încăperii
este vizibilă și accesibilă oricând pentru personal.
Materialele pentru pardoseli, tapet, mobilier au fost
selectate riguros – toate sunt non-toxice, destinate
spațiilor publice și îndeplinesc cerințele pentru o
unitate educațională. obiectele periculoase pentru
copii (ustensile de bucătărie, medicamente, deter genți
etc.) sunt depozitate în spații speciale, securizate.

2. Funcționalitatea fiecărui spațiu 
Experiența acumulată în alte proiecte de gen,

dar și discuțiile purtate cu personalul educațional i-
au ajutat pe specialiștii DACCA să înțeleagă
necesitățile fiecărui spațiu al grădiniței: săli de
grupă, sala de mese, bucătăria, toaletele (separate
pentru copii și personal), holul, vestiarele, recepția,
spălătoria, cabinetul medical, liftul. Fiecare zonă
presupune un flux al activității, care este respectat.
De exemplu, vestiarele sunt apropiate de zona de
ieșire, iar din spălătorie există un lift special, pentru
ca rufele să fie transportate departe de zona de
acces a celor mici. Zona adulților (toaletă, vestiare)
este una separată, la care copiii nu au acces.
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3. Estetică și un spațiu primitor
Un spațiu primitor va atrage copiii și îi va face

să își dorească să revină la grădiniță. orice părinte

trece prin etapa în care cel mic se obișnuiește cu

colectivul, etapă uneori dificilă pentru copil. o

sală de clasă luminoasă, în care copilul se simte

parte a unei povești care îi place, va face ca

adaptarea să fie mai ușoară. Părinții, la rândul lor,

vor căpăta încrederea că îi lasă în siguranță și că

activitățile vor fi mai plăcute datorită esteticii

gândite atent, de profesioniști. În cazul grădiniței

Elite Kids, toate produsele au fost alese în acest

scop, inclusiv tapetul personalizat, cu personaje

iubite de copii, pardoselile colorate etc. 

4. Mobilierul clasei și structura necesară
activităților

Cu ajutorul mobilierului, se delimitează di -
verse zone pentru activitățile educative și
recreative. Astfel, ne vom asigura că avem zone
cu mobilier adecvat pentru:

n Activități educative pentru grupuri mai
mari sau mai mici (măsuțele constituie în

general suportul acestui tip de activități; ele pot

fi și îmbinate, atunci când este nevoie de grupuri

mai mari).

n Zonă de lectură, în care cei mici ascultă

povești și chiar fac primele încercări de a citi chiar

ei, în cazul grupelor mai mari (aici, zona de

lectură poate fi cea a pufurilor, sau pe un covor

mare și pufos).

n Zonă de odihnă – pătuțurile sunt supra -

puse și ocupă extrem de puțin loc; în timp ce

micuții se află în sala de mese, acestea se pot

instala cu ușurință de către personal.

n Spații de depozitare pentru jucării, cărți și

diverse obiecte necesare procesului educațional: s-a

optat pentru un spațiu generos, situat pe un sin gur

perete, cu rafturi la care cei mici au acces (partea de

jos); există și câte un dulăpior în care pro fe sorul

poate depozita diverse materiale educative, la care

copiii nu au acces.

Optimizarea bugetului prin
amenajare completă, realizată 
de un profesionist

În funcție de specificul amenajării, dar și de
cerințele clienților, un profesionist cu experiență va
ști care sunt zonele unde trebuie direcționat
bugetul cu prioritate și cum să gestioneze optim
banii. Echipa DACCA are un argument suplimentar
în acest sens: relația foarte bună cu furnizorii proprii,
locali sau internaționali, consolidată de-a lungul
anilor. Mai multe informații despre acestea puteți
afla și pe blogul companiei blog.dacca.ro.

