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e-am obișnuit cumva să privim amenajarea unui spațiu ca și
cum beneficiarul final ar fi și cel care îl va folosi nemijlocit,
ceea ce este o perspectivă doar parțial corectă. Într-o țară în
care majoritatea oamenilor țin să fie proprietari ai locuințelor lor, este
și greu să mergi pe altă logică. Puțini se gândesc la amenajare ca la o
investiție, de aceea și calitatea este îndoielnică uneori; oamenii pot fi
subiectivi (și nu angajează designeri sau nu le urmează sfaturile), pot
avea așteptări modeste (după buget), pot alege o soluție de moment
din grabă. Nu este de mirare că, atunci când se achiziționează un
spațiu folosit (apartament, casă, birouri, magazin etc.), de multe ori
este necesară renovarea generală. Sunt fericiți cei care găsesc în casa
cumpărată finisaje premium, pe care nu vor să le mai schimbe. Nu
toți proprietarii își dau seama că o investiție în materiale bune poate
însemna un element de negociere în viitor. Puțini dezvoltatori aleg
pardoseli care să treacă testul timpului, ca rezistență și posibilități de
revitalizare.
Piața imobiliară este fluctuantă și, mai devreme sau mai târziu,
numeroși proprietari vor alege să vândă, din diverse motive mobilitatea în funcție de locul de muncă sau relocarea, situația
familială, nevoia de a schimba stilul de viață etc. Devine evident că
este mai economic, financiar și ca timp, să fii totuși aproape de
serviciu, școală, servicii medicale, magazine. Exodul populației spre
orașele mari continuă, influențând sensibil piața imobiliară, atât pentru
achiziții, cât și pentru închirieri. Dacă ar fi să ne orientăm după ce s-a
întâmplat în Occident cu decenii în urmă, când majoritatea populației
a devenit citadină și, într-un procent de 30 – 50 % locuind cu chirie,
ar trebui să intuim că lucrurile se vor schimba și la noi odată și-odată.
Închirierea este un caz cunoscut pentru ritmul rapid de uzură, ca să
nu mai vorbim de Horeca, birouri sau comerț. Iată de ce, atunci când
alegem un material, un stil, ar fi bine să ne gândim cât timp va fi folosit
acel spațiu și în ce scop.
Pardoselile profesionale au, printre altele, marea calitate că pot fi
folosite timp îndelungat, că pot fi recondiționate, uneori regândite
cromatic. Au fost dezvoltate asemenea metode care răspund unor
cerințe ale vremurilor pe care le parcurgem: reducerea amprentei de
carbon, economisirea resurselor, reducerea timpului dedicat unei
renovări. Lucrurile sunt cu atât mai evidente acum, când avem nevoie
de finisaje care să reziste la întrețineri și curățenii frecvente, când
locuințele devin tot mai des spații în care mulți își rezolvă o bună parte
din sarcinile de serviciu.
În cazul unei piețe imobiliare acut concurențiale, cum ar fi o criză
a cererii (ceea ce se poate întâmpla oricând, pentru că periodic apar
asemenea situații), o pardoseală frumoasă și trainică poate fi un
argument forte. Dacă vreți să creșteți valoarea unei proprietăți vechi,
schimbarea pardoselilor sau renovarea lor vor da rezultate
spectaculoase, cu mult mai importante decât investiția făcută. O casă
curată înseamnă în primul rând o pardoseală curată.
Nu putem încheia fără a face o referire la momentul prin care
trecem, și care nu este tocmai cel mai fericit, din motive sanitare. Așa
cum veți vedea în această ediție, este demn de remarcat faptul că în
această toamnă au fost și vor fi organizate câteva evenimente care să
mențină treaz interesul actorilor din domeniul construcțiilor pentru
creativitate, pentru calitatea materialelor și a execuției. Salutăm aceste
manifestări și sperăm ca numărul lor să crească, bineînțeles cu
respectarea regulilor necesare.
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Forbo Flooring
Systems

proiecte de pardoseli integrate
În cei peste 150 de ani de experiență pe piața
pardoselilor, Forbo Flooring Systems a reușit
să devină un brand asociat nu doar calității, ci
și diversității de soluții, potrivite pentru diferite
tipuri de proiecte, din domenii variate
(rezidențial, comercial sau industrial, oﬃce sau
Horeca, medical, învățământ etc.). Pardoselile
de linoleum, vinil omogen sau eterogen, lVt,
Flotex, mochetă dale, bariere de praf și alte
varietăți sau combinații ale acestora sunt
concepute împreună cu designeri care
studiază tendințele estetice ale momentului
și deseori le creează, dată fiind notorietatea
brandului. toate produsele sunt concepute
pentru zona premium, dar fiecare are un
segment de piață căruia îi este destinat cu
precădere, pentru a face față exigențelor un
timp cât mai îndelungat, fără a-și pierde
proprietățile și aspectul.

U

tilizând un produs Forbo Flooring Systems, cu
un procent mare de materii prime naturale și
reciclate, avem ocazia de a beneficia nu doar
de rezistență în timp, ci și de sustenabilitate. În plus,
suntem siguri că respectăm standardul SA8000 care ne
garantează responsabilitatea socială corporativă din
perspectiva condițiilor la locul de muncă și drepturile
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lucrătorilor. Particularitățile fiecărui spațiu sunt extrem
de importante, de aceea înaine de a demara proiectul
este bine-venită o întâlnire cu consultantul Forbo, care
ne poate oferi cea mai bună soluție, acea variantă care
înseamnă o utilizare fără probleme, pe termen lung. Să
vedem așadar care sunt cele mai importante colecții,
consacrate pe piața mondială (dar permanent
reinventate), și segmentele pe care se poate realiza o
anumită pardoseală Forbo.
Pentru aria de intrare, se poate apela la barierele de
praf Nuway și Coral, concepute să oprească murdăria
și noroiul, dar în același timp să prelungească durata de
viață a pardoselilor din întreaga clădire, deoarece se elimină astfel particulele abrazive și umezeala, iar frecvența
operațiunilor de curățenie în imobil este redusă semnificativ. Statistic, barierele de praf asigură reținerea la intrare a până la 65% din murdărie, dar un sistem
performant de 6 metri poate opri până la 95%. Practic,
orice clădire cu trafic, de la imobile rezidențiale la mari
instituții publice, are nevoie de asemenea soluții.

Marmoleum este o gamă de linoleum concepută
pentru diverse tipuri de spații interioare, caracterizată
prin durabilitate, naturalețe și un design inovator (peste
300 de culori și modele, sub formă de role sau modulare). În prezent, se bucură de un succes deosebit datorită comportamentului la activitatea de igienizare;
testată în instituții de cercetare independente, gama
aceasta a dovedit că este adecvată oricărei destinații în
care se urmărește igiena strictă și controlul bacteriilor
cum ar fi MRSA (stafilococul auriu meticilino-rezistent),
Escherichia coli sau Clostridium difficile, ori al virusurilor
precum Norovirus. Cu 97% materii prime naturale și
43% recliclate, Marmoleum este, de asemenea, un produs fără ftalați și fără efecte alergice, iar dacă este finisat
cu Topshield2, devine rezistent la substanțe chimice
puternice și nu se pătează nici la dezinfectanți concentrați. Iată de ce este o soluție pentru orice tip de aplicație, inclusiv în învățământ sau în spitale, clinici și
cabinete medicale care țin la un anumit grad de confort
și design. Pentru zone de tranzit și de circulație generală, săli de clasă, saloane de spital și săli de tratament,
Forbo poate oferi gamele Marmoleum potrivite, bazându-se pe experiența căpătată după milioanele de
metri pătrați acoperiți cu pardoseli de linoleum pentru
zone de trafic ridicat, peste care se tranzitează cu echipamente grele, scaune cu rotile ș.a.m.d. În varianta Marmoleum Sport, se poate folosi pentru săli de fitness sau
terenuri interioare de baschet.

Sphera, o pardoseală vinilică omogenă, este de
asemenea o variantă folosită cu succes în spații variate,
bucurându-se de popularitate datorită duratei de viață,
versatilității și culorilor vibrante. Prin finisarea suplimen-

tară cu SMART-top PUR, aceasta capătă o rezistență superioară la chimicale, zgârieturi și pătare. În variantele
SD/EC, Sphera devine o pardoseală conductivă, care disipă electricitatea statică. Individual sau în combinație
cu Marmoleum și pardoseli textile Forbo, se poate folosi în spații precum baruri și restaurante, zone de trafic,
de relaxare, spații tehnice și chiar camere de hotel.
Colorex, o pardoseală conductivă, care în același
timp este și rezistentă la operațiuni frecvente de curățenie și dezinfectare, poate preveni descărcările electrostatice necontrolate în incinte cu aparatură
electronică, medicală sau de laborator sensibilă. Un parametru important al acestora este și LRV – Light Re-
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flectance Value (care este de 81% în cazul Colorex SD,
de exemplu) – acesta permite o iluminare optimă, iar
pe pardoseală orice obiect străin sau murdărie capătă
contrast, putând fi îndepărtată.
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Forbo are o experiență de peste trei decenii (peste
100 de milioane m2) în producția de pardoseli acustice;
pentru sălile de așteptare sau cu trafic aglomerat, unde
zgomotul poate fi o problemă, sau în saloane de spital,
creșe, zone de relaxare etc., se poate apela la gama
Sarlon, o pardoseală vinilică fără ftalați, în numeroase
variante de culori și modele, capabilă să reducă sunetul
de impact cu până la 19 dB. Forbo are, de asemenea,
variante acustice și pentru linoleum (Marmoleum
Acoustic) sau LVT (Allura Decibel).

Pentru spațiile cu umiditate crescută, precum laboratoare, băi sau bucătării, zone de trafic care au nevoie
de pardoseli rezistente la apă, dar și cu un grad optim
de aderență (R10 – R12), Forbo are numeroase soluții
din colecția Step, cu zeci de modele care sugerează
piatra sau lemnul. Prin tratare cu PUR, suprafața devine
mai rezistentă la uzură, îmbunătățindu-se în același
timp ușurința curățării și întreținerii. În toalete și vestiare, unde se merge cu piciorul gol, sau acolo unde
scaunul cu rotile poate aluneca, există varianta de PVC
eterogen Surestep Laguna.

Tot în zonele de așteptare se poate folosi gama vinilică Eternal, care are un design special, inspirat din
materiale naturale precum lemnul sau piatra, ori cu o
grafică abstractă, personalizată digital. De asemenea,
Eternal se potrivește spațiilor din învățământ, magazine, birouri sau instituții care tind către anumite valențe estetice, specifice acestei colecții, dar au nevoie
și de rezistență la indentația provocată de obiectele
grele de mobilier.

Datorită cromaticii speciale, este recomandat și în
spațiile destinate celor cu probleme cognitive sau de
memorie (Alzheimer, demență de diverse tipuri etc.). Safestep Aqua poate fi aplicată în aceleași tipuri de spații,
chiar în băi și piscine, datorită suprafeței embosate care
oferă cel mai înalt grad de siguranță la alunecare.
Pardoselile LVT din colecția Allura îmbină beneficiile unui vinil solid și rezistent cu estetica ce sugerează
lemn și piatră naturală, în cele mai sigure condiții de
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ceea ce face ca orice proiect să fie unic. Iată de ce își
poate găsi locul în numeroase spații cu trafic intens: săli
de așteptare, birouri, recepții de hotel, galerii, saloane,
zone de tranzit etc., din orice domeniu de activitate, inclusiv medical.
exploatare – respectă reglementările REACH pe care
Uniunea Europeană și Marea Britanie le-au conceput
pentru a asigura sănătatea oamenilor și mediului prin
expunerea la produse chimice.
Tessera este un sortiment de mochetă sub formă
de module care poate fi folosită cu succes în spații publice, birouri, școli, săli de conferințe, chiar spații comerciale și showroom-uri. Designul lor cu elemente
aleatorii permite reducerea substanțială a resturilor de
tăiere, iar calitățile acustice sunt deosebite – reduce
zgomotul cu până la 30 dB.
Flotex este o acoperire unică, capabilă să ofere o
durabilitate și o rezistență de excepție cu ajutorul unei
pardoseli textile, calde și confortabile, devenind soluția

perfectă pentru acele zone în care se circulă sau se așteaptă, inclusiv folosind scaune cu rotile. Realizată din
fibre de nylon 6.6 (80 de milioane de fire pe metru pătrat!), asigură o acustică excelentă, este impermabilă,
lavabilă, aderentă și sigură pentru sănătatea utilizatorilor, deținând eticheta britanică pentru persoane alergice. Flotex are capacitatea de a acumula praful fin și
alergenii din aer, pe care îi eliberează ulterior la aspirare
uscată sau umedă. Se poate monta sub formă de role
sau dale, iar ca aspect a beneficiat de contribuția unor
mari designeri; de asemenea, se poate personaliza,

Pentru o amenajare interioară unitară, personalizată, puteți folosi finisajele Forbo pentru pereți și mobilier. Gama Bulletin Board este produsă din
materiale naturale și regenerabile (ulei de in, colofoniu
și plută), având caracteristici avantajoase precum flexibilitatea și rezistența la uzură, inclusiv după înțepături
(poate fi folosit pentru panouri tip pin board). Zidurile
sau mobilierul pot fi acoperite continuu, rolele având
lungimi de până la 28 de metri, dar există și posibilitatea creării unor suprafețe policrome, cu o grafică adaptată spațiului, formelor plane sau curbe. De asemenea,
există varianta acoperirii obiectelor de mobilier cu Furniture Linoleum, un material tot natural ce conferă
suprafețelor o textură fermă, care nu se poansonează,
dar în același timp caldă și moale, imposibil de obținut
cu alt material. Și, ceea ce este atractiv pentru toată
lumea, caracterul antistatic previne depunerea prafului
sau murdăriei.

www.forbo-flooring.com
Contact:
sandra.stoian@forbo.com
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SiStem de
pardoSeală
loba + Wakol
pentru o
fabrică
de parchet

În toamna aceasta, fabrica autohtonă de parchet
masiv și stratificat Magtomvic, cu sediul în tomești,
Județul timiș, a investit într-o nouă secție de lăcuit
și uleiat parchet. Modernizarea a presupus montarea unor utilaje speciale, iar pentru aceasta a fost
nevoie de un sistem profesional de pardoseală. S-a
optat pentru produse Loba și Wakol, furnizate de
Executiv Trading din Satu Mare, puse în operă cu
ajutorul și sub îndrumarea consultanților tehnici din
românia și Germania.

