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răim vremuri nu tocmai plăcute – suntem datori să o
recunoaștem, pentru că altfel nu am ști cum să reacționăm,
firește. În contextul pandemiei COVID – 19, ne confruntăm cu
două tipuri de atitudini toxice: pe de o parte starea de panică, din cauza
căreia unii oameni se blochează în propriile lor cochilii, din care nu
mai vor să iasă, pe de alta neglijarea sau chiar negarea pericolelor,
însoțite de un comportament iresponsabil, uneori ostentativ, care
agravează lucrurile, sporind îngrijorarea tuturor. Din fericire, întâlnim
și o atitudine echilibrată, care urmărește continuarea activității în
condiții speciale, cu respectarea normelor igienico-sanitare care nu
sunt atât de greu de respectat pe cât se plâng unii. Poate că purtarea
măștii devine deranjantă după o perioadă, dar nu suntem obligați să
o purtăm decât când lucrăm în colectiv, ceea ce nu se întâmplă
totdeauna. Poate că respectarea distanțării necesită mai mult spațiu,
dar cu un pic de organizare se rezolvă. În rest, este vorba despre igiena
curentă, un pic mai insistentă, care nu strică, oricum.
Beneficiarii au înțeles aceste lucruri simple și, după o scurtă
perioadă de așteptare, au dat restart lucrărilor încă de la sfârșitul
primăverii. Poate nu mai sunt atât de multe lucrări de anvergură, dar
în prezent nu se poate spune că sunt aplicatori și montatori care să
se plângă cronic de lipsă de lucru. Ceea ce se poate remarca este însă
un echilibru între diversele tipuri de pardoseli montate, fapt constatat
oarecum și de arhitecți, care sunt preocupați să creeze medii de lucru
optime în noile condiții de segmentare a spațiilor de birouri și din
locuințele angajaților care lucrează de acasă – un lucru nou, iată. Cele
mai avantajate sunt firmele care pot asigura o varietate cât mai mare
de lucrări – montează și parchet, ceramică sau piatră, aplică și
pardoseli textile sau elastice, toarnă și pardoseli epoxidice sau
poliuretanice. Astfel, acestea sunt capabile să preia toate lucrările de
pardoseli dintr-un proiect, simplificând viața antreprenorilor sau
beneficiarilor; pe de altă parte, firmele respective își reduc cheltuielile
logistice – nimic mai simplu.
Ce mai putem remarca este creșterea segmentului de pardoseli
lichide, turnate in situ, care, alături de cele elastice, asigură acele
suprafețe continue, ușor de întreținut, pe care le solicită cei ce
activează în domenii precum comerțul, industria alimentară și
alimentația publică, sănătatea, învățământul, Horeca etc. Este vremea
lor și va fi, pentru că, oricare ar fi scenariul evoluției pandemiei,
restricțiile vor rămâne în orizontul nostru de așteptare; în consecință,
dezvoltarea oricărei activități va necesita mai mult spațiu, igienizare
intensă, deci... uzură. Este nevoie de pardoseli noi și, obligatoriu, de o
calitate bună, pentru că acum efectiv nu prea mai ai cum să eviți acest
lucru. Marii producători din domeniu au înțeles acest lucru și susțin
comunicarea cu montatorii, constructorii, arhitecții și designerii,
evidențiind acele soluții care sunt căutate cu insistență de beneficiari,
în folosul activităților desfășurate de ei sau pentru sănătatea familiilor.
Să ne vedem cu bine pe șantiere, cu sau fără mască!
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Pardoseli pentru
respectarea distanțării sociale
Conceptul de distanțare socială ne va mai urmări multă vreme. Mai ales în domeniul HoreCa, poate cel
mai afectat de pandemie, dar și în comerț și spații publice, păstrarea distanțării sociale este singura cale
de a putea funcționa. Se schimbă normativele, se reconfigurează funcțiuni, se trasează fluxuri și direcții
separate pentru acces/ieșire. totuși, se pune întrebarea – cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze
distanța recomandată? În ce ne privește, vă oferim posibilitatea de a reamenaja spațiile prin prisma delimitării zonelor dorite. Pardoselile joacă în acest context un rol esențial, deoarece jaloanele vizuale de
distanțare se marchează pe acestea. În plus, intervenția menită unui scop precis devine prilej pentru reconfigurare stilistică, aducând un pus de culoare și vivacitate spațiilor.

M

ajoritatea magazinelor, hotelurilor și restaurantelor își
redeschid porțile după
pauza forțată impusă de coronavirus, în
condițiile respectării stricte a regulilor
de igienă. În vederea păstrării distanței
recomandate între clienți, multe magazine au aplicat marcaje temporare pe
pardoseală. Acest lucru poate fi util pe
termen scurt, dar nu reprezintă o
soluție reală. Traficul sutelor de persoane care tranzitează spațiile zilnic
distruge rapid marcajele, făcându-le
neutilizabile.
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folosite pentru realizarea de săgeți de
direcționare a fluxului. Nu trebuie decât
să alegeți materialul de fundal și o
culoare contrastantă pentru realizarea
săgeții. De asemenea, se pot realiza și
dale de Flotex cu săgeți de direcționare.

Săgeți în pardoselile
elastice

Dacă vă gândiți la o soluție pe
termen lung, atunci markerii de
distanțare din Marmoleum, Vinil sau
Flotex se pot încorpora direct în
modelul pardoselii. Materialele se taie
individual la fața locului și se integrează
în pardoseală. Sunt robuste, ușor de
curățat și au chiar efecte antibacteriene
în cazul Marmoleum. În plus, soluțiile de
pardoseală Forbo aduc și o pată de
culoare și de estetic în amenajarea
spațiilor, în condițiile facilitării respectării
distanțării sociale impuse de momentul
actual.

soluții

Putem furniza săgeți pe dimensiunea cerută în vederea integrării în
pardoselile elastice existente deja,
disponibile în diverse culori și formate.
E suficient să ne comunicați cerințele
dumneavoastră și vom identifica rapid
combinația optimă.

la un preț special deoarece nu avem
intenția de a scoate profit ci de a susține
eforturile tuturor în direcția sănătății și
siguranței.

Dale de mochetă cu
săgeți de direcționare
Toate cele 40 de culori existente în
gamele noastre Tessera și Outline pot fi

Cercuri Allura
O parte a colecției noi Allura 2020 a
fost redesenată, pe dalelele de 50x50
cm fiind decupat un cerc cu Ø 40 cm.
Aceste cercuri se pot integra în decupaje în nuanțe contrastante,
semnalizând oamenilor punctele în
care să stea pentru o distanță sigură,
mai ales în cazul magazinelor unde se
formează cozi.

Bariere de praf Coral
Logo
Am proiectat o gamă de bariere
de praf pentru intrare care, sperăm,
va funcționa ca un reminder pentru
client de a păstra distanța. Aveți la
dispoziție patru modele, oferite acum
Pardoseli magazin
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Fast Flooring este ușor și rapid de
aplicat și astfel o soluție ideală pentru
Tehnologia noastră avansată de imDacă doriți ceva unic pe pardoseala marcaje temporare, precum în spitale.
primare digitală permite aspecte optice dumneavoastră, care să fie deopotrivă
extraordinare ce nu ar putea fi obținute sustenabilă și durabilă, atunci selecția

PVC printat digital

Marmoleum Aquajet

Marmoleum – cea mai
sustenabilă pardoseală,
antibacteriană natural

prin tehnologii convenționale. Vă
permite să vă amenajați o pardoseală
unică în calitatea consacrată a PVC-ului
eterogen. Desigur, pe foile de PVC se pot
printa cu ușurință săgeți sau cercuri
menite încurajării distanțării sociale.

noastră de Marmoleum este răspunsul.
Prin intermediul tehnologiei Aquajet
putem crea cele mai precise și mai detaliate modele de pardoseală. De pildă,
putem grava săgeți, cercuri sau alte formate
care să-i ajute pe oameni să păstreze între
ei o distanță de minimum 1.5 metri.

Flotex Vision digital print
Fast Flooring
Rapide, ușor de aplicat și economice,
elementele din gama Fast Fit sunt puse
în operă fără adezivi și cuprind bariere

Marmoleum este un produs CO2
neutru (de la recoltarea materiei prime
pană la montarea produsului finit în
locuința dumneavoastră), ce nu afectează climatul, combină valorile ecologice cu
designul contemporan și aduce o contribuție importantă pentru o lume
sustenabilă. Forbo Marmoleum reprezintă cea mai bună soluție de pardoseală
pentru un mediu interior sustenabil.
Folosind materiale durabile acasă, la birou,
în școli, în mijloace de transport, în spitale
și magazine, puteți contribui și dumneavoastră la un mediu mai bun și mai sigur.
Linoleumul este un produs realizat
exclusiv din materiale regenerabile și
naturale - ulei de in, colofoniu de pin, praf
de plută, făină de lemn și diferite minerale, precum carbonat de calciu și
pigmenți naturali. Producerea de linoleum este considerată o artă, ce nu se
învață în școli, ci dintr-o tradiție deja
seculară – specialiștii Forbo Flooring
determină mixul corect de ingrediente,
timpul necesar maturării acestora, setarea
temperaturii și presiunii corecte, pentru a
aminti doar câteva elemente. Pentru că
nu este deloc simplu să produci o
pardoseală neutră la CO2 care este nu
doar rezistentă și estetică, ci și durabilă
pentru zeci de ani, iar la sfârșitul duratei
de viață e complet biodegradabilă.

Având în vedere că Flotex are peste
70 milioane de fibre per metru pătrat,
oferă un substrat extrem de dens pentru
de praf pentru intrare, dar și pardoseli
printare. Ca rezultat, se pot imprima
interioare în rolă sau dale.
modele vibrante la rezoluție fotografică
înaltă. Se pot obține toate nuanțele și
umbrele cromatice, Flotex Vision fiind un
www.forbo-flooring.com
suport ideal pentru imprimarea de săgeți
cercuri sau alte forme menite încurajării
Contact: sandra.stoian@forbo.com
distanțării sociale.
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Lumea își redeschide porțile după pauza forțată impusă de coronavirus, dar
numai în condițiile respectării stricte a regulilor de igienă și distanțare socială.
Cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze distanța recomandată?
Iată câteva idei de a reamenaja spațiile prin semnalizări pe pardoseală.
l Bariere de praf Coral Logo
l Dale de mochetă cu săgeți de direcționare
l Săgeți în pardoselile elastice
l Cercuri Allura

Bariere de praf Coral Logo Dale de mochetă cu săgeți
de direcționare

PVC printat digital

Marmoleum Aquajet

l PVC printat digital
l Marmoleum Aquajet
l Flotex Vision digital print
l Fast Flooring

Săgeți în pardoselile
elastice

Cercuri Allura

Flotex Vision digital print

Fast Flooring

Forbo Flooring Systems Romania
Sandra Stoian
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com
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Colorarea parchetului
nu a fost niciodată
mai simplă
n

Loba HS 2K Impact Oil

n

Loba Pro Color

n

Loba Activ Color

Loba HS 2K Impact Oil
Ulei bicomponent din plante, fără conținut de solvenți.
Substanța solidă 100%. disponibil în 10 culori plus transparent.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Papirus

Stejar Afumat

Negru

Sucupira

Transparent

Alb

Wenge

Loba Pro Color
Baiț pentru colorarea parchetului,
disponibil în 11 culori.
aplicare foarte simplă.

Bilinga

Jatoba

Kambala

Mahogany

Loba Activ Color
activator de culoare, pe baza reacției taninului din lemn.
Pe bază de apă. În combinație cu loba 2 K impact oil Color se obțin
foarte multe nuanțe de culori, cu efect 3d. aplicare foarte simplă.