Produse utilizate pentru
amenajarea grădiniței Elite Kids
n Pardoseli Polyflor (UK) și Mflor (olanda)
n Corpuri de iluminat: Bsweden (Suedia)
n Tapet personalizat: intuitive by Dacca Group

Trade (România)
n Pufuri: Softline (Danemarca)

Pardoselile sunt
continue și au
ridicare rotunjită 
la perete, pentru 
o igienizare
optimă. 
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LOCUL MARILOR DESCOPERIRI
LISABONA

Puține orașe din Europa și din lume se pot mândri cu o tradiție atât de rafinată și profundă a placărilor
și pavajelor. Din cartierul Bairro Alto, centrul istoric al Lisabonei, și până la periferii, suprafețele orizontale
și verticale par suporturi pentru o artă decorativă specifică, pe care însă o urmărești cu greu atunci când
crește aglomerația străzii. Sunt vizibile placările cu ceramică smălțuită ale fațadelor, dar o preocupare la
fel de mare există pentru pardoseli – interioare și exterioare. În spațiile publice, pe străzi, în clădirile
reprezentative ale civilizației lusitane, pardoselile sunt acoperite frecvent cu piatră și ceramică, materiale
potrivite climei calde și nu mereu umede. Utilizarea pietrei și ceramicii pentru pardoseli mai poate fi
justificată și într-o notă culturală – tradiția mediteraneeană (da, chiar dacă Lisabona este pe malul
Atlanticului, legenda spune că a fost ridicată de anticii fenicieni); putem menționa, de asemenea, tradiția
romană și, de ce nu, cea islamică, prezentă aici timp de secole.        

PardoSEli iSToRiCE
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Deși s-a dezvoltat de-a lungul Evului Mediu
și a avut o evoluție spectaculoasă în contextul
marilor descoperiri geografice, datorită cărora
Portugalia a devenit una dintre marile puteri
coloniale ale lumii, Lisabona are puține mo nu -
mente de arhitectură anterioare secolului al
XViii-lea. Mo tivul a fost un devastator cutremur,
urmat de un tsunami nu mai puțin distructiv,
care a avut loc în Atlantic la 1 noiembrie 1755,
de Ziua Tuturor Sfinților, cu o magnitudine
evaluată la aproape 9 grade. Lisabona a fost ”pusă
la pământ”, au murit zeci de mii de oameni, iar
tsunami-ul a atins înălțimea maximă de 20 de
metri. Au rămas doar câteva edificii importante,
precum vechea catedrală romanică Santa Maria
Maior de Lisboa (cunoscută și ca ”Sé de Lisboa”,
construită în se co lul al Xii-lea), câteva biserici
baroce, ansamblul gotic Convento do Carmo, ale
cărui ruine se văd și azi. 

Unul dintre cele mai vechi orașe din lume
și cel mai vechi din Europa, Lisabona a
avut timp să cunoască vitregiile naturii

și inamicilor, dar și momente de măreție cu care
puține centre urbane se pot mândri. A fost
supusă de musulmani, pentru ca peste câteva
secole să devină capitala unui imperiu ce avea
supuși din Brazilia până în Extremul orient. A
cunoscut și perioade de modestie, de izolare, dar
și de fast fără măsură. oamenii au iubit cu
pasiune orașul, chiar dacă oceanul i-a ademenit
cu călătorii spre capătul lumii, precum pe
fenicieni, strămoșii lor legendari. Au construit la
fel de bine corăbii de lemn și castele de piatră,
pe care le-au înfrumusețat cu același entuziasm.
Arta prelucrării lemnului în construirea navelor
se regăsește încă în ceea ce înseamnă amenajări
interioare, mai ales când vorbim de mobilier
sculptat sau pardoseli din lemn de esențe
exotice, pe care le întâlnim inclusiv în
lăcașurile de cult. 

Cutremurul cu
tsunami de la 1755

Întotdeauna Lisabona a
dorit să creeze ceva nou în
arhitectură, asimilând ten -
dințe din lumea largă și
si tuându-se permanent în avan -
gardă, iar rezultatele se văd peste
secole, chiar dacă destinul nu a fost
mereu prietenos. 

lisabona este primul
oraș din lume ale
cărui clădiri au
început să fie
construite după
criterii de
seismicitate. după
marele cutremur din
1755, Marchizul de
Pombal, pe atunci
prim-ministru, a
refăcut centrul
orașului, trasând noi
bulevarde și piețe. Se
spune că rezistența
clădirilor era testată
cu ajutorul trupelor
de soldați, care erau
puși să... tropăie. 

PardoSEli iSToRiCE
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Lisabona este, prin actul său de naștere și
prin evoluție, un oraș eterogen, cu

influențe mediteraneene, musulmane,
spaniole, germanice, franceze și chiar
din partea noilor colonii sud-
americane. Ca și muzica fado...