M

înainte de lăcuire sau uleiere, procese care, de asemenea, nu
trebuie să implice niciun pic de umezeală. Ținând cont de
toate aceste cerințe, sistemul de pardoseală industrială LobaWakol a fost realizat din rășini de reparație și stabilizare a
stratului suport, respectiv pentru izolarea umidității reziduale,
apoi o amorsă, o șapă autonivelantă de calitate superioară și,
ca straturi de uzură, un grund și un lac rezistent la trafic intens.

iza a fost realizarea unei pardoseli rezistente, care
să facă față diverselor solicitări ale spațiului de
producție: sarcini mecanice mari, care să susțină
greutatea mașinilor asamblate ulterior, vibrații, uzură,
agresiuni chimice. Apa, sub orice formă, trebuie controlată
foarte atent în acest spațiu; lemnul parchetului prelucrat, fiind
hidrofil, trebuie să își păstreze procentul de umiditate optim
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Dar să le descriem mai în detaliu.
n Șapa de egalizare existentă a fost supusă unei șlefuiri
care să desprindă și să îndepărteze materialul instabil,
folosindu-se o mașină monodisc. Apoi s-a aspirat foarte bine,
pentru a pregăti etapa următoare.
n Ulterior, s-a trecut la repararea fisurilor și microfisurilor.
În acest scop, s-a optat pentru rășina bicomponentă WAKOL
PS 205, un produs pe bază de silicați și polimeri modificați care
se întărește foarte rapid (câteva zeci de minute, în funcție de
temperatura ambientală). Este un produs fără solvenți,
EMICODE EC1 PLUS (ca și celelalte componente ale sistemului), adică are emisii extrem de reduse. Aceasta a fost
aplicată împreună cu lamele ondulate furnizate alături de
rășină, iar pe deasupra a fost presărat nisip, pentru a pregăti
aderența față de stratul superior.
n A urmat aplicarea în două straturi a rășinii poliuretanice
monocomponente WAKOL PU 280, care a constituit o nouă
modalitate de consolidare a stratului suport, dar mai ales o
barieră contra umidității reziduale – conform măsurătorilor,
umiditatea în șapă era de aproximativ 4,5 % CM. În acest scop,
a fost folosită o rolă de velur cu peri scurți.
n După uscarea rășinii WAKOL PU 280, s-a aplicat amorsa
filler WAKOL D 3045, ca punte de legătură cu șapa autonivelantă aplicată în etapa următoare. Este vorba de un grund
în dispersie acrilică gata de utilizat, deosebit de aderent la
orice tip de substrat, de la lemn la piatră sau terrazzo.
n S-a continuat cu turnarea șapei autonivelante de înaltă
calitate WAKOL Z 610, care asigură planeitatea perfectă a
pardoselii – aspect foarte important, întrucât deasupra s-au
montat utilaje de înaltă precizie. Produs conceput să nu
degaje praf la amestecare, Z 610 atinge performanțe deosebite din perspectiva tensiunilor interne (extrem de mici) și,
la straturi de peste 3 mm, are capacitatea de a susține sarcini
mecanice mari. Timpul de uscare și maturare al acestei șape
este de aproximativ 6 ore, prin urmare s-a putut trece la
următoarea etapă în aceeași zi.

Pardoseli magazin
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Conform producătorilor, acest sistem Loba este perfect
compatibil cu stratul suport realizat cu WAKOL Z 610, reprezentând de fapt o metodă de finisare a acestuia. Suprafața
rezultată este deosebit de rezistentă la greutăți, ușor
antiderapantă și simplu de curățat sau de igienizat. Conform
standardelor BGR 181 și DIN 51130, este inclusă în clasa R9,
neavând nevoie de o rezistență la alunecare mai mare
deoarece apa și rampele nu sunt prezente; în schimb, acest
grad de aderență este optim pentru a nu îngreuna deplasarea
și a permite o curățare frecventă de calitate.
Acestea au fost, în mare, principalele etape ale lucrării. În
spațiul respectiv au fost montate echipamente de ultimă
generație Costa Levigatrici și Cefla, două dintre cele mai
competitive branduri din domeniu, extrem de eficiente și
ecologice. De jur împrejurul utilajelor, au fost trasate pe
pardoseală liniile de demarcație a zonei de siguranță. În acest
spațiu, parchetul produs de Magtomvic va fi acoperit cu
produse Loba Germania, folosind o tehnologie de uscare
rapidă cu ultraviolete. Este cea mai modernă tehnologie în
domeniu, prin care lacul sau uleiul pentru lemn se polimerizează sub acțiunea razelor UV, fără a fi nevoie de temperaturi
înalte sau existența solvenților. Rezultatul este un finisaj
rezistent pentru parchet, obținut într-un timp extrem de scurt
și la un nivel constant de calitate.

Factory Style este un lac special, destinat finisării şapelor
autonivelante, rezultând o pardoseală cu un design modern,
dar și foarte rezistentă.
n La final, s-au aplicat grundul LOBA Factory Base, într-un
singur strat, apoi încă un strat cu lacul bicomponent LOBA 2 K
Factory Style, aplicat cu rola LOBA Micro 120 (consum optimizat
de 120 g/mp). Timpul de uscare al lacului este de câteva ore, ceea
ce îl face potrivit lucrărilor cu termen scurt de recepție. Cele două
produse Loba menționate compun un sistem poliuretanic pe
bază de apă, extrem de rezistent, folosit atât în zone de producție
sau depozitare, cât și în spații comerciale și rezidențiale, deoarece
are și valențe decorative, estetice. Aspectul industrial, mat, de
beton crud, este foarte căutat în amenajările interioare actuale,
în stil vintage, high-tech sau minimalist.

Executiv Trading din Satu Mare este unul dintre cei mai
importanți furnizori de produse pentru aplicarea
pardoselilor de lemn și elastice pe piața românească.
Importator unic al brandurilor Loba și Wakol în
România, Executiv Trading poate asigura sisteme de
montaj complete, de la repararea și pregătirea stratului
suport la finisarea și colorarea pardoselilor din lemn,
inclusiv scule, unelte și produse pentru curățare sau
întreținere. Compania din Satu Mare asigură distribuția
către dealeri și montatori în toată țara, punând accent
și pe consultanța tehnică necesară pentru produsele din
portofoliul propriu.Executiv Trading a contribuit și
contribuie la profesionalizarea branșei montatorilor de
pardoseli prin seminariile și demonstrațiile practice pe
care le organizează periodic.

Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE executivtrading@yahoo.com | 0261.775.222
Administrator: Joachim Cronauer | 0728.193.630 | joachim_cronauer@sermis.ro
Consultant tehnic: Bodor ioan | 0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com
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Anuala de Arhitectură
București 2021

Anuala de Arhitectură organizată de OAR București a fost una dintre puținele manifestări de anvergură
din domeniul construcțiilor desfășurate în această perioadă a pandemiei, străduindu-se să semnaleze
și să dezbată temele importante ale momentului. Ediția 2020 a avut loc în plină pandemie, cu adaptarea
necesară (parțial online), iar ediția de anul acesta a început deja printr-o serie de manifestări, pentru ca
în noiembrie să fie momentul culminant, Gala de premiere. Manifestarea de anul acesta este una jubiliară,
deoarece în această vară s-au împlinit 20 de ani de la înființarea Ordinului Arhitecților din
România. Revista noastră este și anul acesta prezentă la evenimentele Anualei de Arhitectură București,
în calitate de partener media, așa cum o face de aproape un deceniu, în ideea că multe dintre

A

șa cum ne comunică echipa de
organizare, Anuala de Arhitectură București 2021, ediția a
XIX-a, presupune o serie de evenimente,
dezbateri,
workshopuri,
concursuri, apeluri de idei, podcasturi și
ateliere publice având ca temă calitatea
în arhitectură, urbanism, construcții,

plecând de la o optică diferită, după cum
reiese și din logo-ul evenimentului: 7111
COD CAEN. Prin aceasta, ni se semnalează faptul că un procent impresionant
de construcții din România nu sunt
realizate prin decizia finală a profesionistului arhitect și proiectant. Iată în
continuare și argumentația organiza-

torilor: ”În contextul în care, în Uniunea
Europeană, există un trend puternic de
dereglementare a profesiilor liberale,
efectele neputinței apărării acestor
profesii, în unele țări europene este
devastator pentru calitatea construitului și calitatea vieții în general. Prin
Anuala de Arhitectură București 2021,
Pardoseli magazin
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chestionăm cum și dacă piața de
construcții și proiectare, direcțiile
antreprenoriale, inițiativele de stat și
particulare pot regla singure calitatea
arhitecturii și a construcțiilor sau mai
este nevoie de altceva, acel altceva care
să ofere o anumită stabilitate și
echilibru. Dacă în unele țări europene,
profesia de arhitect este protejată ca
profesie liberală, în alte țări, ea pare a fi
la îndemână oricui. Cazul României este
paradigmatic.
Arhitect sau non-arhitect, profesionist sau ne-profesionist, toți pot
avea codul CAEN 7111 pentru propria
firmă, codul specific activității de
arhitectură. Pe de altă parte, ne displac
orașele autohtone, dar ele sunt definite,
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în final, prin negocierea unor părți în
care, de multe ori, profesioniștii nu au
decizia finală. În România, proiectarea
construcțiilor pare realizată de specialiști, dar, în practică, ea se
subordonează unui demers total diferit:
profesionistul, arhitectul, proiectantul
devin uneori o entitate fără drept de
decizie finală într-o firmă. Și atunci cum
se construiește Orașul? Cum obținem
calitatea în arhitectură, în urbanism și
construcții? Complexitatea și implicațiile proiectării clădirilor au făcut ca
societatea să legifereze faptul că
soluțiile de arhitectură pot fi livrate doar
de echipe specializate de arhitecți,
ingineri, profesioniști în arhitectură,
urbanism, design și construcții. Realitatea ne arată, însă, că lucrurile sunt

departe de a se desfășura astfel.
Specialistul în proiectare pierde teren în
fața unor abordări empirice, al căror
efect, din păcate, îl resimțim cu toții.”
Anuala de Arhitectură București
2021, ediția a XIX-a, trage astfel un
semnal de alarmă asupra condiției de
decizie a profesionistului român, condiție
ce
determină
calitatea
construcțiilor în mediul autohton. Trebuie să repunem în discuție rolul
arhitectului, al specialistului în construcții și valoarea unui mediu de
calitate. Incongruențele legislative,
etapele de avizare, glosarul de termeni
în arhitectură și construcții, îmbunătățirea legii 184, codul construcțiilor,
legea 50, legea 10, legea 350, cercetarea

și inovarea tehnologică, amprenta de
carbon, toate acestea devin teme de
dezbateri publice în actuala ediție a
Anualei de Arhitectură București, o
dezbatere și un think tank la nivel național,
dar și internațional, despre rolul arhitectului
și al profesionistului în societatea de astăzi.
Ca și la edițiile precedente, concursul
va avea patru categorii mari:
- Arhitectura construită (cu
categoriile Arhitectura locuinței individuale, Arhitectura locuinței
colective, Arhitectură publică, Arhitectură și patrimoniu, Arhitectură,
spațiu public și peisaj);
- Arhitectura amenajărilor
interioare (Amenajări rezidențiale,
Amenajări HoReCa, Amenajări corporate și retail, Expoziții, standuri și
scenografie, Design de obiect);
- Arhitectură și cercetare
(Carte de arhitectură, Arhitectură și
experiment,
Diplome
de
arhitectură);
- Arhitectură de portofoliu
(Arhitectura locuinței, Arhitectură
publică, Amenajări de interior.