LOBA - specialistul finisajelor de parchet şi pardoseli din lemn

Alb

Wenge

intErviU

Toate aceste schimbări vor aduce un
plus de creativitate, în toate domeniile
Emil Ivănescu
Președintele
OAR București

domnul emil ivănescu este Președintele oar
București și de mai bine de 10 ani Curator al
anualei de arhitectură. am discutat cu domnia
sa despre provocările aduse de acest moment
pandemic în piața de construcții dar și despre
transformările ireversibile care deja au început.
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Suntem într-o perioadă care ne obligă
să ne reinventăm. Cum se desfășoară
Anuala în condițiile actuale?
În primul rând șantierele au mers, așadar proiecte sunt și încă de calitate foarte bună. ca eveniment avem anuala
clasică – ceea ce implică premierea și jurizări internaționale
derulate pe platforme online. Încă dinainte de pandemie
eram avansați în acest mod de lucru, așa că acum putem
spune că suntem pregătiți. Modelul de lucru expus are la bază
faptul că juriul este internațional.

Înainte de pandemie jurizarea anualei implica două
etape - prima derulată online, apoi vizita în sit. practic, acum
am transformat ultima etapă într-un public speech day, când
arhitecții își vor prezenta online proiectele.
dar gala premiilor se va desfășura ca de obicei, fizic, pe
15 octombrie, într-un spațiu semideschis, cu respectarea
tuturor măsurilor știute.

Așa era și în alți ani?
da, acum însă e de nevoie.

Ce ne puteți spune despre
proiectele depuse?
nivelul a crescut foarte mult, breasla este dinamică. există
un număr mare de proiecte de o calititate foarte bună în
București. aș mai remarca ceva relativ la modul de selecție –
beneficiarii au început să intre pe platforma noastră online
pentru a-și selecta arhitecții.
aici se pot vedea în detaliu toate clădirile valoroase
construite în București din 2003 până acum.
o lucrare este o muncă de echipă - arhitect, beneficiar,
executant, antreprenor. de aceea, noi premiem toată echipa.
dăm chiar un premiu special pentru cel mai bun beneficiar.
Încurajăm astfel oamenii care au încredere în profesioniști.
pentru că de fapt aici e marea problemă în orice profesie profesionistul nu este totdeauna ascultat.
Pardoseli magazin
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Casa E+E

Casa Individuală

Beneficiarii sunt mai tineri?
da și nu. unii sunt la o vârstă să-i spunem golden, oameni
aflați la a doua sau a treia construcție, care au înțeles ce
greșeli au făcut neconstruind cu profesioniști și atunci
creditează echipa. desigur, sunt și mulți tineri care vor
altceva, vor calitate. până la urmă, e vorba de educație, care
generează calitate.

Cum a fost această perioadă cu
pandemia?
a fost interesant cumva. unele șantiere mai mari s-au
închis pe o perioadă, dar șantierele mai mici au funcționat.
având un număr mai mic de muncitori prezenți și-au putut
lua măsurile de rigoare, cei care și le-au luat.
paradoxal, construcțiile nu au fost lovite prea tare,
oricum mai puțin ca la precedenta criză din 2008- 2009.
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Casa CMMT

Casa cuplate DEH

ritmul a încetinit, dar lucrurile nu s-au oprit de tot. În țările
dezvoltate, statul a aruncat pe piață lucrări de arhitectură
socială. acestea sunt măsuri eficiente, de a investi pe timp
de criză în infrastructură și arhitectură socială pentru
cetățean. se ating astfel două obiective – se dă de lucru
industriei și în același timp se rezolvă niște probleme pentru
care altfel, în vremuri normale ca să zicem așa, nu ar fi timp.

Cât de posibilă este distanțarea socială
pe șantiere?
este și nu este. până la urmă, ține de oameni, oricât teai chinui să explici, cetățeanul te ascultă sau nu. la nivel
personal nu ai ce să faci, totuși dacă ai echipe de muncitori
pe șantiere poți să impui reguli. noi de pildă, la București,
inițiasem un program de vizite pe șantier pentru arhitecții
stagiari, dar în noile condiții l-am oprit temporar – ceea ce
înseamnă că regulile pe șantiere se respectă. Și până la urmă
faptul că majoritatea șantierelor au funcționat arată că

concursul încă nu a debutat, trebuie întâi să pregătim juriul
dar deja am primit poze. Mai cred că pe lângă acest accent pe
digital, a doua paradigmă care se schimbă decisiv este ceea ce
înțelegem prin locul de muncă. nu vor fi astfel afectate foarte
mult construcțiile ci serviciile, tot ce ține de acestea. deja există
transformări mari în piața imobiliară pe zona de birouri mai ales.

Da, am văzut că firmele caută mai nou
vile, case individuale, de bine ce până
acum se căutau clădiri tipice cu
birouri open space.
am și eu cunoscuți care au firme și care au plecat deja
din clădiri de birouri cu open space în case individuale. se
observă că piața se adaptează în ansamblu – deja
producătorii de mobilă oferă modele noi adaptate pentru
home oﬃce. de altfel toate aceste schimbări vor aduce un
plus de creativitate, în toate domeniile.

Vila GUD

Single-family
Home

decidenții erau interesați să meargă înainte și că au respectat
regulile. sunt câteva principii simple – să păstrezi distanța
legală, să ai mască, mănuși, etc.

Aceste reguli noi vor lasă urme
și după ce trece pandemia?
eu personal cred că lucrurile vor reveni la normal, lumea
abia așteaptă, probabil la jumătatea anului 2021, dar vor
rămâne zone definitiv transformate-spațiile ofice, munca
online, desigur dezideratele de igienă. deja este clar că există
schimbări. pe lângă tot ce înseamnă regulile de igienă, cel
puțin două aspecte cred că nu vor mai reveni niciodată la ce
a fost înainte. accentul pe online și ceea ce definim ca zonă
de lucru. deja cam în toate domeniile s-a văzut că multe activități
se pot derula online-ședințe, discuții, nu și activitatea efectivă,
evident. noi în cadrul anualei avem și un premiu pentru cele
mai inspirate idei de home oﬃce, pe baza fotografiilor trimise
de participanți.

În domeniul nostru, al pardoselilor,
deja producătorii se adaptează și aduc
noi modele și funcțiuni.
da, pardoseala, zona pe care calci, e una dintre cele
mai folosite și uzate zone de arhitectură, cu valoare mare
deopotrivă sub aspect funcțional și estetic. ea creează
stare, dă o senzație și, în același timp, are impact pe
sănătate. este astfel esențial cum e gândită, cum e finisajul.
probabil vor fi preferate finisajele mai ușor și mai rapid de
întreținut, și se va încerca să se creeze atmosfera la birou,
cu zone distincte. poți crea într-un spațiu deschis mai multe
texturi de pardoseală și chiar dacă acest lucru presupune
o întreținere mai complicată, el se traduce într-o atmosferă
mult mai plăcută pentru cine lucrează acolo.
pe fond însă nu știu dacă neapărat se vor simplifica
lucrurile - cred că oamenii vor păstra identitățile dar vor fi
mai creativi. de pildă, vor combina o textură sau un
material tipic pentru open space – cum ar fi mocheta – și
vor crea zone distincte prin pardoseli diferite. ceea ce este
interesant pentru că presupune meșteșug și va valoriza
spațiile. până la urmă, decisivi sunt tot profesioniștii și mai
ales gradul în care ei sunt ascultați – de la arhitect la
constructor. În occident orașele și clădirile arată bine
tocmai pentru că specialistul este ascultat și respectat.
Pardoseli magazin
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URSA
Calitatea pardoselilor depinde de
termoizolarea întregii ConstruCŢii
Multe dintre problemele întâmpinate de montatorii de pardoseli provin din deﬁciențele
clădirii legate de temperatură și umiditate. Arhitectura vine cu particularitățile ei, așa cum și
facilitățile construcției pot ﬁ variate – spații tehnice, spații comerciale, restaurante, birouri etc.
Astfel, pot ﬁ întâlnite diverse situații: dedesubt se aﬂă un spațiu slab (sau deloc) încălzit;
termoizolarea este realizată cu materiale impermeabile, care nu permit eliminarea umidității
remanente sau a celei provenite din activitatea curentă; energia consumată pentru încălzirea
în pardoseală se pierde fără rost în planșeul de dedesubt ș.a.m.d. Drept rezultat, dincolo de
risipa de energie și disconfortul apărut, lucrarea de montaj poate ﬁ compromisă sau durata
de viață a pardoselii este drastic redusă, spre nemulțumirea beneﬁciarului care are tendința
de a da vina pe montator. Soluția nu este totdeauna la el, ci în modul în care a fost realizată
termoizolarea și hidroizolarea clădirii.

D

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

și fonică merg astfel în tandem, ba chiar
uneori plăcile sau saltelele de vată de
sticlă sunt folosite pentru izolarea
fonică, cea termică fiind un ”bonus”
binevenit.

Izolarea peste planșeu
Atunci când se poate interveni peste
planșeu, sunt folosite plăci din vată minerală de
sticlă de mare densitate URSA TSP, sub o șapă
flotantă armată.
Acestea au rolul de a proteja spațiile unui imobil de
zgomotele de impact provenite de la vecinii de deasupra
(pași, obiecte căzute pe pardoseală, mutarea unor obiecte, încălzire în pardoseală etc.). Bineînțeles, beneficiarii se bucură
și de faptul că pierderile de căldură sunt reduse considerabil,
chiar și cu un strat de câțiva centimetri grosime. În cazul în
care desupra este un spațiu mai slab încălzit, facturile pentru
climatizare sunt mult mai mici.
Deseori neglijată, foarte importantă este și
pardoseala unui pod nelocuit. O dușumea simplă
nu este suficientă pentru a limita pierderile de
căldură, prin urmare sunt necesare materiale
termoizolante precum URSA Glasswool SF 34,
SF 38, DF 39 sau Plus Gemini. Pentru oricare am
opta, acestea asigură și o protecție fonică
împotriva zgomotelor de la nivelul acoperișului
(de pildă sunetul ploii sau grindinei). Sunt
materiale care pot fi păstrate în cazul mansardării,
calitățile lor fiind optime pentru a avea în acest spațiu

o atmosferă perfectă – este
cunoscut faptul că în partea
superioară a clădirii umiditatea
aerului este mai ridicată. Utilizarea
acestor materiale are efecte pozitive
asupra tuturor elementelor structurale
și asupra finisajelor, iar acoperișul este
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protejat corespunzător, fiind expus la temperatura și umi- speciale pentru suprafețe orizontale: URSA Glasswool DF
ditatea potrivită.
39, Plus Gemini, Plus AB (cașerate cu folie de aluminiu) sau
FDP 4/Vv (cașerate cu împâslitură din fibră de sticlă).

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

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

Consultanță, logistică,
soluții complete
Am enumerat aici doar câteva dintre posibilitățile de a
izola o construcție, cu efecte directe asupra pardoselii. Practic,
URSA are soluții pentru orice spațiu: pardoseli, tavane, pereți
de comparimentare, fațade ventilate, acoperișuri înclinate,
poduri nelocuite sau mansarde, case de lemn, subsoluri,
garaje sau crame, chiar aplicații navale. Un domeniu special
este de asemenea cel al izolațiilor tehnice și al canalelor de
ventilație, pentru care URSA are propuneri specifice.
În cadrul lucrărilor de termoizolare a întregii clădiri, este
ideal ca materialele să fie procurate de la același furnizor,
eventual deodată cu servicii de consultanță profesională. Un
specialist va ști să recomande produsele optime, cu caracteristicile termotehnice potrivite și compatibile. Conductivitatea,
permeabilitatea la vapori, absorbția acustică sunt caracteristici
care reflectă eficiența energetică, dar și confortul clădirii.
Optând pentru aceste servicii și produse, avantajele sunt
numeroase: costurile scad, livrarea se face în funcție de
evoluția șantierului, beneficiind de o logistică previzibilă,
construcția funcționează ca un tot unitar, putând fi numită
pe bună dreptate ”modernă”.