Totuși, se mai poate găsi o arhitectură
valoroasă anterioară tragicului eve -
niment în Belem, un cartier situat la 6
kilo metri de centru orașului, unde
regăsim unele dintre cele mai fru -
moase expresii ale stilului ma nuelin,
sau gotic târziu por tughez. 

După ce în Brazilia, parte a im -
periului colonial portughez, au fost
decoperite la începutul secolului al XViii-lea
diamante și aur, barocul, rococo-ul și neoclasicul
au ”explodat”, cele câteva biserici și palate
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rămase fiind mărturii edificatoare. Bogăția este
vizibilă prin amploarea pe care a luat-o tehnica
lemnului sculptat și aurit efectiv (cu foiță de aur),
”talha dourada” în por tugheză, prin care au fost
realizate numeroase decorațiuni spectaculoase,
altare și capele.

o etapă importantă în evoluția arhitecturii
portugheze a fost cea cunoscută după pro -
motorul ei, Marchizul de Pombal, care în a
doua jumătate a secolului al XViii-lea l-a însăr -
cinat pe arhitectul Eugenio dos Santos să refacă
orașul într-un stil revoluționar, cu bulevarde largi,
cu decorațiuni și o compoziție ceva mai simple
– exemplu care a fost urmat mai târziu în
majoritatea capitalelor Europei. Astfel a apărut
stilul Pombal, marcat de formația militară a
arhitecților invitați să reconstruiască Lisabona,
dar și de spiritul iluminist sau neoclasic: piețe și
căi de acces largi, clădiri civile sobre, funcționale,
cu magazine la parter și spații de locuit la cele
maxim 4 etaje, structuri de zid pentru a evita
răspândirea incendiilor. 

Un oraș ridicat din propriul
pământ

Spațiile largi create prin proiectele ur ba nis -
tice au devenit ateliere de creație pentru
meș teșugul pavării cu piatră. Aici putem men -
ționa faptul că, de-a lungul mileniilor, lo calnicii
nu au fost nevoiți să străbată distanțe mari
pentru a face rost de materiale. 

orașul s-a extins de-a lungul țărmului și în
zona continentală preluând terenuri cu
caracteristici geologice va riate; oamenii au
putut face rost de diverse materiale de
construcții, de la nisip și argilă la calcar și bazalt.
Astfel, au putut lucra aceste minunate pavaje
bicolore, cu modele care amintesc de
complexitatea arhitecturii ma nue line. Piatra a
fost întrebuințată și pentru clădiri solide,
monumentale. oamenii au avut, de asemenea,
la îndemână, argila necesară dez voltării
ceramicii, iar aici putem aminti de minunatele
acoperișuri de țiglă ce sunt nelipsite în orice
panoramă a orașului văzut de sus.

datorită faptului că
subsolul orașului era
format parțial din roci
dure (calcar, bazalt,
granit), în secolul al
XiX-lea au putut fi
realizate pavaje pe
scară largă, unele
dintre ele
multicolore, cu
desene fascinante. 
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Sub pardoselile
colonadelor pot fi
văzute din loc în loc
plăci de morminte,
ale unor călugări sau
personalități locale.
Era o onoare să fii, în
”eternitate”, alături de
exploratori faimoși,
regi sau poeți. 

cea de după cutremurul din 1755, când au
apărut de asemenea și multe cuptoare de var. 

În timp, ele au fost părăsite, exploatarea
devenind riscantă. 

Specifice Portugaliei și implicit Lisabonei sunt

placările cu elemente ceramice smălțuite și

decorate, denumite „Azulejos”. Acestea au la

origine o tehnică arabă, desemnând piese

ceramice subțiri, de regulă pătrate, emailate pe

fața aparentă, astfel încât devin impermeabile și

strălucitoare, uneori în relief. Sunt întâlnite în mai

multe țări (Spania, italia, olanda, Turcia, Maroc,

iran), dar aici s-au dezvoltat în cele peste 5 secole

într-o artă decorativă deosebit de expresivă și

extinsă, inclusiv în tratarea fațadelor unor clădiri

din secolele recente, în arhitectura civilă. Calitatea

a crescut prin adoptarea tehnicii de majolică, de

origine italiană, și o revitalizare a apărut în cadrul

stilurilor Art Nouveau și Art Deco. Deseori, ele se

întâlnesc în compoziții complexe, unicate, cu teme

florale, geometrice, alegorice sau reli gioa se, ori

personalizate în funcție de destinația clădirii.