În cadrul categoriei ”Arhitectura amenajărilor interioare” sunt incluse proiectele
de amenajare a spațiilor interioare înscrise
în concurs care au ca destinație domeniul
corespunzător (categoria), respectiv
proiectele de design pentru obiect.
Proiectele trebuie să fie realizate în
București sau în țară de către arhitecți OAR
București, precum și de către arhitecții
OAR din țară care au construit în
București. Arhitecții români stabiliți în
străinătate pot participa cu proiecte care
se încadrează în prezenta secțiune,
indiferent dacă sunt membri OAR sau
nu. Proiectele trebuie să fie finalizate în
ultimii 4 ani și să nu mai fi participat la alte
ediții ale Anualei bucureștene.

Programul competiției de
proiecte al AAB 2021, ediția
a XIX-a
n 8 octombrie 2021: eveniment
aniversar - 20 ani de OAR București
(pe 8 octombrie 2001 s-a înființat
filiala OAR București)
n 27 și 28 octombrie 2021: Think
Tank AAB2021
n 1 noiembrie 2021: deadline
predare online proiecte pentru
concurs
n 2 - 3 noiembrie 2021: verificarea
tehnică
n 4 - 8 noiembrie 2021:
preselecție
n 9 - 10 noiembrie 2021: jurizare
n 11 - 12 și 15 - 16 noiembrie
2021: Public Pitch Day
25 noiembrie 2021: Gala AAB 2021

Cu două decenii în urmă, la teatrul
Național din București circa 900 de
arhitecți din întreaga țară participau la
Conferința Națională de constituire a
OAR. Pe 8 octombrie același an, în Sala
frescelor din cadrul UAUIM, se puneau
bazele filialei Teritoriale București a
ordinului.

Pentru a fi la curent cu
noutățile și următoarele evenimente,
puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oarbucuresti.ro
Facebook:
anuala.arhitectura
Pardoseli magazin
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UCRETE - cea mai rezistentă

pardoseală din lume

dacă sunteți în căutarea unei pardoseli potrivite pentru proiectul dumneavoastră din industria alimentară și nu numai, vă puteți baza pe experiența și reputația experților de la Master builders Solutions,
care de-a lungul mai multor decenii au creat cele mai performante game de produse pentru pardoseli
industriale. dezvoltată la începutul anilor 1970, tehnologia ucrete reprezintă în fapt primul beton
poliuretanic conceput pentru pardoseli expuse atacurilor chimice agresive și temperaturilor ridicate.
timp de peste 40 de ani a rămas alegerea numărul 1 a producătorilor din industria alimentară, chimică
și farmaceutică, datorită durabilității demonstrate a acestei tehnologii de pardoseli heavy duty.
UCRETE este primul sistem de pardoseală pe bază de răşini, care a obţinut certificarea HACCP.

Performanță la cel mai înalt nivel
Pardoseala industrială UCRETE este o soluție extrem de
rentabilă deoarece durează un timp îndelungat, se instalează
rapid și îndeplinește practic toate nevoile industriei moderne de procesare alimentară, reprezentând o serie unică de
produse bazate pe rășinile poliuretanice pentru sarcini grele.
UCRETE are o reputație de neegalat în privința performanței, construită de-a lungul a peste patru decenii de utilizare
în industria alimentară și a băuturilor, farmaceutică și chimică.
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Pentru a asigura o performanță pe termen lung,
pardoseala dumneavoastră UCRETE va ﬁ pusă în
operă de personal specializat.

Calități ale pardoselilor
industriale UCRETE
l Durabilitate: rezistență excelentă la impact și uzură
– multe pardoseli UCRETE aplicate în medii agresive,
cu o vechime de 20 – 30 de ani, sunt încă în folosință.
l Nu prezintă miros, chiar și în cazul aplicării, în
zonele de procesare a alimentelor, în timpul producției.
l Aplicare și întărire rapidă, chiar și la temperaturi
scăzute; sunt disponibile sisteme care pot ﬁ date în
folosință după numai 5 ore la 10 °C, ﬁind ideale pentru
lucrările de renovare.
l Toleranțe la umiditate: pot ﬁ aplicate pe beton la
7 zile de la turnarea acestuia, fără a ﬁ nevoie de amorse
speciale, contribuind astfel la respectarea programului
pentru construcțiile urgente.
l Rezistență la șoc termic: suportă deversări de
lichide cu temperaturi de până la 150 °C.
l Igienă: pardoselile UCRETE pot ﬁ curățate la un
standard comparabil cu oțelul inoxidabil, și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor, ajutând astfel la menținerea standardelor de igienă.
l Rezistență chimică - de la acizi puternici la substanțe
alcaline, grăsimi, uleiuri și solvenți care pot degrada rapid
alte tipuri de pardoseli pe bază de rășini; natura foarte
rezistentă a pardoselii UCRETE ne asigură că niciun produs
de curățare disponibil pe piață nu va deteriora pardoseala.
l Curățenie și siguranță pentru angajații și produsele dumneavoastră, pentru mediu, obținând un
Certiﬁcat cu standardul Euroﬁns Indoor Air Comfort
Gold pentru emisii scăzute.
l Estetică: Sunt disponibile 8 culori standard, diferite
grade de texturare (pentru a asigura și o aderență superioară), variante mozaic, cuarț colorat, cu agregat metalic.

chimici, termici și mecanici în comparație cu pardoselile
tradiționale epoxidice. La începutul anilor 1980, ca urmare a
unor analize efectuate în sectorul alimentar din Europa, noul
produs UCRETE a fost dezvoltat pentru a răspunde
cerințelor ridicate impuse, în special cele referitoare la igienă,
siguranță și durata de viață mare în condiții agresive. Încă din
anii 1980, amenajarea unor spații de lucru mai ample, viteza
crescută de procesare și ambalare, prepararea mâncărurilor
înghețate sau semipreparate etc. au condus la o cerere mai
mare, fabricile având activitate continuă cu un minimum de
întrerupere a ﬂuxului de producție pentru activități de
întreținere.
Odată cu creșterea nivelului de conștientizare al opiniei
publice în privința problemelor de sănătate, igienă și siguranță,
s-au dezvoltat numeroase regulamente, proceduri și norme,
în special în domeniul industriei alimentare și a băuturilor. Au
fost elaborate și urmărite reglementările europene, cele
prevăzute de legislația SUA, cerințele USDA (United States
Department of Agriculture) pentru materialele de construcții
ce se folosesc în aceste unități de producție, normele HACCP,
GMP (Good Manufacturing Practice) și procedurile cele mai
rapide și eﬁciente de curățare. Industria alimentară realizase
rapid că materialele utilizate anterior pentru pardoselile
tradiționale ﬁe nu îndeplineau aceste cerințe, ﬁe nu erau
capabile să reziste în condițiile cerute de noile reglementări
pentru procesele de fabricație. UCRETE le îndeplinește pe
UCRETE – o transformare radicală
toate și este cel mai longeviv sistem de acest gen din lume, în
a industriei alimentare
condiții agresive de utilizare.
Sistemul de pardoseli UCRETE a fost dezvoltat la
Avantajele sistemului de pardoseli UCRETE, comparativ
începutul anilor 1970, atunci când a apărut nevoia pentru cu sistemele clasice, s-au dovedit net superioare, asigurând
pardoseli cu o rezistență mai mare la acțiunea factorilor în același timp o suprafață continuă, fără rosturi sau îmbinări.
Pardoseli magazin
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Acesta a demonstrat o rezistență excelentă la produșii
chimici utilizați în activitatea de curățare, la scurgeri
constante de lichide cu temperaturi care puteau ajunge la
130 °C (în prezent se poate ajunge la 150°C) și permiteau sterilizarea cu abur și soluții chimice ﬁerbinți. De menționat că
majoritatea sistemelor de pardoseli pe bază de rășini epoxidice
sau poliuretanice tradiționale se înmoaie la 60°C sau chiar mai
puțin. De asemenea, asigurau rezistența la șocuri termice, la
trecerea bruscă de la ﬁerbinte la rece și invers (de la -40 °C la
+120 °C). Un alt avantaj evidențiat a fost rezistența la impact
fără a se ﬁsura sau exfolia, rezistența la uzură și posibilitatea de
curățare, la cele mai riguroase standarde, rezistența la acizii din
alimente și la acizii organici din aditivii folosiți. Faptul că
pardoseala UCRETE nu conține solvenți și nici nu are miros a
făcut-o ideală pentru industria alimentară în proiecte care
presupun renovarea suprafețelor fără oprirea producției.
Prezintă absorbție 0 a lichidelor și permite aplicarea pe
substraturi cu umiditate de până la 10% (comparativ cu 4%
pentru sistemele tradiționale). Nu în ultimul rând, timpul până
la darea în folosință poate ﬁ de 5 ore de la montajul pardoselii,
comparativ cu 5 zile pentru sistemele obișnuite. Durata medie
de viață de peste 25 de ani în medii agresive, face ca mentenanța după aplicare să ﬁe minimă, ceea ce înseamnă că
beneﬁciarul nu mai are nicio grijă după punerea în operă.
UCRETE a cunoscut un succes imediat în domeniul industriei
alimentare și cel al băuturilor alimentare, în special în sectorul
lactatelor, al procesării de alimente, al îmbutelierii de apă,
băuturi răcoritoare și bere, al procesării de carne de pui, porc
sau vită etc. Capacitatea sa de a corespunde cerințelor stricte
de igienă și siguranță l-au impus ca ﬁind cel mai bun produs
care poate ﬁ folosit acolo unde se impune necesitatea unei
pardoseli performante și rezistente în timp.

Datorită durabilității testate, pardoselile UCRETE sunt
utilizate frecvent de companii multinaținale precum CocaCola, Danone, Nestle și multe altele. Toate pardoselile
UCRETE sunt dense, impermeabile pe întreaga grosime a
acestora, în mod esențial inerte, nedegradabile biologic și nu
favorizează dezvoltarea bacteriilor și a ciupercilor.
Drept urmare, pardoseala industrială UCRETE este utilizată în industria alimentară și farmaceutică, în medii în care
sunt cerute cele mai înalte standarde de igienă.

Aderența pardoselilor industriale
Pentru a reduce la minim riscul de alunecare, împiedicare
și cădere, este nevoie de o abordare holistică. Poate ﬁ nevoie
de soluții de proiectare sau de o schimbare a practicilor și
procedurilor de muncă, dar și de a lua în considerare efectul
curățeniei și al încălțămintei. Este necesar un compromis
între ușurința la curățare și rezistența la alunecare.
Nu toate zonele au nevoie de același grad de rezistență la
alunecare. De aceea, UCRETE vine cu o serie de proﬁle de suprafață disponibile pentru a permite personalizarea pardoselii conform nevoilor individuale ale ﬁecărui spațiu. Pentru
consultanță individuală privind cel mai potrivit tip de proﬁl
pentru pardoseala dumneavoastră, vă rugăm să contactați expertul local Master Builders Solutions.

Pentru mai multe informații, accesați:
www.mbcc-group.com
Construim performanțe durabile!
oﬃce.mbs-romania@mbcc-group.com
Tel: 0344 520 114
Divizia de produse chimice pentru construcții
a BASF devine entitate independentă sub
denumirea Master Builders Solutions.
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Ştiri

aniversarea oar bucurești
la așezămintele ion i.c. brătianu
Pe 8 octombrie 2021 s-au împlinit 20 de ani de la înﬁințarea Filialei București a Ordinului Arhitecților din România
(OAR), prilej cu care aceasta a organizat un eveniment festiv la Așezămintele Ion I.C. Brătianu din centrul Capitalei,
lângă Biserica Amzei. La acest eveniment, desfășurat sub umbrela Anualei de Arhitectură, au participat numeroși
arhitecți, ziariști, constructori, prieteni ai domeniului, care au putut vizita în acest context și impozantul ediﬁciu,
propus pentru restaurare în viitorul apropiat.

M

anifestarea, rezultat al colaborării dintre OAR București,
Biblioteca Națională a României și Primăria Sectorului 1, s-a putut
desfășura într-o zonă amplă, care
pornește din fața casei marelui om
politic, spre Biserica Amzei, cuprinde
interiorul ediﬁciului și se continuă în
spate spre Bulevardul Dacia, cuprinzând
parcul. În parc, lângă statuia lui Ion I.C.
Brătianu, au fost expuse lucrări premiate
la ultima ediție a Anualei de Arhitectură
și o colecție de fotograﬁi postate pe
contul de Instagram al OAR București.
„Aniversarea este un bun prilej să ne
onorăm colegii care s-au implicat și se

implică în activitățile OAR, conducerile
care au existat, dar și Bucureștiul, prin
această modalitate de a lega două spații
publice, unul ”undercover”, altul foarte
cunoscut”, a remarcat domnul Emil Ivănescu, Președintele OAR București. La
manifestare au participat, printre alții,

arhitecții Cristina Gociman, Viorel
Hurduc, Georgică Mitrache (Prorector
UAUIM), Adrian Zerva (Asociația Societăților de Arhitectură din România), care
au evocat istoria celor 20 de ani ai organizației, începuturile ei, colaborarea în
timp a OAR București cu celelalte
organizații profesionale ale branșei și
strânsele legături cu Universitatea de
Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”.
Doamna Dr. Arh. Cristina Gociman a
vorbit despre cei care au organizat Conferința de Constituire din octombrie 2001,
”personalități cu o conștiință civică
deosebită, care timp de aproape un an de
zile au muncit ca voluntari la organizarea
conferinței, la nașterea documentelor
speciﬁce - codul deontologic, regulamentul de funcționare al ordinului, de
organizare a conferinței, funcționarea
comisiei de cenzori, comisiei de disciplină
ș.a.m.d.”. Prof. Dr. Arh. Georgică Mitrache
a subliniat continuarea acestui „parteneriat între UAUIM și OAR București,
parteneriat care facilitează relațiile dintre
tinerii arhitecți și spațiul administrativ”.