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A,
Sector 1, Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro
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MAGTOMVIC

Parchet premium, produs în România

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

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

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse
Contact:
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
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MasterTop 1912 – inovativ, cu emisii scăzute,
pentru suprafețe industriale durabile și estetice
Gama de pardoseli MasterTop 1900 din portofoliul soluțiilor Master Builders
solutions oferă sisteme estetice de pardoseală, potrivite în special pentru zone
industriale. Ca parte a gamei 1900, sistemul inovativ MasterTop 1912 respectă cele
mai ridicate cerințe în privința rezistenței la uzură, durabilității și aspectului, având în
plus emisii foarte scăzute.

P

erformanțele unice ale sistemului 1912 se datorează
tehnologiei XolutecTM patentate de Master Builders
Solutions. XolutecTM este rezultatul unor eforturi
intensive de cercetare și a fost dezvoltată pentru materiale
de construcții speciale, folosite în zone caracterizate de
solicitări termice și mecanice mari. Noua tehnologie implicată
asigură o rezistență excepțională la zgâriere, uzură, dar și o
îndepărtare facilă a murdăriei. Cu o grosime de 2,5 – 3,5 mm,
acest sistem se poate aplica pe un substrat din beton cu
rezistență la întindere de 1,5 Mpa.
n Rezistență crescută la uzură și zgâriere

n Costuri reduse de curățare și întreținere
n Reducere semniﬁcativă a emisiilor VOC
n Stabilitate UV

Cu un ﬁnisaj lucios, într-o gamă largă de culori RAL,
MasterTop 1912 are o rezistență la alunecare R9, în conformitate cu DIN 51139, iar comportamentul la foc îndeplinește
standardul EN 13501-1: Bﬂ-s1. Astfel, se obține o pardoseală
foarte rezistentă și atractivă, adecvată mai ales pentru utilizare

în zone industriale precum spații de producție, laboratoare
ori depozite. Acest lucru este evidențiat clar de proiectele
derulate, în care clienții au avut beneﬁcii majore datorită
utilizării MasterTop 1912, traduse atât în scăderea costurilor
cu întreținerea, cât și în protejarea mediului.

Unde poate ﬁ utilizată gama MasterTop 1900
n Logistică: depozite, zone de ambalare;
n Spații comerciale: magazine de construcții,
comerț cu amănuntul, supermarketuri, depozite pentru magazine;
n Spații publice și instituții: stadioane, vestiare,
săli de expoziții, holuri, coridoare, băi și toalete,
culise, hoteluri și pensiuni;
n Laboratoare (domenii tehnice);
n Industrie: hangare, zone de asamblare, zone de
producție;

O lucrare de referință
Datorită sistemului MasterTop 1912, Polopique, cea mai
mare companie producătoare de materiale textile din Portu-

We create chemistry
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galia, a putut să-și crească durabil eficiența în producție, cu
avantaje din perspectiva economică și ecologică. ”Beneficiile
substanțiale pe care le-am obținut cu această soluție includ
reducerea costurilor de întreținere și curățare cu 50%, o creștere de 4,5 ori a rezistenței la zgâriere și o scădere cu 40% a
emisiilor nocive”, sumarizează Isabel Carneiro, directorul general al firmei Polopique. ”Vechea pardoseală a fabricii fiind
îmbătrânită și zgâriată, a trebuit să găsim o soluție eficientă
și durabilă, aptă să facă față la impactul zilnic, păstrându-și
totodată aspectul plăcut”, adaugă doamna Carneiro. Cu câțiva ani în urmă, experții Master Builders Solutions au instalat
un alt sistem de pardoseală din portofoliul lor la sediul fabricii
Polopique Vizela. Utilizarea ireproșabilă a acestuia de-a lungul
timpului a consolidat încrederea clientului.

”Pentru noi, Polopique este o lucrare de referință”, spune și
Carla Santos, director de vânzări al Master Builders Solutions
Portugalia. ”Nu este vorba doar de faptul că o privim ca pe o
colaborare solidă și de succes; și strategia corporate a clientului
se potrivește perfect cu valorile noastre, sustenabilitatea fiind
un element esențial. Iată de ce compania a aderat imediat la
aplicarea unei soluții de pardoseală foarte sustenabile pentru
cei 10.000 m2 ai fabricii”, este opinia directorului de vânzări.
MasterTop 1912 îndeplinește standardele maxime de sustenabilitate, fiind conformă reglementarilor AgBB, AFFSET și
primind clasificarea A+.
Isabel Carneiro confirmă: ”Beneficiile sistemului MasterTop
1912 în termeni de sustenabilitate ne-au convins. Tocmai de
aceea l-am ales.”

Pardoseli magazin
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Această poveste de succes este parte a campaniei ”Beneficii cuantificabile de sustenabilitate” lansată de companie în
2017. Campania se concentrează pe proiecte în care clienții
își cresc productivitatea și în același timp își reduc costurile și
emisiile datorită soluțiilor chimice avansate furnizate de Master Builders Solutions. Campania a primit premiul german
pentru comunicare digitală ca ”Best microsite” în 2018, iar în
2019 a primit recunoașterea German Brand Award la secțiunea ”Storytelling and content marketing”.

MasterTop de la BASF
Gama de pardoseli MasterTop produsă de BASF sub brandul Master Builders Solutions este destinată realizării pardoselilor decorative și industriale în diferite domenii de
activitate. Această gamă este compusă din pardoseli pe bază
de rășini epoxidice, poliuretanice și cimentoase cu diferite tipuri de agregate dure.
nPardoselile poliuretanice MasterTop sunt caracterizate de o elasticitate și flexibilitate ridicate. Acestea sunt
rezistente la fisurare, abraziune și atacurile chimice ale
diferitelor soluții, fiind ideale pentru zone publice precum
magazine, școli, spitale etc. Sistemele poliuretanice MasterTop au suprafață continuă, fără îmbinări, sunt estetice,
igienice și confortabile la mers.
nPardoselile epoxidice MasterTop sunt utilizate pe scară
largă în spațiile de producție și depozitare în mediu industrial,
datorită rezistențelor lor mecanice și chimice excepționale.
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nPardoselile cimentoase MasterTop au la bază agregate
dure naturale, sintetice sau metalice. Acestea pot fi
încorporate în betonul proaspăt turnat și sclivisite mecanic,
sau pot fi turnate peste betonul vechi deteriorat pentru
obținerea unor acoperiri rezistente la trafic intens, abraziune
și impacturi.
Consultanța tehnică oferita de BASF include analiza
ciclului de viață al produselor pentru identificarea optimă a celei mai durabile, sustenabile și economice soluții. Produsele și sistemele din gama MasterTop
îndeplinesc cerințele specifice fiecărui client, aplicație și
industrie, în special acolo unde un aspect important îl
constituie timpul redus de indisponibilizare a spațiului.
Prin divizia sa specializată, BASF este cel mai mare furnizor
mondial de produse chimice pentru construcții, reparații și renovări. Pe lângă dobândirea expertizei în urma a numeroase
proiecte realizate în întreaga lume, BASF investește continuu
în cercetare, în dezvoltarea de sisteme noi și îmbunătățirea
celor existente. În parteneriatele desfășurate, abordarea este
atât cea de furnizor de produse, cât și de personalizare a sistemelor și serviciilor, în cadrul unui concept holistic asupra
construcției.

www.master-builders-solutions.basf.ro
www.ucrete.basf.com
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lUCrări DE REFERINŢĂ

PARDOSEALĂ
EPOXIDICĂ
Hangar
Suprafața
6000 m2
HANGAR pentru ÎNTREȚINERE ȘI SERVICE
suntem bucuroși să vă prezentăm o lucrare
inedită realizată în luna iunie cu materialele
Murexin. este vorba despre o pardoseală epoxidică cu suprafața de 6000 m2 executată la un
hangar cu funcțiunea de service pentru
aeronave. responabili cu execuția lucrării au
fost partenerii noștri, firmele prota prod
construct și abc painting.
pardoselile din cadrul hangarelor aviatice
trebuie să răspundă unor cerințe speciale.
aceste pardoseli trebuie să posede anumite caracteristici precise de performanță care
să asigure exploatarea eficientă și sigură. dintre
acestea le enumerăm pe cele mai importante:
n Rezistență la abraziune: pardoselile executate în hangare trebuie să
prezinte rezistențe ridicate la uzură, respectiv
împotriva zgârierii cauzate de căderea șuruburilor și a pieselor, sau în urma transportului
(prin târâre) a sculelor și a echipamentelor.
n Rezistență chimică: aceste pardoseli vin în contact în mod constant cu
combustibili de aeronave, cu lubrifianți, cu
lichide hidraulice, cu soluții de curățare
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corozive, precum și cu cauciurile încinse
ale aeronavelor. pardoseala trebuie să facă
față acestor tipuri de solicitări pe termen
scurt și lung, fără să sufere deteriorări.
n Aderență și rezistență la
întindere: aeronavele de mari dimensiuni și încărcările punctuale generate de
acestea sunt factori care fac necesară asigurarea unei aderențe extrem de ridicate
a acoperirii epoxidice la suportul din
beton, concomitent cu caracteristica de
flexibilitate și de rezistență internă a materialului pentru a răspunde solicitărilor
extreme întâlnite în asemenea spații.
n Curățarea și întreținerea
ușoară: de regulă suprafețele hangarelor sunt extrem de mari. aceste
suprafețe necesită o curățare economică
și rapidă, precum și o întreținere ușoară.
n Reflectivitatea luminii: gradul de reflectivitate a luminii la nivelul
suprafeței pardoselii, poate avea efect
asupra îmbunătățirii iluminării pe parcursul
desfășurării lucrărilor de reparații și întreținere a aeronavelor, astfel nemaifiind
necesară instalarea de corpuri suplimentare de iluminat și asigurându-se o
sporire a gradului de vizibilitate și o reducere a costurilor de energie.
n Selectarea culorii: alegerea
culorii reprezintă un factor determinant
din mai multe puncte de vedere. o culoare deschisă contribuie la o întreținere
mai ușoară și la îndeplinirea condițiilor de
siguranță în exploatare, respectiv identificarea ușoară și rapidă a suprafețelor de
pardoseală umede sau cu urme de
lichide, precum și la identificarea sculelor,
pieselor sau a altor repere lăsate sau uitate
pe pardoseală.

În privința prelucrării, s-a șlefuit suprafața betonului, s-au tratat rosturile,
respectiv rosturile de dilatație s-au etanșat
cu materiale elastice de etanșare, iar
rosturile de contracție s-au închis cu
mortar epoxidic.
pentru amorsarea suportului s-a utilizat
produsul Murexin rășina epoxidică ep 70
BM. acest produs este o rășină epoxidică
bicomponentă pură, fără umplutură de
filler, cu utilizare universală, ca strat de
grund, în amestec cu nisip de cuarț pentru
realizarea mortarelor epoxidice consis-

tente sau autonivelante, precum și ca
barieră la vapori, pentru tratarea fisurilor
la betoane și șape, pentru injectări și
pentru ancorarea fundațiilor de mașini și
a stâlpilor.
ca strat de acoperire s-a utilizat
produsul epoxidic bicomponent Murexin
Kemapox c 6000, aplicat în straturi succesive, ca strat intermediar și ca strat final.
produsul are rezistențe mecanice și chimice
ridicate, nu conține solvenți, are aspect
lucios, este rezistent în timp și asigură o
curățare și o întreținere ușoare.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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Pardoseală
LVT montată
în sistem
complet

Mapei

Complexul Herăstrău din parcul bucureștean omonim
este unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute locații
HoReCa din oraș, găzduind în prezent un restaurant cu
terasă, un hotel și câteva săli de evenimente. Recent a
fost renovat amplu, lucrarea implicând montarea a
2000 de metri pătrați de pardoseală LVT. Reușita
execuției montatorilor a fost conﬁrmată de acordarea
unui premiu la secțiunea Turism & Wellness în cadrul
premiilor Grand Prix Mapei pe anul 2019.
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R

enovarea a implicat întreg complexul, în speță restaurantul și sălile de evenimente, spațiul ﬁind
reamenajat complet. Suprafața de pardoseală LVT
de traﬁc intens montată însumează 2.000 mp: 1.000 la
etaj, respectiv 1.000 la parter.
Pentru aplicarea ﬁnisajului LVT și pregătirea suportului s-a folosit un sistem complet Mapei, constând în
șapa autonivelantă ULTRAPLAN, rășini și amorsele
PRIMER MF EC PLUS și ECO PRIM GRIP, adezivul special
ULTRABOND ECO V4SP pentru lipirea în câmp a dalelor