Din Belem, un district al Lisabonei, au plecat
curajoșii exploratori care au adus glorie Portu -
galiei, petrecând aici un timp înainte de a porni
pe mare, în rugăciune și smerenie. Numele de
Belem este o formă locală a denumirii locului de
naștere al Mântuitorului, Betleem. 

Pavajele de calcar și bazalt sunt realizate
deseori cu piatră neregulată, șlefuită doar pe
partea aparentă, iar aspectul general este foarte
apropiat de ideea de mozaic. Modelele sunt
deseori geometrice, florale sau vegetale, dar
uneori încearcă să spună una dintre poveștile
nemuritoare ale orașului. Ești surprins deseori când
pavajele amintesc de eroii navigatori, care au adus
măreție coroanei portugheze și po porului său. 

Conform constatărilor arheologilor și docu -
mentelor vechi, orașul acesta a avut nu mai puțin
de 300 de cariere de calcar, marmură, granit,
bazalt, gabbro, argilă și nisip, toate acoperite în
prezent de țesutul urban modern. Cea mai
importantă perioadă pentru aceste cariere a fost

Mosteiro dos
Jerónimos

Mosteiro dos
Jerónimos

Azulejos
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Este un loc simbolic, în care a fost stabilită
reședința regală după 1755, acum fiind și
reședința președintelui țării. La faimoasa
mănăstire iezuită Mosteiro dos Jerónimos,
poate cel mai important lăcaș de cult al capitalei
lusitane, sunt înmormântați exploratorul Vasco da
Gama (căruia i s-a dedicat, de fapt, acest lăcaș de
cult ce poartă hramul Sfintei Maria), regii Manuel
și Sebastiao, poeți precum Luis de Camoes sau
Fernando Pessoa. Construirea este datorată
regelui Manuel i (supranumit ”cel Fericit”), dar și
comercianților cu Africa și orient care au plătit
sumele necesare sub formă de impozit. Lucrările
s-au încheiat în 1502, iar arhitect a fost Diogo
Boitaca, un francez (probabil) care a dat goticului
târziu o nouă identitate, cunoscută ca stil
”manuelin”. Sinteză dintre gotic și renaștere, cu
elemente simbolice inspirate din navigație
(coloane în torsadă, ca o frângie răsucită, corali,
monștri marini, animale exo tice), acest stil a
preluat de asemenea influențe romanice, maure și
orientale, fiind deseori asimilat cu spiritul de aventură,
curajul, deschiderea către lume. Unii specialiști sunt
de părere că amprenta aceasta nouă i-a fost dată în
egală măsură de Juan de Castillo, un arhitect spaniol
care a continuat opera lui Boitaca im pri mându-i
caracterul renascentist, ornamentat, floral. El a
proiectat și catedrala din Bruges, o capelă a catedralei
Sé de Lisboa, mănăstirile Batalha și Alcobaça,
catedrala din Sevilla și multe alte construcții de prim
rang, pentru care a fost considerat cel mai important
architect al vremii sale din Europa. 

Pardoselile mănăstirii au fost realizate
predominant din pavaje cu calcar și marmură,
materiale folosite și pentru restul edificiilor
complexului. În mod excepțional, mai putem
întâlni placări cu granit roșu sau ceramică, ori alei
din piatră mărgăritar. Datorită renovărilor
recente, unele galerii exterioare sau interioare au
beneficiat de pavaje din marmură extrem de fin
șlefuită, cu adevărat impresionante.  

Turnul Belem (sau Castelo de Sao Vicente de
Belem), construit între 1514 şi 1520 ca parte a
sistemului de defensiv de la gura de vărsare a
râului Tejo, este o altă construcție în stil ma -
nuelin, care împreună cu mănăstirea din Belem

este inclus în Patrimoniul
Mondial UNESCo, devenind în
timp un simbol al orașului.

Edificiul pe 4 niveluri are 30 de
metri înălțime și 12 metri lățime,

cuprinzând o Sală a Guvernatorilor,
o Sală a Regelui și o Sală de Audiențe.