Pardoseli magazin
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Căldura, noblețea și naturalețea lemnului
în amenajările interioare sunt cumva parte
integrantă din conceptul de cămin, de casă
pentru o familie. Pardoselile din lemn natur
nu sunt niciodată mai „acasă” decât în
această conjunctură. Efectul este cu atât
mai surprinzător când întălnești atmosfera
aceasta ﬁrească într-un context citadin,
marcat de zgomot, stres, un ritm de viață
dezechilibrat. O pardoseală din lemn reface
legătura noastră cu natura, ne aduce
aminte de tradițiile noastre și în același
timp ne îndeamnă să redevenim creativi în
modul în care ne amenajăm căminul,
conform personalității ﬁecăruia.

C

asa despre care vom vorbi în continuare este amplasată într-o zonă
rezidențială a Bucureștiului, zonă dezvoltată preponderent în prima jumătate a
secolului trecut, cu imobile având un regim de
înălțime relativ redus (doar cu parter, sau P+E,
dar și câteva blocuri mici). Printre ele, cu un
drum de acces de câteva zeci de metri printre
alte două proprietăți, se afla și o casă construită
în anii 1960, care a fost cumpărată de o familie
pentru a o transforma într-un cămin confortabil.
Vechea construcție a fost consolidată (au fost
necesare și subzidiri, fundația fiind fragilă), iar pe
circa două treimi din amprentă s-a ridicat încă
un etaj, restul planșeului de deasupra parterului
devenind suport pentru o terasă.

Pardoselile se execută la final
Reconstrucția și finisajele au avansat
deosebit de rapid pentru așteptările beneficiarilor, astfel că în circa un an de la montarea
panoului de șantier, familia a putut să se mute
în casă nouă, chiar dacă mai erau de pus la
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punct unele detalii. Ultima etapă, după toate
lucrările de construcții, finisaje și instalații, a fost
montarea pardoselilor și amenajarea scării pe
structură de beton armat, care a avut loc la
sfârșitul lunii august anul acesta. Se poate spune
că inițiatorii acestui proiect au fost niște
beneficiari fericiți, dar ei au avut un mare merit:
au făcut alegerile doar după ce s-au informat
serios, apelând ulterior la materiale bune și la
profesioniști, pentru toate lucrările de
construcție, în speță și la montajul pardoselilor.
Dorința proprietarilor a fost ca interioarele să
beneficieze pe o suprafață cât mai mare de
căldura și naturalețea pardoselilor de lemn. S-a
optat astfel pentru două sortimente, ținând cont
de stilul de viață al familiei și de traficul
preconizat. La parter, în livingul și suprafața
aferentă, pe o suprafață de 50 mp, a fost
montată o dușumea din stejar masiv furnizată
de Ioniță Company din Județul Vâlcea, cu plăci
având lățimea de 14 cm (lungimea între 50 și
200 cm). La etaj, s-a optat pentru un parchet
stratificat cu bizot, cu strat final de stejar, de

asemenea sub formă de piese de dimensiuni
mari, de la Magtomvic – Județul Timiș. Scara, cu
legătură directă între cele două suprafețe,
trebuia să fie și ea din același material, ceea ce
s-a și întâmplat. Lucrările pentru pardoseli și
scară au fost executate de Cadar Parchet, firmă

cu un portofoliu impresionant de lucrări. Echipa
de montaj a început doar după ce toate
celelalte lucrări de finisaj și instalații erau gata,
astfel încât activitatea ei să nu mai fie perturbată;
în asemenea situații, există riscul ca materialele
puse în operă să aibă de suferit - și aceasta poate
fi din cauza călcării, chiar și accidentale, dar și din
cauza prafului sau mizeriei.

Lemn românesc, ceramică
italiană
Trebuie spus că, tot la parter, în zona de
bucătărie și dining care se deschide spre living,
a fost folosită o pardoseală ceramică, cumpărată
de la un furnizor din România al unui mic
producător italian care lucrează doar în funcție
de comenzi și pe care beneficiarii l-au identificat
pe internet. Ei au locuit o perioadă în sudul Italiei
și și-au dorit să aducă în casă ceva din stilul
mediteranean de acolo. Este o ceramică
artizanală, care ar fi putut face față și condițiilor
de exterior, cu un efect estetic deosebit, dar
destul de dificil de pus în operă, deoarece micile
Pardoseli magazin
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diferențe dimensionale au necesitat o
atenție deosebită din partea aplicatorului. Fiind
vorba de un meșter experimentat, care a avut
răbdare să le potrivească astfel încât rosturile să
rămână aproximativ egale (deși sunt foarte mici),
rezultatul este unul remarcabil, dar și discret în
același timp.
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Culoarea cărămizie dinamizează și înveselește atmosfera, în echilibru cu căldura lemnului
de stejar, iar totul trimite către natural, ușor rustic
datorită covoarelor de inspirație tradițională.
Valența rustică este marcată și de o sobă de
teracotă albă cu ornamente roșii, care domină
zona de living.
Dar montajul ceramicii nu a fost singura
provocare; dorința beneficiarilor a fost ca între
pavaj și dușumeaua de lemn trecerea să se facă
la același nivel, cu rosturi minime, fără niciun
profil. Astfel, grosimile celor două tipuri de
acoperiri fiind diferite, a trebuit gândită foarte
bine grosimea șapelor.
Aplicatorul ceramicii și montatorul parchetului, care se cunoșteau, au colaborat foarte bine
în acest sens, fiecare știind dinainte grosimile
straturilor de uzură pe care urma să le pună în
operă. Domnul Constantin Cadar, coordonatorul
echipei de montaj al pardoselilor din lemn, a fost
prezent la mai multe lucrări importante, în
special la turnarea șapelor.
Tot dânsul a decis și sistemul de montaj
folosit – rășină, adeziv, finisaj etc.

Pardoseli continue din lemn
Execuția propriu-zisă a pardoselii de lemn a
început cu șlefuirea și aspirarea șapei de beton,
pentru a îndepărta particulele instabile și a
nivela suprafața.

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

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

• Prețuri de producător, adaptate la piața
românească
• Consultanță și seriozitate în relația
cu montatorii
• Garanție 2 ani pentru produse

Colonia Fabricii, Strada Principală nr. 27A,
Comuna Tomeşti, Jud. Timiş | Tel./Fax: 0256.326.208
E-mail: magtomvic@yahoo.com

www.magtomvic.ro

Contact :
Mureşan Gabriel Marius
Tel.: 0722.380.175
Pardoseli magazin
Pardoseli magazin
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A urmat o amorsare cu rășină poliuretanică
Uzin PE 414 Turbo, care consolidează suprafața
și funcționează ca o barieră contra umidității
reziduale. Ulterior, s-a trecut la montajul parchetului cu Uzin MK 92, un adeziv poliuretanic
bicomponent, dur, rezistent la forfecare și cu
aplicare rapidă.
La final, lemnul a fost acoperit cu ulei incolor
Magic Oil 2 K de la Pallmann, un produs bicomponent care are proprietatea de a crea o
suprafață mată, ușor catifelată, care respinge apa
și murdăria. În plus, este un ulei care se usucă
rapid și are emisii reduse de VOC. La montajul
parchetului, a lucrat o echipă de 3 sau 4
muncitori timp de 4 zile, plus încă o zi pentru

finisare. După ce au fost executate pardoselile
din lemn la cele două niveluri, s-a trecut la
amenajarea scării de beton armat, care a fost
placată cu trepte și contratrepte de stejar masiv
și i s-a montat o balustradă din același material.
Piesele din lemn au fost realizate în atelier, după
un design ales de client, în circa 2 săptămâni.
Montajul pe poziție a mai durat timp de încă 4
zile, dar mare parte din timp a fost alocat elementelor de detaliu.
Scara a fost și principala provocare a lucrării,
din cauza spațiului strâmt în care a trebuit
integrată. Existase la un moment dat ideea
folosirii unei scări cu elemente modulare dintrun magazin de retail, dar aceasta ar fi redus
considerabil lățimea utilă, sau ar fi trebuit decupați
baluștrii pe zona de la parter. S-a optat așadar
pentru această soluție personalizată, cu baluștri
de dimensiuni diferite, montați câte doi pentru
fiecare treaptă.
Aceștia au fost fixați cu dibluri în scara de
beton, iar capetele șuruburilor au fost acoperite
apoi cu capace de lemn lipite.
Încă un lucru demn de remarcat la această
lucrare este continuitatea suprafețelor de lemn;
le etaj, nu există efectiv praguri între hol și
camere. Pentru a întregi aspectul unitar și natural al amenajării, și glafurile interioare ale
ferestrelor au fost realizate tot din lemn de stejar.
Iată încă un exemplu de amenajare care ne arată
că o locuință modernă, care poate integra și
elemente minimaliste sau techno, nu exclude
anumite elemente care ne trimit spre tradițional.

Lucrare
n Montaj parchet masiv și stratificat –
cca. 100 mp
n Amenajare scară de lemn pe suport
din beton armat
Execuție - Cadar Parchet
Materiale
n Rășină Uzin PE 414 Turbo
n Adeziv Uzin MK 92
n Ulei Pallmann Magic Oil
n Parchet Magtomvic
n Dușumea Ioniță Company
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PARCHET LEMN MASIV | SCĂRI INTERIOARE
UȘI/FERESTRE LEMN MASIV
Producător de parchet
și dușumele din lemn
masiv
Scări interioare
estetice, sigure și
durabile
Producător de mobilă
din lemn masiv
Producător tâmplărie
(uși/ferestre) din lemn
masiv

Parchet din esenţe nobile:
stejar, frasin, esenţe de
pomi fructiferi.
Parchet masiv și dușumele
lungi, cu dimensiuni atipice.
În același timp vă oferim și
montajul parchetului ales.

S.C. IONIŢĂ COMPANY
Str. Principală nr. 88, com. Măldărești
Tel.: 0250 861 877 / 0732 405 013
Fax: 0250 861 918

www.akacialux.ro
PRODUCȚIE
MONTAJ
ÎNTREȚINERE
Pardoseli magazin
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ProduSE DE TOP

SUPRAFEŢE EXCELENTE
PENTRU MECIURI EXCELENTE
Bona SuperSport System pentru suprafeţe sportive

CERINŢE SPECIALE PENTRU PARDOSELI SPORTIVE

RENOVARE

REZISTENŢĂ LA
ALUNECARE

DURABILITATE

EXPRESIE VIZUALĂ

Bona face ca renovarea să ﬁe
ușoară și rapidă. Folosind inteligentele noastre maşini de
șlefuit, abrazive și DCS, podeaua este șlefuită până la lemnul
crud și apoi ﬁnisată cu aspectul
și protecția de care are nevoie
și merită - sistem special dezvoltat pentru pardoselile sportive.

Podelele sportive au nevoie de o
atenție deosebită pentru rezistența
la alunecare pentru a asigura o
tracțiune adecvată. Rezistența
corectă la alunecare poate ﬁ un
pas important în prevenirea rănilor.
Sistemul Bona SuperSport este
special conceput pentru zonele
care necesită o siguranță deplină.

O pardoseală de sport are cerințe
foarte speciﬁce asupra vopselelor
și ﬁnisajelor. Spre deosebire de
pardoselile obișnuite din lemn,
pardoselile sportive sunt supuse
unui impact intens, mișcării și
ﬂexiei datorită ritmului sporturilor
moderne.

Cu sistemul Bona SuperSport,
nu este nevoie de compromisuri
în ceea ce privește stilul sau impactul vizual asupra pardoselilor
din lemn sau resiliente. Bona
oferă o gamă largă de culori
vibrante, amestecabile, pentru a
vă ajuta să realizați o gamă largă
de expresii vizuale.

ÎNTREŢINERE UŞOARĂ SPECIFICAŢII
Întreținerea preventivă este cheia
longevității pentru orice pardoseală sportivă. Sistemul Bona
SuperSport are toate instrumentele necesare pentru îngrijirea
eﬁcientă a pardoselilor atletice din
lemn, eliminând urmele, petele,
transpirația și acumularea de
grăsime dintr-o singură dată.
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La Bona, credem că cea mai bună
fundaţie asigură performanţa podelei. Nu se aşteaptă nimic mai puțin
decât standarde de clasă mondială,
motiv pentru care Bona este aprobată și certiﬁcată de organizații de
top. Toate pardoselile sportive profesioniste trebuie să respecte
recomandările din EN 14904: 2006,
standardul european oﬁcial pentru
pardoselile sportive de interior.