LVT, respectiv adezivul de contact pe bază de apă fără
solvenți ULTRABOND ECO CONTACT în unele zone unde
situația a impus-o. Înaintea montării ﬁnisajului, vechile
pardoseli existente (mochetă și parchet) au fost decopertate, ﬁind pregătit adecvat suportul constând dintr-o
șapă de beton, cu unele zone cu travertin.
Suportul a fost consolidat cu o amorsă specială de
reglare a forței și puncte de aderență.
După uniformizarea și egalizarea suportului prin șlefuire cu disc diamantat, s-a turnat o masă de nivelare
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Mapei, ﬁnisajul din LVT ﬁind lipit cu un adeziv special
dedicat. În ﬁnal LVT-ul a fost presat mecanic cu role
speciale pentru montajul profesional de LVT.
Un avantaj al acestui tip de pardoseală este că rezistă
la umiditate, aspect important având în vedere destinația
proiectată. În plus, riscul de accidente e redus, iar
eventualele reparații nu reclamă investiții mari nici de timp
nici ﬁnanciare. Cea mai mare provocare – ne povestește
managerul ﬁrmei Alveco, executantul lucrării – a constat
în dimensiunea redusă a elementelor de LVT, și anume 70
x 250 mm. Practic, dacă am număra, am identiﬁca
aproape 1.000.000 elemente LVT. În plus, cele mai lungi linii
au 27 metri lungime, iar lamelele sunt montate în stilul

26

Pardoseli magazin

brăduț, consacrat în cazul parchetului masiv. Fiind un montaj
tip brăduț, am avut foarte multe zone de detaliu, colțuri,
intrânduri. Există și două încăperi unde a fost păstrată
structura pardoselii vechi din parchet masiv, peste care a fost
montat ﬁnisajul din LVT și unde la pășire se produce sunetul
autentic produs de parchetul masiv. Lucrarea a avut loc pe
timp de iarnă, între noiembrie și ianuarie, ﬁind implicați
activ 5 lucrători care au executat toate etapele – atât
pregătirea suportului cât și montajul propriu-zis. Dealtfel, un
montator profesionist trebuie să știe să folosească toate
echipamentele și mașinile, să citească ﬁșa tehnică, să țină
seama de umiditate, temperatură și absorbție a suportului, ne
mai relatează dl Constantin Nemeșu de la Alveco.

Lucrare premiată la
Mapei Grand Prix
2019, categoria turism
& wellness
Lucrarea a fost premiată la
Mapei Grand Prix 2019,
competiție de tradiție organizată de grupul italian la nivel
mondial, în care se premiază
cele mai reușite lucrări executate cu materiale
Mapei. Premiile se decernează într-o ceremonie
anuală organizată în Italia, la Bologna, în contextul
celui mai mare târg mondial de ceramică, Cersaie.
Reușita țării noastre este cu atât mai relevantă cu
cât lucrarea de la Complexul Herăstrău a concurat
cu proiecte de anvergură mult mai mare din
străinătate. La atribuirea premiilor juriul are în
vedere o serie de criterii de ordin tehnic, precum
soluțiile de sistem adoptate, diﬁcultățile
întâmpinate la lucrare, termenul de punere în
operă și, deloc în ultimul rând, caracterul eco
friendly al proiectului, deziderat din ce în ce mai
important în toate domeniile.

Sistemul complet Mapei utilizat
n Şapă autonivelantă ULTRAPLAN

n Amorsă bicomponentă PRIMER MF EC PLUS
n Amorsă ECO PRIM GRIP

n Adeziv special pentru LVT ULTRABOND

ECO V4SP

n Adeziv de contact ULTRABOND ECO CONTACT

Info

n obiectiv – Complex Herăstrău, București
n Arhitect – Carmen Orzea
n Materiale pregătire suport și aplicare –
Mapei
n Executant – Alveco Montaj
n Lucrări efectuate – pregătire suport,
aplicare LVT
n Suprafața acoperită – 2000 mp
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nelimitată performanţă
de curăţare profundă
bona deep clean system –
Pregătire eficientă pentru pardoseli frumoase
bona dEEp clEan sYstEm – prImul în lumE
Traficul intens și acumularea de
tă
murdărie și reziduuri pot lăsa podelele
mul
maI IEnŢă
mohorâte, uzate și lipsite de strălucire.
EFIc
&
Pentru a restabili frumusețea naturală,
E
IZar
Bona a dezvoltat un sistem unic de
utIl
curățare profundă, eficient, conceput
special pentru o gamă largă de suprafețe de
pardoseli. Pe baza programului nostru eficient de curăţare
profundă pentru podele din lemn, conceptul puternic dar
delicat de curățare Bona este acum mai versatil ca niciodată.
Sistemul îmbunătățit Bona Deep Clean oferă acum o curățare

ÎNAINTE
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optimă pentru suprafețe flexibile (resiliente), de terase deck
și chiar de beton. Cu o putere și o eficiență extreme, sistemul
unic Bona funcționează în profunzime, lăsând suprafețele
reîmprospătate și atât de curate, încât sunt pregătite pentru
un nou strat de protecție.

CURĂŢARE PROFUNDĂ EFICIENTĂ
MAI MULTE SUPRAFEŢE
PREGĂTIRE EXCELENTĂ

DUPĂ

prEGătIrEa ESTE CHEIA REZULTATULUI EXCELENT
Folosind Bona PowerScrubber 2.0 împreună cu soluția de prEGătIrE
curățare profundă special formulată, se ajunge mai adânc în
suprafață și se îndepărtează chiar și cele mai persistente
urme de murdărie, grăsimi și zgârieturi. Periile contra-rotative
ajung mai adânc în suprafață decât tehnica tradițională de
curăţare circulară.

Periile rotative freacă în profunzime, oferind o curățare
puternică și eficientă. Vă recomandăm să utilizați lichidele de
curățare special formulate de Bona, care sunt potrivite pentru
o varietate de suprafețe.
protEcŢIE

Suprafaţa curată şi împrospătată, este pregătită acum pentru
un nou strat de protecţie.

dEZVoltat în contInuarE pEntru dIFErItE supraFEŢE
Sistemul Bona Deep Clean oferă 5 perii ușor de montat, cu
coduri de culori pentru fiecare suprafață specifică. Atunci
când este utilizat cu detergenţii Bona DeepClean W sau Bona
Remove R, noul şi îmbunătățitul Bona PowerScrubber 2.0,
vă permite să efectuați o gamă mai largă de lucrări de
curățare profundă cu ușurință și rezultate excelente.
De la întreținerea sezonieră pentru terase frumoase în aer
liber și suprafețe de beton, la împrospătarea pardoselilor
uleiate, lăcuite sau flexibile (resiliente) înainte de un strat
nou de protecţie, Sistemul Bona Deep Clean uşurează
munca mai mult ca niciodată.
Pardoseli magazin
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lustru proFund

curăŢarE sănătoasă

Periile albe sunt adecvate pentru pardoseli din lemn lăcuite
sau uleiate. Cele mai bune rezultate se obţin cu detergentul
Bona DeepClean W.

Peria roşie. Aceasta este adecvată pentru suprafeţe flexibile,
inclusiv Linoleum, PVC, PUR şi cauciuc. Folosiţii Bona
Remove R pentru o curăţare optimă.

EFIcIEnt

pErII adaptIVE

Periile de culoare roşie sunt ideale pentru spălarea profundă Peria de culoare neagră este dedicată curăţării profunde a
a parchetului tratat cu ulei sau hardwax oil. Cele mai bune betonului şi a plăcilor ceramice mate. Asiguraţi-vă că plăcile
rezultate sunt obţinute cu detergentul Bona DeepClean W. rezistă la periaj dur.

rEnaștErE în aEr lIbEr

înGrIjIrE dElIcată

Periile portocalii sunt speciale pentru deckul cu profile. Textura uşor abrazivă a periilor verzi este ideală pentru
Pentru o spălare optimă, folosiţi împreună cu Bona curăţarea pardoselilor din piatră. Pentru cele foarte lucioase,
recomandăm peria de culoare albă.
DeepClean W.
30
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noul BONA POWERSCRUBBER 2.0
MAI PUTERNIC FAŢĂ DE MAJORITATEA MAȘINILOR
CURĂŢARE DELICATĂ PENTRU PODELE SENSIBILE
PREGĂTIRE EXCEPŢIONALĂ
Bona PowerScrubber 2.0 permite cea mai eficientă curățare în
profunzime, combinată cu versatilitate și ușurință de neegalat. Periile cu
role contrarotative oferă o curățare profundă și eficientă, în timp ce
designul puternic, dar compact al Bona PowerScrubber 2.0 oferă și mai
multă performanță decât majoritatea maşinilor de spălat podele, precum
și beneficiile funcționării ergonomice, configurației și transportului.

TEHNICA CONTRA-ROTATIVĂ
Bona PowerScrubber 2.0 funcționează printr-o mișcare contra-rotativă a
periilor, spre deosebire de aparatele standard de interior și cele cu înaltă
presiune pentru exterior, care funcționează ambele printr-o mișcare
circulară. Tehnica de contra-rotire oferă o presiune considerabil mai mare
pe zonă unitară decât funcționarea circulară și, prin urmare, rezultatul
este mult mai bun. Pentru utilizare în aer liber, procesul său de curățare
profundă este neted, uniform, asta înseamnă că nu rămân urme circulare
precum la aparatele cu înaltă-presiune.

CARACTERISTICI ŞI îmbunătăŢIrI
Noul Bona PowerScrubber 2.0 foloseşte aceeaşi tehnologie ca şi originalul Bona PowerScrubber, actualizat cu o serie de
caracteristici prietenoase utilizatorului şi cu un design împrospătat.

Montajul click în poziţie verticală a periilor,
asigură eficienţă maximă de curăţare.

SUPORT PENTRU CABLU - Suportul pentru SEPARARE UȘOARĂ MÂNER - Conector rapid
cablu îl ţine în afara razei de acţiune a maşinii. pentru separarea facilă a cablului şi detaşarea
mânerului.

Excelenta absorbţie prin profilul de cauciuc,
îndepărtează tot lichidul de pe podea.

DEMONTARE CU UȘURINŢĂ - Şuruburi scurte NIVEL VIZIBIL AL LICHIDULUI - Capacul
cu sistem larg de prindere asigură o rapidă şi transparent al rezervorului de apă, permite
uşoară asamblare.
monitorizarea nivelului de apă.

Designul deosebit permite ca maşina să
se apropie de perete.

INFO

Bona România SRL
Bd. Preciziei nr. 1 l Tel./Fax: 021-3170222
bona.romania@bona.com l www.bona.com
Pardoseli magazin
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Surface Finishing Eurocol:
confortabil, decorativ, rezistent
Într-o locuință, imobil de birouri, hotel sau alt tip de clădire „civilă” avem invariabil spații în care este
de preferat să alegem o pardoseală continuă, rezistentă la umezeală, care se poate curăța sau întreține
ușor și rapid. sunt zone în care ar fi păcat să montăm parchet sau mochetă, fiind nevoiți să le protejăm
permanent, să pierdem ore și ore pentru a îndepărta petele, praful, murdăria. În același timp, ne plac
pardoselile calde, confortabile, evitând senzațiile de rece sau de duritate pe care ni le dau unele suprafețe. Noile generații de pardoseli turnate ne oferă toate aceste avantaje, și în plus un design
personalizat, inovator, în funcție de destinația spațiului respectiv. realizate cu materii prime de calitate
și tehnologii de ultimă oră, sistemele pentru pardoseli turnate (lichide) Surface Finishing de la
Eurocol răspund tuturor acestor exigențe și chiar mai mult decât atât.
ardoselile turnate Liquidesign și BetonDesign
de la Forbo Eurocol sunt decorative, durabile și
simplu de întreținut, deci pot ﬁ folosite în zonele
speciale ale locuinței, acolo unde alte materiale ne pun
probleme. LiquidDesign se potrivește foarte bine într-o
bucătărie sau în camera copiilor, având o multitudine de
culori disponibile, iar BetonDesign pe un hol sau într-un
living modern, în care merită puse în evidență mobilierul
și obiectele decorative. Dar acestea nu sunt niște reguli
– versatilitatea lor este atât de evidentă, încât pot ﬁ

P
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considerate materie primă pentru inspirația oricărui
beneﬁciar sau designer. Jucându-ne cu culorile, putem
crea suprafețe cu adevărat personalizate, beneﬁciind de
cunoștințele unui aplicator care se pricepe să le pună în
operă temeinic, pentru a ne bucura de această
experiență cât mai mult timp. Ulterior, nu ne va mai ﬁ
teamă de creativitatea copiilor care s-au apucat de
pictură, de puțin sos căzut pe pardoseala bucătăriei, de
agresivitatea unei pete de mucegai care apare în colțul
unei camere mai reci.