Realizat tot la comanda regelui Manuel i, a
avut ca arhitect pe Francisco de Arruda. Acesta
din urmă, influențat de arta maură, cu care s-a
familiarizat în timpul unor lucrări în nordul Africii,
a inserat elemente inedite precum turnurile de
observație sau rinocerii sculptați în piatră.
Aspectul general rămâne gotic, cu statuia de sub
un baldachin orna mentat ce o reprezintă pe
Fecioara Noro cului (Nossa Senhora do Bom
Sucesso), dar și cu o serie de simboluri specifice,
precum crucea ordinului lui Cristos (foștii
Cavaleri Templieri), al cărui membru era însuși
regele, sau sfera armirală (astrolabul sferic). 

Turnul Belem 

de aici pornea cel
mai scurt drum al
europenilor către
lumea Nouă. turnul
din Belem a devenit
un simbol al
orașului, dar și al
călătoriei spre
necunoscut. 
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Portughezii Henric
Navigatorul,
Bartolomeo diaz,
Vasco da Gama,
Pedro alvares Cabral
au lărgit orizontul
Europei așa cum
aceasta nu visase
vreodată. Călătoriile
însemnau nu doar
cunoaștere, ci și mult
comerț - cu africa,
Extremul orient,
america.

Este o construcție masivă, integral din piatră
(în special calcar alb-bej), cu bolți interioare
gotice sau sferice, creneluri sub formă de să geată,
logii decorate și o terasă amplă, deschisă către
mare. Terasele exterioare și balcoanele sunt placate
cu piatră de diferite nuanțe, lipită cu mortar.

Monumentul Descoperirilor, sau Padrão
dos Descobrimentos (în original), a fost
construit în epoca modernă tot la Belem, pe
malul nordic al estua ru lui fluviului Tajo. În această
zonă, navele plecau să exploreze și să facă
comerț cu America și orientul, monumentul
evocând epoca de glorie a națiunii portugheze
din secolele XV și XVi. A fost ridicat în regim
temporar la 1939 de către arhitectul portughez
José Ângelo Cottinelli Telmo și de sculptorul
Leopoldo de Almeida, cu ocazia Expoziției
internaționale Portugheze, care urma să aibă loc
în iunie 1940. Stilul este tipic sfârșitului epocii
interbelice, a ”romantismului” regimului de
dreapta condus de António de oliveira Salazar,
regim naționalist numit ”Estado Novo”. 

Proiectul trebuia să fie, de asemenea, o sursă
de inspirație pentru noile planuri ur banistice ale
Lisabonei, dar lucrurile nu s-au mișcat prea
repede; Europa fiind cuprinsă de război,
monumentul provizoriu a fost demolat în 1943.
Totuși, idea a fost reluată și concretizată între
1958 și 1960, când a fost finalizată această
construcție din beton, cu placări din piatră cu
tentă roșiatică, adusă din carierele de la Leiria,
din centrul Portugaliei, și statui din calcar de la
Sintra. Motivația ridicării monumentului s-a bazat
pe comemorarea a cinci secole de la moartea
prințului Henric Navigatorul, iar arhitectura finală a
fost decisă de António Pardal Monteiro. Activitatea
lui Henric Navigatorul fiind legată de expedițiile în
sudul Africii, guvernul Africii de Sud și-a asumat
financiar realizarea pavimentului din fața
monumentului. 

Este o roză a vânturilor cu diametrul de 50 de
metri care are inclusă o hartă a lumii cu lățimea de
14 metri, ilustrând traseele navigatorilor portughezi
în epoca de glorie. 

Padrão dos 
Descobrimentos 
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Pentru aceasta, arhitectul Cristino da Silva a ales
diferite tipuri de calcar, inclusiv o variant rară de
calcar bej de la Sintra, numit ”lioz”.

Igreja de São Roque - această biserică
barocă, ridicată în secolul al XVi-lea de ordinul
iezuiților, s-a dovedit deosebit de solidă, fiind
una dintre puținele edificii rămase în picioare
după sinistrul din secolul al XViii-lea. Se pare că
aceasta s-a datorat stilului de construcție tip
auditorium, specific iezuiților, proiectată astfel
încât predicile să fie cât mai vizibile, cu o
acustică superioară. În această zonă centrală a
orașului, Bairro Alto, practic prima extindere în
afara cetății medie vale, petrecută în secolul al
XVi-lea, au fost ridicate și alte biserici, în special
baroce, conform uzanțelor vremii. Biserica a
început a fi ridicată în 1555, dar prima etapă
a lucrărilor s-a încheiat abia un deceniu ai
târziu, sub îndrumarea mai multor arhitecți