ARIE DE UTILIZARE
Pardoselile sportive au o varietate de abordări în maniera de
execuție și ﬁnisare. Toate sporturile se bazează pe tipul de
teren și podea pentru un joc perfect. Podelele trebuie să
satisfacă nevoile sportivilor, de la baschet și badminton la
haltere și futsal. În plus, există diferite soluții în funcție de tipul
sălii. De la școli și facilități de instruire la arene, sălile multisport

și alte spații interioare dedicate sportului, parţial sau complet,
pardoselile trebuie să satisfacă tot felul de cerințe. Indiferent
de cerințe sau activitate, sistemul Bona SuperSport vă acoperă,
oferind suprafața optimă. Compatibilitatea noastră completă
între grunduri, finisaje, vopsele și produse de curățat asigură
cele mai bune rezultate în timp minim.

SPORT SPECIALIZAT

ARENE MULTISPORT

ȘCOLI

ARENE POLIVALENTE

STRATURI PENTRU O BAZĂ SOLIDĂ
Succesul se creează pe o bază solidă. Pentru a oferi performanțe sportive de top, ﬁecare
strat al pardoselii sportive joacă un rol crucial - de la aderența la pardoseală și vopsirea
marcajelor, până la aplicarea ﬁnisajelor și proceduri de întreținere adecvate.
STRAT 4: LAC
Al doilea strat de lac creează protecţie suplimentară
împotriva traﬁcului intens şi a uzurii

STRAT 3: VOPSEA
Bona oferă o gamă largă de culori vibrante, mixabile,
care vă permit să realizați o gamă largă de expresii vizuale.

STRAT 2: LAC
Finisajul sportiv al pardoselii creează protecție împotriva
uzurii și impactului, precum și rezistență la umiditate și apă.

STRAT 1: GRUND
Grundul asigură o aderență puternică între podeaua șlefuită și stratul de finisare. De asemenea, oferă durabilitate
și flexibilitate pentru a rezista la mișcarea plăcilor de podea.

SUPRAFAŢĂ
Podelele sportive trebuie să fie complet netede și plane
pentru a preveni rănirea. Mașinile și abrazivele Bona oferă
în mod eficient cea mai netedă suprafață.

Acest proces este pentru lemn netratat.
Instrucţiuni detaliate sunt disponibile la www.bona.com

Pardoseli magazin
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BONA SUPERSPORT
HD

BONA SUPERSPORT
ONE

BONA SUPERSPORT
PURE HD

BONA SUPERSPORT
LINE PAINT

Un lac premium, pe bază de
apă, bicomponent, special formulat pentru utilizare profesională pe
pardoseli sportive.

Un lac sport monocomponent
cu tehnologie de reticulare cu oxigen
pentru durabilitate și aspect.

Finisaj dur-elastic PUR pentru
tratarea pardoselilor resiliente din
săli de sport.

Vopsea bicomponentă, specială
pentru trasarea marcajelor pe podele sportive din lemn sau resiliente
(elastice).

Excelentă rezistenţă
Emisii foarte reduse

Rezistenţă ridicată
Emisii foarte reduse

Protecţie dură
Uscare rapidă

Superbă opacizare
Economie de timp

BONA SUPERSPORT
PRIMER

BONA SUPERSPORT
DEEP CLEAN

BONA SUPERSPORT
CLEANER

BONA ROLĂ 40CM

Un grund monocomponent pe bază
de apă pentru pardoseli sportive din
lemn netratat.

Îndepărtează urmele negre de încălţăminte și clisterul pentru handbal, precum
și acumularea de grăsimi corporale și alți
contaminanți.

Bona SuperSport Cleaner este delicat cu suprafața, dar elimină eﬁcient
grăsimea și murdăria, fără a lăsa
pelicule alunecoase.

Rola de calitate pentru suprafețe mari.
Bună pentru menținerea unei rate de
aplicare ridicate.

Degresează pardoselile
Îndepărtează urmele de încălţăminte

Risc redus de lipire laterală
Colorare medie a lemnului

Sigur pentru lemn şi PVC
Emisii reduse

Foarte bună pentru spaţii mari
40% economie de timp

INSTALARE NOUĂ
PARCHET PREFINISAT

ROLĂ BONA

FS & QUATTRO DISC

POWERSCRUBBER

LEMN NETRATAT
GROSIER

MEDIU

BELT/FS & POWER DRIVE

BELT/FS & POWER DRIVE

FIN

FS & QUATTRO

ROLĂ BONA

ROLĂ BONA

ÎNTREŢINERE
TOATE TIPURILE DE PARDOSELI SPORTIVE FINISATE

POWERSCRUBBER

FS & QUATTRO DISC

ROLĂ BONA

RECONDIŢIONARE
GROSIER

BELT/FS & POWER DRIVE
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MEDIU

FIN

BELT/FS & POWER DRIVE

FS & QUATTRO DISC

ROLĂ BONA

matErialE dE toP

Vata minerală de sticlă
URSA protejează pardoselile
O pardoseală stabilă, de calitate, se poate păstra doar într-o construcție în care temperatura
și umiditatea sunt menținute sub control permanent, atât în faza de montaj, cât și în timpul
exploatării. Un mediu ambiant excesiv degradează ﬁnisajele într-un ritm accelerat, mai ales
dacă variațiile sunt frecvente. De asemenea, trebuie spus că pardoseala poate avea o
contribuție majoră la confortul acustic al interioarelor atunci când este vorba de zgomote
de impact, uneori și dacă este nevoie de atenuarea zgomotelor venite din exterior. Acest
aspect trebuie luat în considerare holistic, împreună cu toate celelalte elemente de
construcție, pornind de la planșee. Pentru orice lucrare de izolare/optimizare termică și
fonică, putem folosi produse din vată minerală de sticlă oferite de URSA, unul dintre marii
producători europeni pe acest domeniu, cu o cotă de piață importantă și în România.

V

ata minerală de sticlă este considerată în prezent una
dintre cele mai sigure și ecologice soluții de eficientizare energetică a unei construcții, cu posibilități
nelimitate de utilizare datorită flexibilității și permeabilității
la vapori. Ea constituie practic o barieră termică și fonică
între interiorul și exteriorul locuinței, chiar între diferite spații
ale unui imobil, dar fără a aduce cu sine dezavantajele altor
materiale, precum impermeabilitatea sau inflamabilitatea.
Este o soluție ingenioasă, la care nu se ia în calcul materialul
propriu-zis, ci spațiile create de el și distribuția acestora. Sticla,
materialul de bază, are o conductivitate termică relativ mare
(λ= 1 W/mK, cam ca a betonului); ceea ce conferă acestui
material unicitate este însă modul în care este realizat, prin
prelucrarea sub formă de fibre extrem de subțiri, îmbinate cu
ajutorul unor lianți, astfel încât capătă o textură asemănătoare
lânii. Are o capacitate excelentă de a termoizola, dar nu și
dezavantajele materialelor organice (biodegradabilitatea,
sensibilitatea la apă, vulnerabilitatea la insecte etc.). Materialul
termoizolant devine astfel aerul înglobat în această rețea
densă, iar aerul are o conductivitate termică de 0,024 W/mK,
una dintre cele mai bune, mai ales că... aerul este gratuit.
Felul în care sunt dispuse aceste fibre limitează extrem de
mult fenomenul de convecție naturală a căldurii în interiorul
materialului, între fibrele de sticlă și aer, dar există o circulație
28
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minimă a aerului care permite transferul de vapori. Această
ultimă particularitate este și ceea ce diferențiază vata minerală
de sticlă de alte materiale termoizolante de pe piață, care au
o permeabilitate redusă, favorizând apariția unor fenomene
extrem de neplăcute, precum umiditatea excesivă a aerului
interior, igrasia, mucegaiul, ciupercile etc., cu consecințe
asupra întregii construcții. O pardoseală din lemn, de
exemplu, va avea o durată de viață mult mai mare într-o
clădire în care există un trensfer de umiditate natural între
interior și exterior; stratul suport va fi mult mai puțin afectat
de vaporii din aer, ca și lemnul, care este un material

higroscopic. Din perspectiva fonică, vata minerală acționează
ca un absorbant ideal al zgomotelor nedorite; sunetele, care
sunt unde materiale, ce se transmit prin aer, odate intrate în
această rețea de fibre, își atenuează energia considerabil,
uneori până la limitele percepției urechii umane. Vata de sticlă
este, de asemenea, incombustibilă, ceea ce o transformă întro bună metodă de protecție în caz de incendiu, întârziind
propagarea focului.
Produsele URSA au toate toate caracteristicile superioare
ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât atât.
Conductivitatea termică a materialului în ansamblu este
excepțională (0, 032 - 0, 040 W/mK, în funcție de produs), și
pot fi folosite diverse variante cașerate care optimizează unele
caracteristici precum controlul umidității, portanța, ușurința
punerii în operă sau finisării.

Datorită implementării celor mai noi cercetări și
tehnologii, URSA poate optimiza amprenta verde a clădirilor
termoizolate, contribuind la obținerea unui certificat nZEB
(Nearly Zero-Energy Builfing). Produsele din gama BIOnic nu
conțin substanțe ce distrug stratul de ozon sau potențează
efectul de seră al atmosferei - clorofluorocarburi, hidrofluorocarburi sau hexafluorură de sulf și, astfel, pot fi considerate
perfect ecologice, fiind obținute integral din materii prime
naturale. După încheierea unui ciclu de utilizare, vata
minerală de sticlă URSA poate fi reciclată integral, pentru a
obține noi produse de gen.
URSA ne oferă mai multe posibilități de a rezolva
izolarea termică și fonică a pardoselii:
n Izolarea peste planșeu: atunci când se poate interveni
aici, 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.).
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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.
n Izolarea pardoselii 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 sau DF 40. Pentru oricare am
opta, acestea asigură și o protecție fonică împotriva
zgomotelor de la nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii
sau grindinei), către spațiile locuite.

n 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. În acest
scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafețe
orizontale: URSA Glasswool DF 40 sau Plus AB (cașerate cu
folie de aluminiu).
n Izolarea plafoanelor de la garaje, subsoluri, beciuri
sau spații de lucru: în acest caz, vă propunem plăcile URSA
TERRA 62Ph, complet hidrofobe și neinflamabile. Sunt cașerate pe o parte cu împâslitură dublă din fibră de sticlă de
culoare albă și pe partea cealaltă cu împâslitură din fibră de
sticlă de culoare galbenă. Montajul se face simplu și ușor,
folosind dibluri sau adezivi pentru montajul sistemelor cu plăci
de vată minerală. Cașerajul din fibră de sticlă de culoare albă
poate rămâne aparent, nefiind necesară finisarea suplimentară, iar spațiul beneficiază de o excelentă absorbție fonică.

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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luCrări DE REFERINȚĂ

Produse Murexin
utilizate pentru
instalarea
covoarelor design

în magazinul emblematic
Intersport din Graz
cu o suprafață de 7000 m², la
Graz se află cel mai mare magazin
intersport din întreaga europă.
Spațiul a fost amenajat astfel încăt să
îi surprindă chiar și pe cei mai
exigenți vizitatori.
În ce alt magazin sportiv veți găsi
un patinoar, sau o casă într-un copac,
o cabană sau zone de relaxare
pentru ski, outdoor sau ciclism? s-au executat fără niciun compromis,
lucrările de instalare a pardoselilor de către compania experimentatului
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montator de pardoseli christian
Syrovatka din Viena.

lucrări executate într-un
termen foarte scurt
proiectul a constat în instalarea
pardoselilor atât în cadrul construcției
existente, cât și în cadrul unor
extinderi, iar lucrările de construcție a
structurii s-au desfășurat concomitent
cu cele de instalare a pardoselilor în

HoCo împreună cu rășina de
turnare 2k Si 60. În continuare s-a
aplicat bariera la vapori 2k ep 170.
Găurile și diferențele de planeitate sau reparat cu mortarul de reparații
rS 90 F, s-a aplicat Grundul special
de aderență dX 9 și s-a turnat Șapa
Strategie comună
echipa de montatori cu o vastă autonivelantă objekt oS 50 în
experiență a pus accent pe pregătirea grosime de strat între 2 și 5 mm.
temeincă a stratului suport, vechi de
20 – 30 ani, care a necesitat un volum Coordonare eficientă
coordonarea celor 17 aplicatori a
mare de muncă. Într-o primă fază s-a
realizat o prelucrare mecanică a fost o provocare în condițiile în care
stratului suport cu mașina de șlefuit cu nu s-a putut crea front de lucru pe
disc diamantat în scopul îndepărtării întreaga suprafață în niciuna dintre
straturilor cu aderență redusă, a etape. a fost nevoie să se împartă
resturilor de adeziv și de mortar vechi. sarcinile astfel încât toți montatorii să
fisurile au fost tratate și închise cu lucreze concomitent pe diferite
ajutorul Clemelor pentru șapă suprafețe și etape. pe suportul pregătit
construcția veche. aceasta a presupus
o presiune și mai mare în ceea ce
privește termenele de execuție, dar
chiar și în aceste condiții lucrarea a fost
finalizată în 2 luni.

corespunzător echipa a instalat 1600
m2 de covor design sub formă de
plăci format 60 x 60 cm cu aspect de
beton, iar pe o suprafață de 5500 m2
s-au montat plăci design cu aspect de
dușumea din lemn de dimensiune 20
x 160 cm. dispunerea plăcilor s-a făcut
tip herringbone, ceea ce a presupus
o provocare suplimentară, dar rezultatul a fost pe măsură.
lipirea plăcilor s-a făcut cu
adezivul pentru covoare design
d 495. pentru zona de intrare în
magazin, aceasta fiind supusă unor
solicitări ridicate precum variații de
temperatură, umiditate, expunerea la
razele solare, s-a optat pentru
adezivul special pentru covoare
design X-bond mS-k 499.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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produSe deStinate
parCHetarilor
- abraziVe
- chituri de reparat leMnul
- Mașini pentru debitat
Montajul pardoselilor din lemn presupune nu
doar pricepere, ci și scule, echipamente profesionale, accesorii, consumabile de calitate
premium, precum și diverse soluții de finisaj care
permit rezolvarea unor situații particulare. cu o
experință de peste 20 de ani în domeniul
prelucrării și finisării lemnului, euro abrazive a implementat și dezvoltat o serie de soluții inovative
dedicate parchetarilor, dar și celor care care
amenajează sau recondiționează interioare cu
ajutorul produselor din lemn.