Datorită rezistenței la umiditate, la sarcini mecanice mari și
substanțe chimice, sunt materiale care pot ﬁ utilizate fără
probleme în băi și bucătării, zone de traﬁc, chiar spații medicale
sau comerciale, răspunzând la fel de bine exigențelor estetice
ale designului modern. În plus, după montaj spațiile se pot
folosi rapid, iar emisiile VOC sunt foarte scăzute, ceea ce ne
asigură sănătatea, nouă și celor pe care vrem să îi protejăm.
Aceste pardoseli turnate nu implică suduri, substructuri,
o planiﬁcare prea complicată înainte de punerea în operă, iar
în urma execuției nu rezultă deșeuri, așa cum ne recomandă
normativele europene. Totul este să avem un strat suport
plan, stabil și bine curățat, care poate ﬁ obținut de asemenea
cu produse din gamele specializate Eurocol.
Liquidesign este o pardoseală lichidă rezistentă, din
materiale naturale (ulei de in, făină de lemn și pigmenți
colorați), bicomponentă, elastică, cu emisii foarte scăzute,
rezistentă la lumină și colorare, ce combină confortul excelent
la pășire cu calitățile de mediu. Are o contribuție beneﬁcă
asupra climatului interior, ﬁind un ﬁnisaj cald, natural, care
îmbunătățește acustica încăperii. Datorită compoziției și
calităților menționate, este considerată mai mult decât o
simplă pardoseală turnată, mai degrabă un produs inovator.
Este utilizat cu succes în școli, spitale, centre comunitare,
cantine, la fel de bine ca în industria Horeca sau domeniul
rezidențial, unde impresionează prin gama cromatică ridicată
(peste 30 de nuanțe). În general, produsele Eurocol ﬁind din
gama profesională, este recomandat ca aceste materiale să
ﬁe puse în operă de specialiști, pentru a avea întreaga
garanție a unei pardoseli profesionale.
BetonDesign de la Forbo Eurocol este o soluție de top
care duce rapid și simplu la rezultate excelente, indiferent de
stratul suport pe care este aplicat. Avem astfel un ﬁnisaj
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 (este nerecomandat de altfel,
putând apărea diferențe de culoare greu de gestionat).
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.

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, 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.

luminița Cozma
direCTor CoMerCial
tel..: +40723.638.242
e-mail: luminita.cozma@forbo.com
www.forbo.com/eurocol
Pardoseli magazin
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Pardoseala din acest apartament era foarte deteriorată, așa încât beneficiarii erau hotărâți
să o înlocuiască complet. au și achiziționat un parchet nou, din stejar, dar la vizita
parchetarilor s-au decis să încerce restaurarea într-una din camere. dincolo de un grad de
murdărie greu de imaginat, parchetul era plin de cuie, bătute direct în el, probabil pentru
fixarea lamelelor care jucau. În camera din față însă nu se mai putea face nimic –
proximitatea unei băi de serviciu care provocase numeroase inundații în timp condusese
la putrezirea parchetului și a dușumelii de dedesubt, foștii locatari umplând spațiile astfel
rezultate cu... ciment.

n miros greu de igrasie, instalații electrice improvizate aparent, pardoseală
denivelată și cu zone în care piciorul se
scufunda la propriu, tocurile ușilor îmbâcsite
și pline de cuie, baia inundată – așa arăta acest
apartament la preluarea sa în toamna târzie a
anului trecut.
Exista însă neîndoielnic un potențial mare
– locația și dimensiunile generoase ale
încăperilor, dar mai ales prezența finisajelor
originale interbelice, care dincolo de starea
foarte degradată permiteau să fie restaurate.

U
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Beneficiarii au început așadar metodic,
eliberând spațiul pentru a vedea ce se poate
salva. Pardoseala originală era din parchet
masiv de stejar fixat în cuie de o dușumea din
lemn, de foarte bună calitate, aplicată peste
planșeul de beton.
Starea proastă a parchetului i-a făcut pe
beneficiari să achiziționeze un parchet nou tot
din stejar în ideea că va trebui scos complet
cel vechi. Lucru care s-a și întâmplat la una
din camere, cea în care exista o baie de
serviciu și unde atât parchetul cât și dușu-

meaua erau putrezite aproape complet. Foștii
locatari au umplut zonele putrezite cu plombe
de ciment, peste care au aplicat o mușama
colorată lipită cu prenadez.
Aici s-a impus într-adevăr scoaterea
întregii pardoseli până la placa de beton,
operațiune destul de dificilă dat fiind că
dușumeaua era lipită cu bitum și fixată foarte
bine în zonele rămase neputrezite. Un aspect
neașteptat a fost că sobele fuseseră aplicate
peste parchet, iar acesta se prezenta acceptabil acolo. Casa avea inițial o centrală cu
păcură, după naționalizare aceasta devenind
nefuncțională și camerele fiind încălzite cu

PvC-ul aplicat (destul
de amatoristic) peste
vechiul parchet a
provocat putrezirea
acestuia, doarece în
zonă instalațiile nu
erau bine întreținute,
iar apa a migrat
practic în toată
structura camerei.
Este rezultatul purei
negliențe, pentru că în
alte camere, același tip
de parchet, cu aceeași
vechime, a putut fi
recuperat integral.

sobe cu lemne amplasate la o dată ulterioară, direct pe parchet…
După îndepărtarea pardoselii putrezite,
pentru a se păstra nivelul inițial atât ca să se
deschidă ușile, cât și ca să se păstreze nivelul
parchetului din camerele învecinate, s-a
decis realizarea unei substructuri din scânduri dispuse în caroiaj, peste care s-a fixat
OSB. Cu acest prilej au putut fi trase
instalațiile de încălzire spre calorifere.
O problemă în acest punct a fost că placa
nu era perfect dreptă și a trebuit ajustată
înălțimea caroiajului în câteva zone.
În fine, după terminarea substructurii
și realizarea probelor de instalații, s-a putut
începe montarea parchetului de stejar folosind un adeziv de calitate, Uzin MK 200. Un
avantaj al acestuia este timpul rapid de
Pardoseli magazin

35

lUCrarEa EDIŢIEI

punere în operă, având în vedere că montajul a avut loc vara, la temperaturi de peste
30 grade Celsius, după prepararea amestecului bicomponent montatorii având la
dispoziție cca 30 de minute pentru a
acționa, fapt care a constituit totodată și o
provocare.
Suprafața de cca 25 mp a camerei a fost
montată în 2 zile, ulterior trecându-se la
chituire, șlefuire și lăcuire.

Modelele de montaj sunt diferite: brăduț în
cazul parchetului vechi, respectiv englezesc
pentru cel nou. Este o modalitate de a diferenția cele două spații, suprafețele având
oricum nuanțe diferite - cel vechi este mai
închis, datorită ultravioletelor, taninului care
iese la suprafața lemnului și, într-o anumită
măsură, substanțelor care se acumulează în
material de-a lungul timpului, absorbite
odată cu apa din atmosferă.

Camera a doua și-a păstrat parchetul
existent la recomandarea echipei de montaj,
care și-a asumat sarcina restaurării acestuia.
36
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Suprafața a fost șlefuită intensiv de multe ori,
cu granulații din ce în ce mai fine, până când
toată murdăria și neuniformitățile au dispărut. O provocare a constat în cuiele bătute
peste tot în acest parchet, care de bună
seamă au trebuit scoase înaintea șlefuirii…
Atât în camera cu parchet nou cât și în
aceasta s-a acționat cu mașina de câmp la
șlefuire, în zonele mai greu accesibile
precum colțuri și sub calorifere recurganduse firesc la mașina de șlefuit margini. S-a
executat o șlefuire și după aplicarea de chit,
dar și una intermediară între straturile de
lac. În final, apartamentul a fost încuiat și
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lăsat așa câteva zile, pentru a permite uscarea și maturarea completă a lacului.

rEStaUrarE ElEMEntE
din lEMn
Pe lângă restaurarea pardoseilor, o lucrare
importantă a vizat renovarea amplă a tocurilor din lemn și a ușilor și ferestrelor.
Acestea au fost scoase de pe poziție, decopertate de straturile de vopsea, șlefuite,
chituite, finisate cu un baiț sigilant în nuanța
originală închisă. La ferestre s-au înlocuit
toate geamurile și s-au rechituit. O mențiune
merită ușile interioare care au cristalele
originale, cu bravură pe margini și cu grosime de 1 cm.

În momentul
realizării acestui
reportaj,
tâmplăria nu era
restaurată
integral. Fusese
aplicat primul
strat de baiț și
lac, după
curățare și
șlefuire, urmând
încă o șlefuire și
un nou strat de
baiț cu lac.
recondiționarea
este o lucrare
destul de
migăloasă,
consumatoare
de timp, dar
merită!
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Acestea fuseseră acoperite cu folii și abțibilduri. La ușile de acces nu s-au păstrat
cristalele originale, așa încât s-a montat panel
din lemn, finisat în același mod. O surpriză
au avut beneficiarii la ferestre – deși nu erau
vizibile, rulourile din lemn masiv existau pe
poziție, blocate în caseta lor. După scoaterea
acestora, ungere și remontare, ele funcționează perfect deși au peste 90 de ani…

Info
Execuție – Cadar Parchet
Adeziv – Uzin
Lac – Pallmann
Parchet masiv stejar –
Magtomvic

www.uzin.ro

UZIN. Pardoseala îţi aparţine.
Unde caut o soluţie profesionistă pentru montajul unei pardoseli? Cel mai simplu:
simpplu: UZIN.
UZIN.

Setare rapidă & Adeziv dur în
conformitate cu ISO 17 178

Şape pe bază de ciment,
sulfat de calciu sau beton
& panouri fixate ferm în
şuruburi P4 - P7 sau panouri
OSB 2 - OSB 4

Recomandat pentru utilizare
pe pardoseli cu încălzire în
pardoseală pe bază de apă

Adeziv universal
pentru lemn potrivit
pentru toate tipurile de
pardoseli din lemn

UZIN. PARDOSEALA ÎȚI APARȚINE.

noi TEHNOLOGII
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firmele specializate în realizarea de pardoseli turnate, pe bază de rășini epoxidice și poliuretanice,
respectiv ciment, cu amestec de filere speciale și cuarț, sunt tot mai solicitate pe zi ce trece. provenite din
zona construcțiilor industriale, aceste pardoseli au fost adoptate cu entuziasm și în alte domenii: horeca,
clădiri rezidențiale sau de birouri, unități medicale și de învățământ, instituții etc.. dincolo de caracterul
lor decorativ, personalizabil, sunt soluția optimă pentru o igienizare frecventă, intensă, aspect prioritar în
prezent. elite surface systems, firmă de execuție specializată cu o experiență de peste 25 de ani în
domeniu, poate gestiona orice lucrare de acest tip, oricare ar fi destinația și suprafața spațiului respectiv,
de la consultanță tehnică și alegerea materialelor potrivite până la accesorii sau ultimul detaliu de aplicare.