ai regelui Filip al ii-lea al Spaniei,
portughezi și italieni; se află sub
patronajul Sfântului Roch, protectorul
celor bolnavi de ciumă, ale cărui
relicve au fost aduse de la Veneția. Un

aspect cu totul deosebit este realizarea
Capelei Sf. ioan Botezătorul, cea mai

scumpă capelă din Europa la acel moment,
creată la Roma cu pietre prețioase și asamblată

la Lisabona în 1740. Mozaicul din pietre
prețioase și semiprețioase (lapislazuli, agate,
porfir etc.), fildeș și marmură se întinde inclusiv
la nivelul pardoselii. De asemenea, merită
remarcat pla fonul pictat de Francisco Venegas în
perioada 1584-1586 astfel încât să dea impresia
de spațialitate, de existența unor cupole, alături
de scene biblice și glorificarea Crucii. Din pers -
pec tiva pardoselilor, în afară de o mică zonă
placată cu calcar, se mai poate remarca
dușumeaua din lemn exotic cu intarsii din mar -
mură roșie. 

Dedicată celor care au participat la recu -
cerirea Lisabonei de sub stăpânirea maurilor (în
1147), Basílica dos Mártires a fost construită
după cutremurul din 1755, fiind deschisă în
1784. Amplasamentul este cel al unui alt lăcaș de
cult distrus, în care s-a oficiat primul botez în
libertate din Lisabona, în secolul al Xii-lea. În
interior se poate observa un altar de marmură și
un interesant plafon arcuit, pictat cu alegorii

Basílica dos Mártires 

Igreja de São Roque 
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dedicate legendarului Afonso Henriques, primul
rege portughez, despre care se spune că a fost
sub protecție divină în cei peste 40 de ani de
războaie cu musulmanii. Pardoselile sunt de
foarte multe tipuri, de la calcar și marmură de
diverse nuanțe (alb, roșu, negru, gri-albăstrui), la
parchet din lemn exotic, de dată mult mai
recentă. 

Igreja Santo Antonio este o biserică
dedicată Sfântului Anton de Padova, care s-a
născut la Lisabona, într-o clădire amplasată chiar
pe locul construirii ulterioare a acestei biserici.
Născut în 1195, el a fost canonizat în 1232, iar în
1767 a fost construită această biserică barocă,
după proiectul arhitectului Mateus Vicente de
oliveira. 

De fapt, pe amplasamentul respectiv au
existat mai multe lăcașuri de cult de-a lungul
timpului, datorită notorietății acestui important
sfânt misionar. Pardoselile din piatră de diferite
nuanțe au ca leitmotiv floarea de crin, unul
dintre simbolurile asociate acestui sfânt,
reprezentată frontal.

Construită în 1147 în stil romanic, catedrala
Sé de Lisboa a supraviețuit multor cutremure și
a fost modificată, renovată și restaurată de mai
multe ori. În prezent, este un mix de stiluri
arhitecturale diferite – gotic, baroc, romanic, ca
la început. Cele două turnuri masive de pe fațada
principală amintesc de zbuciumatele vremuri ale
recuceririi teritoriilor de la mauri. 

Clasată ca monument național încă din
1910, catedrala a fost totuși supusă cercetărilor
arheologice, care au dezvăluit sub pavajele din
zona claustrului (curtea interioară) vestigii
romane, arabe și medievale, inclusiv ceramică
feniciană, niște sisteme de canalizare de acum
două milenii, sau elemente ale unei moschei. 

Varietatea cromatică
a rocilor locale a
permis realizarea
unor pardoseli cu
adevărat
spectaculoase,
scoțând în evidență
simbolurile culturale
sau religioase. 

Catedrala 
Sé de Lisboa 

Igreja Santo Antonio 



We create chemistry

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 teh -
nice 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.

Soluții pentru pardoseli durabile
Pardoselile lichide de la BASF sunt considerate repere de rezistență 
și durată de viață, totul într-o formă estetică deosebită.
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ucrete – pardoseli pentru medii 
agresive în industria alimentară, 
a băuturilor, chimică şi farmaceutică

We create chemistry
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DIRECT LA ȚINTĂ, 
CU RAPIDITATE MAXIMĂ

n singura amorsă de pe piață
care face barieră contra umi dității
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 
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