Discuri și benzi abrazive
Euro Abrazive poate furniza, în primul rând, discuri abrazive pentru
șlefuitoare rotative (orbitale) cu arici, de
diferite tipuri și granulații, cele mai noi
game fiind Net500 cu plasă, care nu se

încarcă de praf.
Sunt destinate suprafețelor la care
șlefuirea degajă multe reziduuri, fiind
acoperite inclusiv cu straturi de lac sau
vopsea. De asemenea, parchetarii pot
solicita benzi abrazive realizate cu
materie primă de cea mai bună calitate
și adaptate pe dimensiunile necesare în
unitatea proprie de producție. Varietatea granulațiilor permite lucrări de la
cele de îndepărtare a stratului de lemn
uzat la șlefuiri extrem de fine.

Chitul baton Woodrepair
Parchetul, dușumeaua, scara de
lemn sau lambriurile pot avea găuri în
zonele de nod ori din cauza insectelor,
desprinderi de material, poansonări sau
alte probleme pe care le putem rezolva
34
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simplu prin astuparea lor cu un material
de culoare similară. Apelăm la acest
procedeu în cadrul lucrărilor de recondiționare (șlefuire periodică), pentru
reparații, dar și atunci când se montează
pentru prima dată un sortiment rustic,
afectat din fabrică, la transport sau
depozitare. Sunt incidente firești, care se
pot întâmpla oricând. Dar nu este
necesar să înlocuim totul doar pentru
câteva defecte; astfel, vom face o
economie importantă de resurse și vom
avea satisfacția că am găsit o soluție
ecologică. Pentru aceasta, pot fi folosite
batoanele de chit pe bază de poliamidă
Woodrepair, produse în Danemarca.

Comparativ cu alte produse de
pe piață, Chitul Baton de la
EuroAbrazive Market are câteva
avantaje specifice:
l Este un produs ecologic, non-toxic;
l Se aplică rapid, cu ajutorul unui
pistol, fiind gata de utilizare;
l Întărirea se realizează imediat, în
cîteva secunde;
l Are aderență, flexibilitate și
durabilitate superioare;
l Poate fi aleasă culoarea potrivită
dintr-o gamă cromatică largă;
l Nu se înregistrează pierderi de
material;
l Nu scade după aplicare, deci nu
necesită completări;
l Nu se elimină particule toxice în
timpul șlefuirii;
l Se poate utiliza inclusiv pe muchii
și colțuri (nu se desprinde);
l Este compatibil cu produse de tip
ulei, lac, baiț sau vopsea;
l Are o garanție de 5 ani în condiții
de aplicare corectă.

Chitul se aplică folosind un pistol
special (cu energie de la rețea sau cu
acumulatori) și câteva accesorii simple
– o rindea și un răcitor, pe care le puteți
procura sub formă de trusă (Kit). După
aplicare, se șlefuiește zona cu un
material abraziv adecvat.

Parchetarii pot solicita și chitul
pastă E850, gata preparat, care se
poate aplica pe suprafețe mari de
parchet; de asemenea, pot alege
chitul pudră B2 și B3, care se prepară
cu apă, iar dacă se dorește întărire
mai rapidă, se adaugă un întăritor.

Mașini de tăiat lemnul
Parchetarilor le este destinată și gama
de mașini de tăiat tip ghilotină MORSO,
produse de asemenea în Danemarca
(peste 100 de ani de experiență în
domeniu). Cu ajutorul acestora,
montatorii pot debita cu mare precizie
plăcile de parchet, plintele sau elementele pentru scări, în cadrul lucrărilor
executate rapid și curat, cu un grad ridicat
de personalizare (parchet cu model).
Mașinile oferă un plus de siguranță în
utilizare, fără riscul de rănire, garantând
tăieturi foarte riguroase și numeroase
posibilități de reglare. Sunt echipamente
silențioase, care nu degajă praf (pentru că
nu rezultă rumeguș), elimină corect
deșeurile și au un consum redus de
energie. Gama MORSO EH cuprinde
mașini electrice/hidraulice care pot fi
amplasate în ateliere. Gama F, care include
mașini acționate cu piciorul, și gama H
(pneumatică) au greutăți mai reduse și
pot fi folosite pe șantiere. Sistemele
constructive permit prelucrarea pieselor
mari de parchet, inclusiv a dușumelelor.

EURO ABRAZIVE
Tel.: 0741.020.032
E-mail: office@chitbatoanelemn.ro
www.euroabrazive.ro
Pardoseli magazin
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halkidiki

o altă perspectivă asupra frumosului

Mulți români își petrec vacanțele în Grecia și se bucură de soare, plajă, de
atmosfera specială a tavernelor. Să nu uităm însă că Grecia este locul în care s-a
născut cultura europeană, de unde s-au inspirat arhitecți și constructori începând
cu Antichitatea, până în zilele noastre. Grecia veche nu înseamnă doar Atena, ci
și templele ori sanctuarele păgâne din celelalte orașe-state, înseamnă epoca
bizantină, în care creștinismul a devenit religie majoritară, dezvoltând o
arhitectură ecleziastică și civilă ce a stat la baza Renașterii. Grație dorinței grecilor
contemporani de a-și redescoperi trecutul și de a-l arăta lumii întregi, oriunde ai
merge în zona țărmului, este imposibil să nu ai pe o rază de 10 – 15 km un
obiectiv turistic istoric sau un sit arheologic bine conservat și pus în valoare. Cei
care călătoresc în Halkidiki pentru o vacanță de relaxare care poate ﬁ și ceva banal,
vor descoperi în acest teritoriu o densitate impresionantă de vestigii ale trecutului;
și nici satele de aici, multe dintre ele cu o istorie multiseculară, nu pot ﬁ trecute
cu vederea, pentru că înglobează o civilizație care a iubit și a
respectat arhitectura, chiar
dacă
într-o
formă
vernaculară mai puțin
spectaculoasă, din poziția
unei națiuni asuprite.
Și istoria recentă a Greciei
este interesantă, dacă ne
gândim doar la eliberarea de
sub otomani care s-a
desfășurat în etape sau de
războiul civil de după ultima
conﬂagrație mondială.
36
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eniți pentru ospitalitatea oamenilor și
pentru frumusețea plajelor, intrăm de
fapt pe un tărâm fabulos, plin de
legende și istorie. Halkidiki este vechea
Peninsulă Calcidică, colonizată de grecii din
insule mai sudice încă din secolul al VIII-lea
î. Hr., locul unde s-a născut Aristotel,
teritoriul pe care macedonenii l-au înglobat în
primul lor stat care avea să devină marele
imperiu al lui Alexandru. A trecut apoi în
stăpânirea romanilor, și ulterior a făcut parte
din Imperiul Roman de Răsărit, care a găsit de
cuviință să creeze aici un centru unic al vieții
monahale ortodoxe, pe Muntele Athos,
începând cu anul 885, sub Împăratul Vasile I.
Istoria ne lăsă și mărturii despre trecerile
constante ale ciobanilor aromâni prin aceste
locuri, atrași de munții peninsulei și de
posibilitatea de a face negoț cu mănăstirile sau
localnicii. Peninsula a trecut în stăpânire
otomană la 1430, înainte de căderea
Constantinopolului, și s-a alipit Regatului
Greciei abia în 1912; deși participase la
războiul de câștigare a independenței din
1821, această zonă nu a scăpat de stăpânirea
Pardoseli magazin
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turcească decât după Războaiele Balcanice.
Din vremea regatului macedonean al lui Filip
al II-lea (secolul al IV-lea î. Hr.) și până astăzi
inclusiv, din munții peninsulei s-a extras aur,
ceea ce înseamnă că nu a fost niciodată un
teritoriu lipsit de atractivitate.

Pavajele de piatră ale satelor
macedonene
Interesantă poate fi așadar arhitectura
rurală din Halkidiki, cu elemente specifice
Macedoniei grecești, elemente de proveniență
bizantină care s-au răspândit în întreaga
Peninsulă Balcanică și chiar în Asia Mică. Cu
sute de ani în urmă, grecii de aici își
construiau casele ca pe niște mini-fortărețe,
pentru a face față agresiunilor (soldați bizantini scăpați de sub control în perioada
destrămării imperiului, cruciați și apoi soldați
turci care își permiteau desori abuzuri, bande
de răufăcători, hoți) – erau clădiri defensive
foarte asemănătoare culelor oltenești de la
noi, inspirate de altfel din arhitectura
balcanică. Parterul era realizat din blocuri
groase de piatră, iar etajul avea pereți ceva mai
subțiri; unele case rămâneau netencuite pe
exterior, spre deosebire de cele din insulele
grecești, care aveau nevoie de un suport
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pentru culoarea albă, care să respingă razele
unui soare mai insistent. Casele satelor
macedonene sunt și azi destul de apropiate
una de alta, creând efectiv un zid continuu
de-a lungul străzii. Chiar dacă acele case
vechi au dispărut, au rămas străzile pietruite,
înguste, șerpuite după relief, parcă pentru a
crea noi ascunzători. Sunt rămășițe ale unor
comunități închise, precaute, permanent în
gardă față de evenimente care le-ar putea
afecta. În perioada interbelică, după Războiul
Greco-Turc încheiat în 1922, în Halkidiki a
Piatra, aﬂată din
abundență în
dealurile și munții
peninsulei, este
principalul material de
construcție
tradițional, atât
pentru case, cât și
pentru pavarea
străzilor.

fost relocată o importantă populație de
refugiați greci proveniți din fostul Imperiu
Otoman (se făcuse un schimb de populație),
care fuseseră victime ale abuzurilor turcilor,
asistaseră la genocid și poate fuseseră la rândul
lor torționarii minoritarilor locali. În plus,
Grecia are o proastă tradiție a războaielor
civile, din perioada bizantină și până în epoca
modernă. Se poate spune deci că acest mod de
viață a influențat arhitectura caselor și
urbanismul localităților grecești. Evitând
spațiile deschise, satele au fost amplasate în
zone mai greu accesibile, pe pante abrupte, cu
o topografie care îngreunează lucrările de
construcții, dar au la îndemână suficientă rocă
pentru a construi trainic.
De la case simple la clădiri mai complexe,
o caracteristică tipică este balconul închis,
gen bovindou (numit de localnici „hayati”, sau
„doxatos”), amplasat de regulă pe partea de
sud a primului etaj. Aici se puteau desfășura
diverse activități, în timp ce se putea observa
foarte bine ce se petrece pe stradă.

Prin extensia acestor balcoane închise pe
toată lățimea clădirii, a apărut modul de a
extinde etajul în consolă, ușor deasupra străzii
(acesta se numește ”sahnisin” sau ”solaria”). În
prezent, modul de a construi s-a schimbat,
nemaifiind nevoie de prea multă protecție. Se
merge pe un stil mediteraneean lejer, cu
balcoane deschise generoase și ferestre ceva
mai largi. În loc de culorile tradiționale (gri,
albastru, ocru), casele sunt vopsite frecvent în
alb. Tradiția de a folosi piatră s-a păstrat, deși
uneori poate fi mai rapid și mai comod să
construiești cu beton și cărămidă. Amenajarea străzilor, însă, implică în continuare
foarte multă piatră (plăci de granit și bazalt de
formă neregulată, șlefuite pe partea superioară) și mai rar pavele de beton. Acestea
sunt montate astfel încât să creeze pante și
înclinații pentru deversarea apelor meteorice.
În afara verii, care este un anotimp secetos,
cam o treime din zile sunt ploioase. Unele
străzi, flancate direct de zidurile caselor, au
zone laterale delimitate ca trotuare, iar pentru
aceasta se folosesc pietre de culori diferite,
pentru a crea contrast. Calcarul este folosit și
el, dar mai mult pentru soclurile caselor,
garduri, parapete și amenajări exterioare.
Combinațiile de pietre de carieră de diferite
nuanțe (bej, negru, roșiatic etc.) crează un
aspect mai dinamic amenajărilor. Pavajele din
stradă se prelungesc continuu spre curțile
mici, acoperite cu piatră aproape integral,

lăsând doar uneori să crească un copac, un
arbust sau o viță de vie care să mai coloreze
spațiul, alături de ghivece de flori, care pot fi
într-adevăr spectaculoase.
Străzile sunt uneori atât de abrupte, încât
se transformă în scări cu trepte foarte lungi.
Oricum, lățimea lor este rareori cea potrivită
pentru a permite două benzi de circulație –
de multe ori, e o singură bandă, și nici aceea
foarte largă.