S

ocietatea modernă nu s-a mai confruntat cu o situație
igienico-sanitară similară celei pe care o parcurgem în
prezent. Regulile recente de așa-zisă„distanțare socială” și
siguranță alimentară, pe care am dori să le respecte cât mai mulți
membri ai societății, impun practic o serie de măsuri care nu se
limitează la simple dezinfectări periodice. Se poate vorbi despre
o schimbare de paradigmă cu efecte în modul de amenajare a
spațiilor, de delimitare și regândire a fluxurilor de trafic. În unele
țări au apărut deja reguli autoimpuse, gândite să limiteze
transmiterea pandemiei - în domeniul comercial, transporturi,
învățământ, medical, birouri etc. Dacă vorbim de pardoseli,
soluțiile trebuie să se orienteze către suprafețe continue, fără
rosturi, cum sunt pardoselile lichide, turnate in situ. Acestea
reprezintă soluții excelente pentru diverse tipuri de spații care
sunt supuse traficului intens, operațiunilor frecvente de curățenie
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și întreținere, umidității sau temperaturilor extreme. Toate acestea
pot beneficia de pardoseli rezistente, care să fie spălate și curățate
frecvent fără riscul de a rămâne colțuri sau rosturi unde murdăria
sau germenii să nu poată fi îndepărtate. Adaptabilitatea la spații
cu orice geometrie și aderența optimă sunt alte avantaje pe
care le oferă pardoselile turnate. Cu ajutorul acestor materiale,
pot fi desenate benzi de diferite culori pentru trasee și săgeți de
orientare, o adevărată signalectică la nivelul pardoselii, care să fie
respectată de toată lumea.
Acestea sunt realizate de specialiștii de la Elite Surface
Systems, care pot angaja lucrări oriunde în țară și pot oferi
garanție atât pentru materialele puse în operă, cât și pentru
calitatea manoperei. Soluțiile tehnice folosite sunt cele mai
moderne în prezent, iar know-how-ul este asigurat în urma unui
training permanent al aplicatorilor.
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Dacca: amenajări speciale
pentru unități medicale
În condițiile actuale, când preocuparea principală în unitățile medicale (și în întreaga
societate) este cea de prevenire a răspândirii
COVID-19, amenajările interioare, în speță
ﬁnisajele, sunt reevaluate din perspectiva
calității, a rezistenței la operațiuni frecvente
de igienizare și întreținere. Aceasta cu atât
mai mult cu cât este prevăzută o activitate
de prevenire care se poate prelungi de-a
lungul a câțiva ani, până la eradicarea pandemiei. Prin urmare, investițiile în amenajări
performante sunt și vor ﬁ gândite pe termen lung. O atenție specială este acordată
pardoselilor, dar și pereților, mobilierului sau
decorațiunilor. Companiile specializate în
furnizarea și implementarea soluțiilor de
amenajare interioară pentru unități medicale au o responsabilitate majoră. În acest
context, vă prezentăm câteva dintre atuurile
companiei DACCA GroupTrade din ClujNapoca, specializată, printre altele, în
amenajarea completă a spațiilor medicale,
de la stadiul de proiect până la darea în
folosință.

DACCA abordează fiecare spațiu dintr-o unitate medicală în funcție de specificul activității
(recepție, saloane, laboratoare, săli de operație,
birouri etc.), gândind soluții personalizate, pentru
o eficiență maximă, dar și pentru a obține
interioare agreabile, care prin forme și culori să
insufle optimism celor aflați în suferință, ca și
angajaților. Ceea ce poate fi însă un numitor
comun al acestor spații este posibilitatea de a
alege soluții antibacteriene pentru pardoseli
și pereți, scaune și mese, decorațiuni, fotolii,
tapet personalizat, corpuri de iluminat, toate
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Calitatea serviciilor
medicale este
reflectată și de
ambianța creată
printr-o amenajare
profesională,
realizată cu materiale moderne,
inovative.

optime pentru spații medicale. În
privința pardoselilor, se optează,
conform normativelor, pentru materiale
care să ofere siguranță la trafic (coeficient de alunecare optim și lipsa
obstacolelor), rezistență la compresiune
(sub greutatea cărucioarelor și a mobilierului), suprafețe continue, care să nu permită acumularea
murdăriei și germenilor, rezistența la agenți
chimici și biologici, frecvenți într-o unitate
medicală.
O soluție completă de amenajare nu poate fi
oferită decât în urma unei experiențe bogate în
domeniu și a unei oferte bogate de produse.
DACCA are în portofoliu sute de proiecte realizate
de-a lungul anilor și lucrează cu peste 50 de
producători de talie europeană și mondială,
printre care Polyflor, Bioclad, Forbo, Bolon,

n Zona de recepție și sala așteptare: LVT
Expona Design - marca Polyflor, tapet personalizat
Intuitive;
n Cabinete pentru consultații: covor PVC
Palettone marca Polyflor și Marmoleum natural
marca Forbo;
n Sala tratament: covor PVC Palettone
omogen marca Polyflor și Marmoleum natural
marca Forbo;
n Bloc operator: pardoseli ESD marca Colorex
EC de la Forbo, placări antibacteriene marca Bioclad
și tapet personalizat marca Intuitive;
n Sterilizare: covor PVC omogen antibacterian
Palettone marca Polyflor și Marmoleum natural
marca Forbo;
n Grup sanitar și vestiar - covor PVC
antiderapant Polysafe Hydro Evolve marca Polyflor
și covor PVC antiderapant Surestep marca Forbo;
n Salon pacienți: covor PVC omogen
antibacterian Palettone - Polyflor și Marmoleum
Forbo, tapet Intuitive;
n Rezerve postoperatorii, ATI - pardoseală
ESD Colorex EC – Forbo

Fritz Hansen, &Tradition, Kartell, Fredericia,
Hallo Design, Eva Solo, Bover Barcelona, Green
Furniture Concept, Fletco, Intuitive, CubeDesign, Softrend, Intersthul, Louis de Poortere,
De Vorm, Offecct, Acustio, Chairs&more, Incati,
Muratto, Lano și alții.
Iată în continuare câteva exemple de soluții
antimicrobiene, recomandate și implementate de
DACCA în cabinete medicale, spitale, clinici sau alte
unități de gen, pentru pardoseli și pereți:

DACCA Group Trade poate proiecta și executa
de asemenea lucrări de amenajări antibacteriene sau simplu de igienizat și pentru
spații cu alte destinații: unități de învățământ,
Horeca, spații comerciale, birouri ș.a.m.d., cu
respectarea exigențelor domeniului respectiv,
prevăzute în normative sau de către reglementările temporare, cum sunt cele de acum.
DACCA poate fi în același timp un excelent
consultant pentru dumneavoastră în ceea ce
privește utilizarea eficientă a spațiului, alegerea
celor mai potrivite materiale și metode de
întreținere care să prelungească durata de viață
a produselor.

INFO

DACCA GROUP TRADE S.R.L.
Cluj-Napoca; Tel: 0364 109 987;
Mobil: 0730 616 992; E-mail: office@dacca.ro
www.dacca.ro

Pardoseli magazin

43

Ce pardoseală alegeM
pentru un spaŢiu de Închiriat ?
I

nvestiția în imobiliare este unul din cele mai bune moduri
de a ne proteja rezervele financiare. În plus, recuperarea
investiției este mult mai eficientă decât în cazul unui depozit
la bancă. Pentru a câștiga bine dintr-un apartament, ar trebui
ca acesta să fie amenajat cum trebuie. Materialele folosite
influențează atât durata până închei un contract dar și suma
finală negociată. Procesul de pregătire pentru închiriere a
unui spațiu (de locuit sau pentru birou) ar trebui să înceapă
cu alegerea unei pardoseli solide din vinil. Plăcile de
pardoseală pe bază de compozit mineral asigură atât calitate
pe termen lung, cât și un aspect foarte plăcut.

pregătirea spațiului pentru închiriat –
cum alegi pardoseala potrivită
Când caută un spațiu de închiriat, clienții de obicei sunt
atenți la elemente care îi pot crește valoarea, cum ar fi locația,
infrastructura sau mijloace de transport public la îndemână.
Fără îndoială și amenajarea joacă un rol foarte important.
Chiriașii din ziua de astăzi sunt mult mai atenți la aspect
și caută spații amenajate modern și cu gust.
Aceștia preferă locații care să nu mai necesite alte
intervenții și costuri suplimentare. În pregătirea unui
apartament pentru închiriat, căutăm să echilibrăm așteptările
chiriașilor cu bugetul investit. Nu este momentul să alegem
soluții de lux cum ar fi o podea din lemn exotic, fiind șanse
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mici ca viitorul chiriaș să recunoască și să aprecieze valoarea
acesteia. Pe de altă parte, alegerea unei pardoseli din
ceramică (gresie) dintr-un lanț de magazine oarecare nu este
neapărat o idee bună. Aceste plăci de obicei sunt de slabă
calitate și nu sunt potrivite pentru uz intens. Totuși trebuie
avută în vedere rezistența la trafic când pregătim o locuință
de închiriat, de aceea pardoseala trebuie aleasă cu
înțelepciune.

pardoseala: cea mai
importantă parte a casei
Podeaua este un element esențial în crearea designului
interior, de aceea trebuie avut în vedere utilizarea intensă și
durabilitatea în timp. În cazul spațiilor de închiriat, investitorul
ia în calcul înlocuirea pardoselii la un interval de 10 ani. Un
interval de timp atât de lung va permite închirierea fără întrerupere sau alte investiții pentru spațiul respectiv.
Nu sunt foarte multe pardoseli care îndeplinesc acest
criteriu. Gresia poate fi o soluție, dar nu este prea apreciată
de cei interesați să închirieze, deoarece este rece și dură.
În același timp, nici lemnul nu este potrivit pentru o
proprietate de închiriat. Există câteva motive: prețul ridicat
care afectează profitabilitatea investiției, faptul că se
deteriorează ușor, că trebuie întreținut periodic cu tratament
adecvat. Deci plăcile laminate ar fi soluția?

pardoseala din plăci laminate?
“Plăcile laminate sunt
mai puțin durabile decât
cele de vinil” – este o
opinie justificată.
Pardoselile laminate
sunt supuse la mai puține teste decât
panourile din vinil. Rezistența pardoselii laminate este
determinată de clasa de abraziune, care este determinată pe
baza testului Taber. Acest test este conceput pentru a
examina capacitatea suprafeței de a rezista la uzură. Ideea din
spatele acestui test este de a verifica câte mii de rotații ale
materialului abraziv sunt necesare pentru a deteriora
suprafața eșantionului, iar numărul de rotații indică clasa de
abraziune. Cu cât sunt necesare mai multe rotații pentru a
deteriora suprafața, cu atât este mai mare clasa pentru
laminat. De exemplu, un laminat din clasa AC3 trebuie să
reziste la peste 2.000 de rotații, în timp ce o colecție din clasa
AC6-pană la 8.500 de rotații.
Totuși se întâmplă rar ca plăcile să fie deteriorate din
cauza abraziunii suprafeței. Cel mai frecvent o pardoseală
laminată se deteriorează pe margine, deoarece se exfoliază
ușor. Clasa de abraziune nu oferă informații despre rezistența
canturilor/marginilor plăcilor și nici despre alți parametri. Cu
toate acestea, clasa de trafic este un parametru care descrie
mult mai temeinic durabilitatea în cazul pardoselilor din vinil.
În acest caz clasa de trafic este definită de rezultatele unor
testări mai complexe și extinse care examinează rezistența
blocării și stabilitatea termică a produsului. În plus, există și
testul Castor Chair. Acesta se efectuează numai pentru plăcile
care necesită cea mai înaltă clasă de utilizare și sunt proiectate
pentru a fi utilizate în spații comerciale.