Pardoseli magazin
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Basilica Sofronios
Creștinismul a ajuns în Halkidiki încă din
primul secol de existență, în contextul în care
aici se aflau faimoase lăcașe de cult ale zeilor
greci (Muntele Olimp este la circa 100 km, iar
în peninsulă se afla templul lui Zeus Amon de
la Kalithea). Primele biserici creștine au apărut
ceva mai târziu, după ce cultul a devenit tolerat
și apoi religie oficială; astfel, în Halkidiki, la
Nikiti, putem vedea ruinele unei biserici
creștine de la începutul secolului al V-lea, una
dintre primele din regiune (celelalte au fost
construite ceva mai târziu, spre sfârșitul
aceluiași secol). Așezarea era relativ veche, din
perioada elenistică (sec. al III-lea î. Hr.) și
avusese un trecut religios fervent. Chiar în zidul
bisericii descoperite s-a găsit o piatră care
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provenea dintr-un templu păgân, cu inscripții
care menționau persoane ce făceau jertfe
zeilor. Din construcție nu au rămas foarte
multe elemente, în schimb se poate vedea un
mozaic de pardoseală impresionant, care este
vizitat zilnic de sute de turiști din toată lumea.
Basilica Sofronios, deși apărută devreme, a avut o existență scurtă; pe la
sfârșitul secolului al VI-lea a dispărut,
probabil în urma unei invazii barbare, iar
în urmă nu au rămas prea multe informații. Avea aproape 50 de metri lungime,
destul de mare deci, ceea ce arată că deja
creștinismul era religie majoritară în
regiune. Descoperirea ei s-a petrecut acum
câteva decenii și, la o excavare din anii
1980 a fost descoperită o inscripție cu
numele Sofronios, probabil un episcop al
vremii, nume care i-a fost dat și bisericii. Arheologii au reușit să reconstituie
câteva porțiuni de ziduri (zidărie din piatră
brută sau sub formă de lespezi, respectiv
câteva plăci de cărămidă), au reconstituit
cu atenție pardoseala de mozaic și
marmură a navei, respectiv coloanele de
marmură rămase, care susțineau acoperișul. După cum se poate observa,
arhitectura nu este mult diferită de cea a
templelor păgâne... Iată o întrebare pe care
sigur și-au pus-o primii creștini: cum
construiești un lăcaș de cult pentru noua
religie? După modelul templelor păgâne,
ale celor evreiești sau inventezi altceva?
Creștinii de aici au dat un răspuns simplu:
noi știm să construim temple cu fundații

Fundațiile bisericii și
clădirilor din jur erau
construite din piatră
legată cu mortar sau
așezată simplu, ciclopian.
Uneori, mai pot ﬁ
observate alternări cu
straturi de cărămidă,
practică devenită
”semnătură” a
construcțiilor bizantine,
preluată și de bisericile de
la noi în Evul Mediu.

de piatră și acoperiș susținut de coloane. Așa
au procedat și pentru prima lor biserică.
Parthenonul sau Templul Atenei Nike aveau
pronaos, naos și opistodom; și biserica la fel:
pronaos, naos și altar. În primele secole de
creștinism, când nu era foarte clar în ce
direcție se îndreaptă viața spirituală a Imperiului Roman, bisericile erau mici proiecte
private; apoi, nu rare au fost cazurile în care
vechile temple erau transformate pur și
simplu în biserici (reutilizare adaptativă), iar
pentru aceasta există câteva exemple celebre:
Panteonul de la Roma sau templul Aphrodisias din Caria (Partenonul din Atena nu a
putut fi transformat, au fost conflicte între
creștini și necreștini). Așadar, la Nikiti avem
în față un exemplu de biserică după modelul
unui templu grecesc, cu fundații de piatră,
plan cu pronaos, naos și altar, șiruri de coloane
în stil doric ce segmentează naosul în mai multe
culoare și, probabil, un acoperiș cu fronton,
acoperit cu țiglă. În apropiere există și o
necropolă, în care câteva morminte sunt foarte
elaborate, având acoperișul în cupolă, ceea ce
arată că existau oameni cu dare de mână dispuși
să finanțeze o comunitate creștină.
Mozaicul este realizat din marmură și roci
de diferite culori (alb, roșu, negru, gri,
albastru, bleu), folosind două dintre tehnicile
agreate în lumea greco-romană. Pe de o parte
este tehnica mai elaborată „opus sectile”,
folosită în zona altarului, prin care piesele din
piatră au forme mai mari și sunt tăiate
individual astfel încât să compună aproape
perfect desenul prevăzut, fără să se vadă
îmbinările dintre ele. Era o tehnică avansată
în domeniul prelucrării rocii, folosită în acea
perioadă la Roma, ceea ce arată legătura
strânsă a celor din Nikiti cu lumea apuseană,
deși aceasta din urmă intrase într-o perioadă
de declin. În curând, procedeul acesta avea să
rămână utilizat doar în Răsărit și în lumea
musulmană care se va cristaliza în secolele
următoare, unde va atinge noi culmi de
rafinament. În prezent, zona altarului nu se
află într-o stare prea bună (bucățile mai mici,
probabil din pietre semiprețioase, s-au

desprins și s-au pierdut, sau au fost furate),
dar să sperăm că restauratorii vor reuși să o
refacă, scoțând la iveală nuanțele absolut
minunate de albastru și alb. Opus sectile este
un procedeu folosit și în prezent, dar sub o
formă ceva mai elaborată, cunoscută sub
numele de „pietra dura” și considerată artă decorativă în adevăratul sens al cuvântului. În
domeniul nostru de interes, sunt acele pardoseli aparent continue, din marmură, sticlă
sau alte materiale, ale căror rosturi sunt
prezente doar la delimitarea dintre culori.
Sunt lucrări valoroase, pe care nu și le permite
oricine, dacă sunt realizate după tehnica
tradițională, și nu din materiale compozite.
Revenind la Basilica Sofronios, pe restul
suprafeței, respectiv în naos, mozaicul este
realizat printr-o tehnică mai simplă din
perspectiva prelucrării materialelor, dar la fel
de complexă la capitolul compoziție, cromatică și simbolistică: „opus tesselatum”. Bucățile
care compun desenul sunt de culori diferite,
cu dimensiuni foarte mici și cu forme
paralelipipedice nu foarte riguroase. Rosturile
sunt ceva mai vizibile, dar complexitatea

Altarul cu pardoseală
de marmură și mozaic
aplicat prin metoda
opus sectile, era
înconjurat cu baluștri
care susțineau vasele
pentru euharistie.
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Zonele de mozaic sunt
protejate, neﬁind permis
accesul în apropierea lor;
ele se aﬂă, de fapt,
într-un continuu stadiu
de conservare, cu
restaurări periodice.
Tot șantierul este
acoperit cu o hală
deschisă, pentru a-l feri
de ploaie, iar în afara
sezonului turistic se reiau
lucrările de restaurare.
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desenelor este mai mare. În Antichitate,
pentru a lucra mai comod, piesele erau lipite
pe panouri în ateliere și apoi panourile se
montau la locul potrivit în formă finală (așa
cum se practică și azi uneori).
Astfel, putem vedea în naos o căprioară
și un cerb care beau dintr-o fântână ce
semnifică „izvorul vieții” - o referință la
psalmi, sau la întâlnirea lui Isus cu femeia
samarineancă și alte exemple din Evanghelie, care sugerează setea de viața
veșnică, spălarea de păcate și, mai ales,
botezul – practica cea mai importantă în
contextul creștinării. Vița de vie este și ea
prezentă, compusă extrem de detaliat din
mici piese de rocă.
Crinul, roza vânturilor, solzii de pește
sunt și acestea simboluri creștine reprezentate cu minuțiozitate pe pardoseală. Să
luăm în calcul faptul că în secolul al V-lea,
crștinismul era încă o religie aflată la
început, care dispunea de câteva garanții
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din partea statului, dar încă avea amintirea
martirajelor, a conflictelor cu adepții vechilor credințe și se confrunta cu
numeroase erezii și agresiuni din partea
migratorilor ce soseau continuu din nord.
Simbolurile creștine erau o formă de
identitate a latinilor elenizați din răsărit,
de afirmare a unui stil de viață pe care ei îl
considerau civilizat și voiau să îl răspândească prin botez. Mai poate fi
observată în câteva locuri Pasărea
Phoenix, un simbol foarte des întâlnit în
creștinismul timpuriu (renașterea din
propria cenușă, prin foc purificator: „El vă
va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc” – zice
Ioan Botezătorul, în Evanghelia după
Matei). Este impresionant cum pardoseala avea în acea epocă rolul de
familiarizare cu simbolurile credinței, rol
pe care îl va avea mai târziu fresca realizată pe pereți, în bisericile răsăritene, dar
și apusene. Deși comunitatea creștină de
la Nikiti nu era una dintre cele mai
numeroase, mozaicul ei, unul dintre puținele rămase, ne arată cam cum ar fi
trebuit să arate bisericile timpurii cu
adevărat semnificative și care au dispărut
din diverse motive, uneori chiar din cauza
propriilor credincioși, care au trecut prin
câteva crize (iconoclasmul din secolul al
VIII-lea, de exemplu).

noi TEHNOLOGII

pardoSelile din rășină poliuretanică
ÎN DESIGNUL CASEI
Pardoselile din răşini erau până nu de mult
un element regăsit doar în zonele industriale, în medii sterile sau în spații
comerciale. Astăzi, pot să ﬁe şi opțiunea
pentru o pardoseală acasă, datorită aspectului deosebit şi personalizării uşoare. Fie că
vrei să ai un model uni sau un joc de umbre,
poți obține acest look rapid.

elite Surface SySteMS
office@pardoseli-elite.ro

Ai nevoie de mai multe argumente
pentru a-ți personaliza locuința cu
o pardoseală decorativă? Atunci
parcurge textul de mai jos pentru a
descoperi avantajele principale pe
care le oferă o astfel de soluție care, în
mod sigur, te va impresiona!

N

oi recomandăm pardoselile poliuretanice atât pentru locuințe, cât și
pentru spațiile comerciale. Acestea
sunt apreciate în primul rând pentru aspectul lor
deosebit. Practic, datorită tehnologiilor de ultimă
generație din domeniu, pot arăta oricum dorești.
Pot fi discrete, monocolore, dar și vesel colorate.
Pot fi simple, dar și imprimate cu diverse modele,
imagini sau mesaje. Să zicem că vrei o pardoseală
cu totul specială în living, de culoare albă. Sau
poate că ți-ai propus să realizezi o acoperire
spectaculoasă în camera copilului.
Ei bine, o pardoseală din rășină poliuretanică
îți permite să dai frâu liber imaginației și să creezi
exact efectul dorit. De asemenea, cu ajutorul
microcimentului, un material foarte la modă în
momentul actual, poți materializa cele mai
originale idei.

designul pardoselilor poliuretanice decorative este foarte
potrivit amenajărilor moderne, minimaliste sau în stil
industrial și nu numai, iar întreținerea și igienizarea lor
sunt extrem de simple, ceea ce le face și mai valoroase în
perioada pe care o parcurgem.

Pardoseli magazin
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n Elasticitatea – aceste rășini au o elasticitate de până
180 %, ceea ce le face ideale pentru pardoselile care au și
încălzire în pardoseală și, mai mult de atât, este redus riscul
de fisurare la rosturile din șapa de beton. Această
caracteristică le face ideale și pentru aplicarea în spații de
educație sau joacă pentru copii.
n Proprietăți antialunecare – datorită finisajului ușor
mat – satinat, se reduce considerabil riscul de alunecare, astfel
încât pardoseala este destul de sigură, chiar și atunci când
avem lichide pe suprafață.
n Nu este nevoie de prag între camere. Lipsa
elementelor de îmbinare se remarcă şi la trecerea între

Avantajele practice și estetice ale pardoselilor
poliuretanice decorative:
n Aspectul continuu, fără îmbinări și rosturi vizibile,
reprezintă un mare avantaj pe care-l oferă acest tip de
suprafețe și care atrage după sine un alt atu, respectiv
întreținerea mult mai simplă și rapidă decât în cazul
pardoselilor clasice.
n Rezistența și durabilitatea sunt, de asemenea,
puncte forte ale pardoselilor decorative, așa că, dacă le faci
loc în casa ta, te vei bucura de frumusețea lor ani la rând, fără
să observi zgârieturi sau uzură. Apropo de rezistență, trebuie
să știi că aceste pardoseli se comportă excelent la trafic intens,
umiditate, substanțe chimice și chiar la incendiu.
În plus, absorb zgomotele și reduc impactul obiectelor care
cad pe ele.
n Impermeabilitatea – iată o altă calitate extraordinară
a acestor pardoseli, datorită căreia le poți folosi în orice spațiu
predispus la umezeală (baie, bucătărie, cămară, piscină etc.).
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încăperi. De exemplu, se poate delimita baia de dormitor cu
ajutorul culorilor care se îmbină perfect sub uşă, în linie dreaptă.
n Păstrează senzația de căldură, chiar şi în timpul
iernii. Indiferent de finisaj, poți păşi cu picioarele goale fără a
simți disconfortul creat de obicei de gresie sau piatră.

de producție, Horeca, spații comerciale și retail, depozite,
parcări, unități medicale și de învățământ, clădiri de birouri și
rezidențiale.