Ce pardoseală este potrivită pentru un
apartament de închiriat și ce să alegem
pentru un spațiu comercial?

pentru spații comerciale/publice), iar a doua cifră indică
nivelul traficului: 1-scăzut, 2-mediu, 3-ridicat.
Aceasta înseamnă că pardoselile din clasa 23 sunt cele
mai bune pentru uz casnic. În ciuda faptului că sunt subțiri,
panourile Liberal din brandul Arbiton au o clasă de utilizare
foarte ridicată, respectiv 23 (trafic rezidențial intens). În
coridoare, scări, bucătărie) și 32 (spații comerciale, de exemplu
grădinițe, birouri, săli de așteptare, săli de hotel). Panourile cu
clasa 23 sunt perfecte pentru apartamente de închiriat. Dacă
închiriați un spațiu comercial, atunci este mai bine să alegeți
pardoseala cu o clasă de abraziune de 32 sau 33. Acest lucru
vă poate garanta o podea perfectă pentru mulți ani.

o pardoseală frumoasă
pentru mulți ani: arbiton
Indiferent dacă amenajați un spațiu de locuit sau unul cu
scop comercial, trebuie să alegeți o pardoseală care să
răspundă așteptărilor clientului dumneavoastră. Aspectul de
lemn natural al plăcilor Arbiton vă asigură o atmosferă
confortabilă în orice cameră. Acestea sunt delicate, calde și
plăcute la atingere, dar în același timp sunt practice și
funcționale precum plăcile ceramice. În plus, pardoseala
Arbiton este 100% impermeabilă, deci nu trebuie să vă faceți
griji dacă o mașină de spălat sau o mașină de spălat vase se
va strica și va inunda, nu va deteriora podeaua. O pardoseală
pe bază de compozit mineral (HD Mineral Core) va aduce plus
valoare proprietății dumneavoastră de închiriat întrucât va fi
atât estetică cât și durabilă.

Montaj rapid și mulți ani de garanție

Cu un substrat corespunzător (underlay), putem monta
Clasa de uzură grupează spațiile în rezidențiale și
pardoseală flotantă Arbiton peste o gresie veche fără să mai
comerciale. Există șase clase: 21, 22, 23, 31, 32, 33. Prima cifră
facem efortul să o îndepărtăm. Montajul în sistem flotant (cu
determină tipul de spațiu (2 este pentru spații rezidențiale, 3clic) se va realiza foarte rapid și ușor. De exemplu, o zi este
suficientă pentru a monta pardoseală într-un apartament de
80-100 m2.
Pardoseala Arbiton cu HD Mineral Core este o soluție
perfectă pentru toate încăperile, deoarece este etanșă,
rezistentă la impact, la abraziune, are elemente de îmbinare
(clic) durabile și stabilitate dimensională foarte bună.
Conținutul pe bază de rocă naturală face ca aceste pardoseli
să nu își schimbe forma la variațiile de temperatură, de aceea
pot fi instalate chiar și în camere foarte însorite, cu ferestre
mari. Pardoselile Arbiton au o garanție a producătorului de
până la 20 de ani, motiv pentru care sunt soluția perfectă
pentru spații de închiriat atât pentru mediu rezidențial cât și
pentru comercial.
Pardoseli magazin
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TEHNOLOGIE HIbrIdĂ

Alegerea nu este deloc diﬁcilă

Datorită experienței noastre, folosind formule şi soluții noi am creat plinta cu tehnologie hibridă.
Noua plintă are la suprafață un ﬁnisaj perfect, ﬂexibilitate şi rezistență la apă.

În plus

Asamblare uşoară şi rezistentă la murdărire. Datorită marginilor ﬂexibile
integrate, se creează o barieră împotriva umidității atât dinspre perete,
cât şi dinspre pardoseală.

fĂrĂ silicon

flexibilĂ

waterproof

MAI MULT DECÂT O NOUĂ PLINTĂ

STRUCTURĂ DE
LEMN MASIv

MODELUL CLASIC ENGLEZESC
HERRINGBONE

ATINGERE
FINĂ

FONOIZOLARE

DESIGN
CLASSIC CU
TEHNOLOGIE
MODERNĂ

DURABILITATE pRIN
SISTEM MAI pUTERNIC
DE pRINDERE

wATERpROOF

ÎNCALZIRE ÎN
pARDOSEALĂ
STABILITATE
DIMENSIONALĂ

MODEL ENGLEZESC

SCARĂ

TABLĂ DE ŞAH

MODEL ÎMpLETIT

AMARON

HERRINGBONE

FULL RIGID MINERAL CORE
FLOORING COLLECTION

www.arbiton.com

noi MATERIALE

un material de excepţie:

compozitul lemnpolimer de la Bencomp
Zonele de terasă și căile de acces în amenajările
exterioare, mai cu seamă în spațiile publice,
trebuie abordate cu mare atenție pentru ﬁecare
detaliu referitor la siguranța traﬁcului și estetică.
Pe terase, beneﬁciarii petrec momente importante de relaxare, socializare sau chiar de
lucru, iar căile de acces trebuie să ﬁe stabile,
continue și fără obstacole. Același lucru este
valabil pentru pontoane și alte amenajări exterioare, acele elemente care individualizează o locuință, un complex de birouri, zona aferentă unui
hotel sau restaurant. Producătorul român de
compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de producție la Buzău, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezistență excelentă, montaj simplu
și un preț accesibil. Datorită proprietăților sale,
WPC-ul de la Bencomp poate ﬁ folosit în majoritatea zonelor lumii, de la deșert sau climat
ecuatorial umed, până la Cercul Polar.

Compozitul lemn-polimer Bencomp
este utilizabil inclusiv în lucrări cu
umiditate crescută: pontoane, piscine,
alei de grădini etc.
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duri, paravane, pergole, pontoane, mobilier de grădină, balustrade,
podețe, lambriuri, ghivece de flori, chiar sisteme pentru uși și ferestre.
Datorită rezistenței excepționale la radiațiile UV, profilele din WPC au un
aspect uniform, menținut pe toată durata de viață a materialului. Trebuie
adăugat că rezistența mecanică de care acestea beneficiază este de peste
3 ori mai mare față de cea a lemnului, la aceeași grosime.
Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de plecare pentru o
activitate deosebit de creativă, cu rezultate surprinzătoare.

P

ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate în ultimul timp
de către beneficiari de orice fel, luând în calcul câteva motive,
toate la fel de importante pentru siguranța traficului, aspect,
controlul costurilor de execuție și întreținere. În primul rând, este
vorba despre un tip de pardoseală care, având prevăzută o
substructură, de o înălțime mai mare sau mai mică (în funcție de
relieful terenului, de arhitectura spațiului și de necesitățile specifice
locației), permite foarte bine drenarea umidității solului, fără a afecta
stratul superior al pardoselii. În al doilea rând, apare necesitatea
asigurării unei aderențe optime, conform normativelor de siguranță
autohtone și locale în domeniu: suprafața să nu fie nici alunecoasă, nici
atât de aderentă încât să provoace împiedicarea. De asemenea, trebuie
luată în calcul temperatura la care ajunge pardoseala în timpul
expunerii prelungite la soare, destul de mare în cazul materialelor cu
inerție termică redusă (piatră, ceramică, compozite pe bază de ciment
etc.). Lemnul a scris istorie în acest domeniu, dar de-a lungul tipului au
fost înregistrate o serie de neajunsuri ce au făcut ca tot mai mulți
utilizatori să se orienteze către materiale compozite tip WPC, care
beneficiază de avantajele lemnului, dar reușesc să vină cu câteva plusuri
semnificative: planeitatea perfectă și stabilitatea formei (greu de
menținut la lemn, care își modifică dimensiunile în timp, sub acțiunea
factorilor de mediu), rezistența la agresiunea unor substanțe
(detergenți, grăsimi, acizi, săruri – cum este cazul apelor marine,
minerale, termale etc.). Un deck din WPC nu are nevoie de întreținere
periodică și nici de finisare, fiind un material omogen, colorat în masă.
Proprietățile compozitului lemn-polimer oferă de asemenea ceea
ce este pretins de la orice pardoseală exterioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț, la apă în
regim prelungit, agresiune de natură biologică (mușchi, licheni,
insecte), un design modern și
familiar în același timp. Factorul
estetic trebuie evaluat cu responsabilitate, compozitul putând fi
extrudat sub numeroase forme și
modele de texturi. Din WPC,
Bencomp obține profile rectangulare care pot fi folosite atât la
pardoseli, cât și la alte tipuri de construcții și amenajări exterioare: gar-

WPC-ul are în compoziție făină de lemn (peste
50%) şi mase plastice (rezultate uneori din
reciclări), amestecul ﬁind stabilizat împotriva
radiațiilor UV, a mucegaiurilor şi insectelor. Astfel,
se poate vorbi de un material prietenos cu mediul,
deoarece nu emite gaze toxice şi nu eliberează
substanțe periculoase, ceea ce îl recomandă
pentru folosirea inclusiv la piscine sau terase
destinate copiilor.

Bencomp
Fabrica: Buzău, Aleea Industriilor nr. 5
Tel.: 0238.411.187
Mobil: 0744.304.012, 0720 852045, 0770.573.848
E-mail: office@wpcromania.ro
www.wpcromania.ro
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În curtea ta ești cine vrei tu
Amenajarea curții poate ﬁ o provocare serioasă pentru oricare dintre noi. Curtea ar trebui să ﬁe o
continuare armonioasă și ﬁrească a stilului arhitectural al casei și în același timp, o extensie naturală
a personalității și stilului de viață. De aceea, este important să găsești acele produse și soluții de
amenajări exterioare care ți se potrivesc, fără a face însă un compromis în privința calității.
nu alunecă atunci când se udă. dacă ai în spații să împace utilul cu plăcutul.
Stiluri de amenajare
adaptate stilului tău de viață vedere o cabană la munte, unde să-ți
fiecare dintre noi are un fel de a fi,
unic. fie că ești dornic de petreceri șiți place să fii înconjurat de prieteni, fie
că ești o fire romantică sau un familist
convins, este normal să te bucuri de
plăcerile tale, în felul tău, în curtea ta.
elis pavaje, lider pe piața de prefabricate mici din beton din românia, a
înțeles că tipurile diferite de preocupări
și personalități au nevoi diferite. de
aceea, oferă o varietate uriașă de tipuri
de produse, materiale și recomandări
de amenajare, astfel încât să îți poți crea
o curte sau terasă în care să poți să-ți
petreci timpul așa cum îți dorești tu.
poți găsi peste 600 de produse și
poți alege între o diversitate de forme,
culori, dimensiuni și materiale.

Când amenajezi o curte, nu
ai în minte doar aleile din
pavele, ci mult mai mult
Mai ales pe perioada verii, curtea
poate deveni locul unde îți vei
petrece cea mai mare parte a timpului.
de aceea, este important să te simți
confortabil și să alegi produsele care
se mulează preocupărilor tale. spre
exemplu, dacă îți dorești să creezi în
curtea ta o atmosferă romantică, foarte
elegantă și rafinată, atunci poți alege
un pavaj arcade, cu forma în linii
curbe, cercuri sau arce de cerc.
sau dacă înclini mai mult către un stil
modern, aerisit și bine organizat, atunci
o alegere potrivită ar fi pavajul umbra p4.
acesta este ideal pentru curți cu piscine
pentru că are o suprafață aderentă care
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petreci verile cu familia, pavajul pietra
poate fi cea mai buna alegere, pentru
o amenajare încadrată în natură.
oricare stil poate fi completat cu
obiecte complementare gamei de pavele și borduri precum sunt jardinierele,
focarele, băncile, gardurile, blocurile
de zid sau palisadele.
Și indiferent de stilul preferat, poți
avea încredere că pavajele împacă atât
aspectul funcțional, cât și cel estetic
astfel încât oricine să-și poată amenaja
un loc pe gustul său. o amenajare
poate încadra pentru o imagine unitară:
fie un gratar pentru amatorii de mici și
bere, fie o bucătărie de vară, pentru
pasionații de gastronomie, fie o grădină
terasă pentru amatorii de peisagistică..

Tendințe în amenajări
exterioare

„tendințele actuale sunt de a-ți
dezvolta lucrări de amenajare cu o
complexitate din ce în ce mai ridicată.
din acest motiv, în ultimii ani, a crescut
și interesul pentru peisagistică și
grădinărit. după perioada de izolare la
domiciliu, oamenii au devenit mai
conștienți de rolul naturii în viața lor și au
început să fie mai preocupați de amenajarea unui spațiu recreațional. de aceea,
mulți au început să-și amenajeze casa de
la țară sau să-și construiască pe terenul pe
care-l păstrau nefolosit”, arată Bianka
dobre, director de marketing elis pavaje.
fie că îți place să-ți petreci timpul cu
prietenii sau familia, să locuiești în oraș
sau într-o zonă mai liniștită, ai nevoie de
o curte care să se adapteze stilului tău
de viață și nevoilor tale. Și pentru că aici
îți vei petrece o bună parte din timpul
tău liber, este important să te simți confortabil și ca design-ul curții să răspundă
felului personal de a-ți petrece timpul.
pentru că până la urmă, în curtea ta ești
cine vrei tu!

din ce în ce mai mulți oameni realizează importanța de a deține un
spațiu exterior privat. după o perioadă în care am trăit distanțarea socială
pe propria piele, terasele și curțile au
devenit noile locuri de „ieșit în oraș” și
detalii despre oferta de produse:
petrecut timpul liber. astfel, mai mult www.elis.ro
ca niciodată, se simte nevoia ca aceste
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din national Gallery londra
Pardoselile dintr-un spațiu muzeal, având în vedere traﬁcul intens existent, trebuie să ﬁe deopotrivă
rezistente și estetice. Comorile de artă expuse în muzee nu pot ﬁ alterate de o pardoseală ieftină,
inestetică sau murdară, cu atât mai mult când vorbim despre un muzeu precum Național Gallery
din Londra, unul dintre cele mai vizitate spații de acest gen din lume. Vizitatorul care trece pragul
muzeului londonez se va bucura de un regal de pictură dar va admira fără îndoială și pardoselile cu
totul speciale ale ediﬁciului.

Prima imagine care îi întâmpină pe vizitatori apare... pe
pardoseala de la intrare. Este vorba despre mozaicul „Trezirea
muzelor”, aparținând artistului de origine rusă Boris Anrep
(1885-1969), care a realizat această adevărată operă de artă în
1933. Și nu este singura. Între 1928 și 1952, artistul rus a mai
montat aici alte trei mozaicuri, toate ﬁind din marmură și
amplasate în zone cu maximă vizibilitate: „Strădaniile vieții”
(1928), „Plăcerile vieții” (1929) și „Virtuțile moderne” (1952). Anrep
a fost un asociat al grupului de artiști și scriitori Bloomsbury,
care erau niște susținători ai artei moderne și ai unei atitudini
progresiste, majoritatea ﬁind formați în atmosfera universitară
de la Cambridge.
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ational Gallery este unul dintre cele
mai mari muzee la nivel mondial și
are câteva particularități interesante.
Întâi, este un muzeu tânăr, ﬁind fondat în 1824
și în al doilea rând nu a fost dotat prin donații
regale sau din partea familiilor nobiliare ci a
fost instituit cât se poate de democratic,
printr-o lege emisă de Parlamentul Britanic.
Ideea unei colecții naționale fusese înaintată pentru prima oară în 1777, dar
propunerea n-a avut niciun succes pană în
1823, odată cu moartea lui John Julius
Angerstein (om de afacere de origine rusă),
când a apărut teama că impresionanta colecție a acestuia ar putea intră pe mâna
colecționarilor străini. Și, ca o fericită coincidență, Austria tocmai achitase o sumă
importantă de bani Angliei ca despăgubire de
război și astfel, guvernul britanic care se
lamenta neîncetat de lipsa fondurilor a fost în
măsură să achiziționeze – în numele întregii
națiuni – 38 de tablouri din colecția lui
Agerstein. Așa a început totul.
Nu numai colecțiile de artă au fost achiziționate de statul britanic pas cu pas, ci și
clădirea ce avea să le adăpostească a fost
realizată de la zero. Proiectul noii clădiri a fost
încredințat arhitectului William Wilkins, care
a preferat solemnitatea stilului clasic. Noul
sediu a fost inaugurat în 1838. Clădirea este
compusă dintr-un corp central în fața căruia
tronează o minunată linie de coloane surmontate de un timpan triunghiular, în cel mai
pur stil neoclasic, inspirat din templele antice.
Este un stil care a prins foarte mult în arhitectura Imperiului Britanic, multe ediﬁcii
londoneze și nu numai ﬁind durate în perioada victoriană în acest stil clasic.
Coloanele amintite au și ele o istorie
interesantă, ce merită a ﬁ relatată. Ele sunt mai
vechi decât muzeul și provin de la o
construcție alăturată demolată între timp.
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Astfel, în 1826, palatul Carlton House,
fosta reședința oﬁcială a Prințului Regent, a
fost demolată, dar coloanele impresionante
care o îmbogățeau au fost salvate. Ulterior,
arhitectul muzeului, Wilkins a ales 8 dintre
acestea intenționând să le amplaseze la
intrarea principală. Deși în cele din urmă s-au
dovedit a ﬁ prea mici pentru această intrare
masivă, ele se pot vedea și azi împodobind
porticurile laterale ale galeriei.
Amplasarea muzeului în Trafalgar
Square, poate cea mai cunoscută piață londoneză, având în mijloc coloana lui Nelson
și leii imperiali, a fost în sine subiectul unor
dezabateri aprinse. În ﬁnal s-a optat pentru
locația actuală pe baza unor considerații de
accesibilitate și s-a conchis că ﬁind vorba de
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o galerie națională, ea trebuie să ﬁe
accesibilă tuturor, deopotrivă săracilor din
estul Londrei dar și claselor avute din vest.
Poziția ultracentrală, s-a considerat pe bună
dreptate, permitea atât accesul caleștilor pe
bulevardele ample dinspre cartierele posh
din vest, cât și accesul pe jos, relativ facil din
estul pauper.
Pe aceleași considerente s-a stabilit că
accesul va ﬁ în principal gratuit, dar și că
muzeul va ﬁ deschis și mai târziu seara
pentru a permite vizitarea de către lucrătorii care ieșeau de la program mai târziu.
Principiul a vizat că operele de artă expuse
se adresează tuturor claselor sociale și nu
reprezintă numai un privilegiu exclusiv
aristocraților.

În amenajarea anumitor
săli, cromatica a pornit
de la marmura
pardoselii: având
marmură neagră și roșie
(și albă, după cum se
vede), ulterior au fost
adăugate o serie de
ancadramente din
marmură neagră pentru
uși și tapet vișiniu. Mai
târziu, s-a renunțat la
stilul neoclasic, Beauxarts, pentru a face loc
modernismului.

E și acesta un modus operandi al imperiului britanic victorian în maximă ascensiune,
când s-a dorit și în mare parte s-a reușit să se
creeze un acces al maselor la valorile culturale.
Mai mult, dincolo de accesul gratuit, elevii și
studenții englezi au avut mereu posibilitatea
să studieze amănunțit colecțiile, chiar să facă
reproduceri ale picturilor.
Și astăzi este exact la fel, accesul este liberca în majoritatea muzeelor londoneze,
inclusiv pentru turiști, iar sălile pline cu opere
de artă sînt înțesate de tineri studenți la arte
care realizează reproduceri, schițe, ba chiar la
vizita noastră acolo se găsea o grupă întreagă
de studenți cu profesorul lor care țineau un
seminar.
Inițial, clădirea a adăpostit două galerii de
artă, dar în 1869 Academia Regală s-a mutat
în propria clădire din Piccadilly, mărind astfel
spațiul disponibil pentru Galeriile Naționale.
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În ciuda entuziasmului de început, au
existat numeroase critici la adresa clădirii așa
încât în 1869 arhitectul E.M. Barry a fost
solicitat să prezinte un proiect pentru
reconstruirea completă. După numeroase
discuții s-a decis însă că locația existentă
poate rămâne, ﬁind adăugată doar o nouă
aripă în 1876, ceea ce a adus încă 7 spații de
expoziție în partea de est și desigur domul
impresionant care domină ediﬁciul și astăzi.
În mare parte clădirea arată la fel și azi, cu
mențiunea că pe locul rămas viran în
proximitate după bombardamentele din al
Doilea Război Mondial s-a ediﬁcat noua
aripă Sainsbury, unde se regăsește azi
întreaga colecție renascentistă, numită în
onoarea ﬁnanțatorilor ei Lord Sainsbury of
Preston Candover și frații acestuia Simon
Sainsbury respectiv Timothy Sainsbury.
Astfel, galeriile ocupă azi un spațiu de
46.396 metri, echivalent a 6 terenuri de fotbal,
reunind în principal câteva colecții importante, și anume: colecția de artă italiană,
franceză, spaniolă, ﬂamandă, olandeză, germană, engleză și americană.
Fiind vorba de un spațiu muzeal de prim
rang, amplasat în cea mai aglomerată piață
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din Londra, pardoselile se impune
a ﬁ în primul rând rezistente și
ușor de curățat. Piatra și ceramica
se caliﬁcă în mod natural, scările
de acces și holurile ﬁnnd acoperite cu acest tip de material.
Desigur, având în vedere prestigiul
clădirii, au fost amenajate o serie de
mozaicuri de mari dimensiuni înfățișând
virtuțile și păcatele mitologice. Acestea se
remarcă prin culori naturale și o execuție
deosebită, mulți turiști admirându-le ca pe
niște adevărate opere de artă. Scările de
acces sunt tot din piatră și ceramică, lucru
util când vine vorba de curățarea și
întreținerea lor, care se realizează de mai
multe ori pe zi. Un aspect ce trebuie avut în
vedere de asemenea la pardoselile unui
spațiu extrem de traﬁcat de toate categoriile de oameni, deci inclusiv copii și bătrâni
sau persoane cu dizabilități constă în
caracterul antiderapant. Niciun muzeu sau
ediﬁciu public nu își poate permite să pună
în pericol siguranța vizitatorilor săi.
Tot caracterul special al unui ediﬁciu
muzeal impune existența unui sistem profesional de ventilație, care să asigure o

umiditate optimă a aerului în așa fel încât
tablourile inestimabile să nu ﬁe afectate.
Am remarcat astfel gurile de ventilație
amplasate în pardoseală, de mari dimensiuni, perfect sigure la
pășire și cu un
aspect foarte
reușit, adaptat
speciﬁcului
locației în

care sunt montate. Holul principal al
expoziției este pardosit cu marmură în
două tonuri cu un model deosebit. Cât
privește propriu zis spațiile de expunere,
acestea au parchet masiv din stejar, opțiune
aleasă în virtutea căldurii emanate de
acest material care întregește sentimentul de intimitate al iubitorilor
de artă în proximitatea obiectului
admirației lor.

Pasionat de arta bizantină și
romană, Boris anrep nu și-a
ilustrat personajele din
mozaicuri ca pe niște ființe
celeste, ci le-a dat
înfățișarea oamenilor din
lumea sa, prietenii din
Bloombury și nu numai. Îi
putem recunoaște pe primministrul Winston Churchill,
pe filosoful Bertrand russel,
scriitoarea virginia Wolf sau
actrița Greta Garbo...

Mozaicurile amplasate
special în zone
aglomerate sunt o
adevărată sărbătoare a
vieții de zi cu zi, cu tente
satirice, creând o
atmosferă de efuziune
artistică. anrep, în egală
măsură un intelectual și
un poet celebru, este
astfel considerat unul
dintre cei mai
importanți mozaiști
britanici și nu numai,
lucrările lui împodobind
capele și catedrale din
întreaga lume.
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PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI!
Wakol PU 280
(amorsă barieră de umiditate)
Wakol D 3045
(amorsă filler)
Wakol Z 615
(şapă autonivelantă)
Wakol MS 260
(adeziv silanic rigid-elastic)
WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI !
Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
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