Tipuri de lucrări executate

n Paletă largă de culori: alegerea este o adevărată
provocare, având la dispoziție o gamă de 72 de nuanțe de
culori standard sau din paletarul RAL sau NCS; în funcție de
sistemul ales și sculele utilizate, se pot obține texturi fine sau
se pot crea modele asemănătoare marmurei.
n Sigure pentru sănătate - sunt testate cu atenție și
îndeplinesc cele mai înalte standarde în termeni de emisii
foarte scăzute de COV, au acreditare AgBB în Germania, A +
în Franța, M1 în Finlanda ș.a.m.d. De asemenea, au certificare
Green Building (de exemplu LEED, BREEAM, DGNB).
Elite Surface Systems are un portofoliu consistent de
lucrări în cele mai variate domenii: industria alimentară, unități

n Pardoseli epoxidice
n Pardoseli poliuretanice
n Pardoseli decorative
n Pardoseli antistatice / electrostatice
n Sisteme de pardoseli cu întărire rapidă
n Șape autonivelante – cimentoase
n Șape poliuretanice – cimentoase
n Injecții cu rășini
n Refacere rosturi
n Marcaje și pictograme
n Vopsitorii speciale pentru pereți
n Hidroizolații cu membrane lichide
n Impermeabilizări
n Pardoseli din beton

dacă doriți să aflați mai multe despre pardoselile din
rășini sintetice, nu ezitați să ne contactați. Suntem
mai mult decât bucuroși să vă oferim informații
despre soluțiile noastre de pardoseli durabile și
despre modul în care pot îmbunătăți în mod
semnificativ orice mediu rezidențial și industrial.
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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.
48
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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
costurilordeexecuțieșiîntreținere. 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 drenareaumiditățiisolului, fără a afecta
stratul superior al pardoselii. În al doilea rând, apare
necesitatea asigurării unei aderențeoptime, 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 temperaturala 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: planeitateaperfectă
și stabilitateaformei (greu de menținut la lemn, care
își modifică dimensiunile în timp, sub acțiunea
factorilor de mediu), rezistențalaagresiuneaunor
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,coloratînmasă.
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: garduri,paravane,pergole,pontoane,mobilier
degrădină,balustrade,podețe,lambriuri,ghivecede
flori,chiarsistemepentruușișiferestre. 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

Uluca Celulară F 110 x
Îmbunătățindu-și gama largă de
proﬁle WPC, Bencomp a lansat recent
Uluca Celulară F 110 x 20 mm, cu două fețe
netede, concepută pentru realizarea de panouri
pentru garduri și nu numai. Produsul acesta de culoare
wenge (cu ﬁnisaj lucios, periat sau embosat) are
avantajul de a facilita un montaj rapid, rezistent,
conferind intimitate și protecție pentru spațiile
delimitate. Uluca poate ﬁ furnizată la lungimi de 2000
și 4000 mm, având greutate speciﬁcă de 1,27 kg/ml.
Bencomp garantează integritatea acestui produs în
condiții climatice speciﬁce zonei noastre și unei
exploatări normale pentru 5 ani, dar durata de viață
poate ﬁ mult mai mare!

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.

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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Gazonul Sintetic
tot mai utilizat pentru terenuri
de sport și amenajări exterioare
Gazonul natural are farmecul lui, dar trebuie să
recunoaștem că preferăm uneori doar să îl
admirăm, nu să îl și întreținem, mai ales după ce
am alergat, am stat pe el sau l-am afectat în
vreun fel. În plus, utilitatea lui scade în afara
sezonului cald, când este umed sau înghețat.
există o tendință pe plan mondial să se apeleze
tot mai mult la gazon artificial, fie că este vorba
despre un teren de sport (fotbal, tenis, handbal,
tenis, multisport), fie de amenajarea spațiilor
exterioare ale unei proprietăți pe care să le
putem folosi în voie, fără teama că le vom
distruge dacă le solicităm. este contextul în care
crește și numărul celor ce apelează la un model
de gazon artificial furnizat de Hattrick Sport.

Sport dispune de toate materialele, echipamentele și
accesoriile necesare pentru a vă oferi o lucrare finalizată.
Întreținerea se limitează la îndepărtarea frunzelor și impurităților cu o suflantă și perierea pentru
îndreptarea firelor; nu mai este nevoie de tundere,
udare, plivire, îngrășăminte, reînsămânțare sau
înlocuirea cu dale sau rulouri de gazon; de asemenea,
nu se mai folosesc pesticide împotriva insectelor,
plantelor și mușchiului, putându-se apela doar la
soluții ecologice de curățare cu pH neutru și biodegradabile. Un gazon natural presupune o serie de
unelte și echipamente de întreținere, unele dintre ele
nu foarte ecologice (mașini de tuns iarba, scarificatoare), ceea ce la gazonul artificial este inutil. Udarea
este necesară doar din când în când și în cantitate
mică, pentru a-i reda aspectul luxuriant.

Gazonul artificial pentru sport
Avantajele generale ale gazonului artificial sunt
evidente: aspectul foarte asemănător cu cel al ierbii
naturale (iar aceasta se întâmplă tot timpul anului),
întreținerea mult simplificată, fără un consum de apă
semnificativ, rezistența la intemperii, siguranța în
utilizare - inclusiv pentru copii, care au mai multe
șanse să nu se rănească. Insectele evită acest material,
deci nu sunt o problemă.
Montajul gazonului artificial are nevoie doar de un
strat suport plan, care să permită un drenaj bun; Hattrick
50
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n Execuție rapidă;
n Aspectul mereu impecabil al terenului de joc;
n Condiții optime de utilizare pe orice vreme;
n Siguranța jucătorilor;
n Posibilitatea de utilizare multisport.
Un teren cu gazon sintetic având suprafața de
1.000 mp poate fi realizat de echipa Hattrick
Sport în aproximativ 3-5 zile.

Gazonul artificial decorativ
Cu mai multe tipuri de fire și texturi, acesta este
potrivit amenajării spațiilor exterioare, pentru
relaxare sau petrecerea timpului liber (rezidențiale,
locuri de joacă, terase etc.). Aspectul se păstrează
impecabil indiferent de climatul în care este utilizat
(rezistă până la +70° C și până la -30° C). Un gazon
artificial decorativ de calitate premium, cu rezistență
la UV, instalat corect și care a beneficiat de operațiuni
corespunzătoare de întreținere se poate păstra până
la 10 ani și chiar mai mult.

Hattrick Sport activează în acest domeniu din
anul 2008, timp în care a realizat sute de proiecte
în toată țara, cu diverse destinații: terenurile sau
bazele unor cluburi sportive (fotbal, tenis, multifuncționale), investiții ale diferitelor instituții
(unități de învățământ, direcții județene pentru
sport și tineret, primării etc.), companii care au
dorit să aibă sedii cu amenajări exterioare mai
confortabile, proprietari de locuințe sau de
terenuri pentru sport private. În portofoliu,
Hattrick Sport are, de asemenea, piste de alergare, săli de sport amenajate cu tartan, parchet
sau PVC. În toate aceste proiecte, Hattrick Sport
a mizat pe o listă de furnizori selectați cu atenție,
având ca reper calitatea premium a materialelor. Ca o confirmare a faptului că se află în
topul companiilor din industria europeană a gazonului sintetic, din 2020 Hattrick Sport este
membră a ESTC (EMEA Synthetic Turf Council), organizația internațională reprezentativă
pentru această industrie.

HATTRICK SPORT
Rădăuți - Suceava
0722 112 333,
0725 875 787, 0763 687 782
www.gazonsportiv.ro
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EVEnimEnt

BIFE-SIM 2021 eveniment în
condiții de maximă siguranță sanitară
În perioada 23 – 26 septembrie am participat la o nouă ediție a târgului
internațional de mobilă, echipamente și accesorii BIFE-SIM 2021, prima
care a avut loc fizic de la apariția pandemiei COVID-19. Acesta a fost
organizată, ca de fiecare dată, în cadrul complexului expozițional
Romexpo, Pavilionul B2, fiind asigurate condiții de maximă siguranță
sanitară, cu un comportament responsabil din partea majorității
participanților. Ne bucurăm că am putut relua legătura cu cititorii noștri
și pe această cale, evenimentele de profil fiind pentru noi unul dintre
canalele importante de a lua pulsul pieței și a înțelege care sunt nevoile
clienților finali. A fost, de asemenea, o ocazie să ne întâlnim cu specialiștii
din domeniu, expozanți sau vizitatori, veniți aici în număr surprinzător de
mare, date fiind condițiile generale.

O

rganizat în parteneriat cu
Camera de Comerț și Industrie din România și
Asociația Producătorilor de Mobilă din
România, evenimentul s-a desfășurat în
conformitate cu actualele standarde
sanitare, permițând accesul doar celor
care, ca expozanți și vizitatori, au
prezentat dovezi de vaccinare contra COVID-19 (certificat verde cu
verificarea codului QR) sau au prezentat un test negativ, la intrarea de la
Poarta B fiind amplasat și un punct de
verificare și testare rapidă antigen.
Astfel, târgul s-a putut desfășura în cele
mai bune condiții, participanții
purtând măști de protecție respiratorie și respectând regulile de
distanțare socială.
Noutățile și tendințele în materie
de mobilier, echipamente de prelucrare
a lemnului, accesorii, decorațiuni și alte
materiale utilizate în acest domeniu au
fost prezentate de 72 de companii
românești și străine, care și-au pro-
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movat produsele practicând reduceri
între 10 și 20% pe perioada târgului. La
eveniment au participat peste 4.500
de vizitatori, specialiști, achizitori și
public larg, care au putut discuta direct
cu producătorii și furnizorii despre
viitoare colaborări, proiecte comune,
necesități ale pieței de profil care trece
în acest moment printr-o perioadă
complexă din perspectiva livrărilor și
materiilor prime.
BIFE-SIM și-a putut relua astfel rolul
de platformă de lansare a noilor
colecții de mobilă, concepute de companii în stil clasic sau modern, din
materiale sustenabile, lemn masiv, decorate manual, cu aspect vintage,
rustic sau integrând elemente smart. În
plus, cei care au dorit să-și decoreze
casa au primit sfaturi practice pentru
alegerea decorațiunilor din fiecare
încăpere și chiar au putut să vizioneze
proiecte arhitecturale virtuale, o
practică tot mai des întâlnită în acest
domeniu. Nu au lipsit nici echipa-

mentele și utilajele care eficientizează
fluxul de producție din industria
lemnului, asigurând operațiuni de
tratare, debitare, șlefuire, finisare ș.am.d.
Vizitatorii clienți finali au fost
interesați nu doar de zona de mobilier
și decorațiuni, ci și de soluții pentru
amenajarea întregii locuințe, în speță
pardoseli.

Am constatat un interes pentru
parchetul din lemn masiv – oarecum
firesc pentru un târg de mobilă în care se
prezintă numeroase colecții premium
sau chiar high-end. De asemenea, specialiștii au fost interesați de soluții pentru
pardoseli industriale, reparații sau recondiționări ale pardoselilor existente în
spații cu ritm de uzură sporit. Nu în
ultimul rând, am constatat un trend crescător pe zona de pardoseli decorative
din diverse materiale: rășini lichide, poli-

La târg au participat și companii care
pot furniza echipamente și consumabile pentru montatorii de pardoseli,
precum Euro Abrazive, cu o experință
de peste 20 de ani în domeniu.

meri elastici, lemn, ceramică, piatră. Se
poate spune că în acest moment
stârnesc curiozitatea rășinile care pot fi
aplicate peste diverse straturi suport,
sau pot îngloba alte materiale sau
obiecte – atât pentru piese de mobilier, cât și pentru obiecte decorative
sau chiar pardoseli.
Spre bucuria noastră, am distribuit
un număr mare de reviste din ultimele
ediții, pe care le-am oferit gratuit celor
care au pășit în standul nostru.

noastre sanitare pe toată durata
vizitei. Sperăm că au găsit la târg
oferta perfectă de mobilă, accesorii,
decorațiuni interioare și echipamente.
De asemenea, le suntem recunoscători
companiilor care au expus la BIFE-SIM
pentru că au înțeles că evenimentul se
desfășoară în condiții speciale și s-au
adaptat noilor reguli.
Fără implicarea și susținerea lor nu
am fi reușit să organizăm această
manifestare.”

„Mulțumim tuturor participanților
care au ținut cont de recomandările

Mihai Costriș, Director Executiv
ROMEXPO
Pardoseli magazin
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Vom continua cu această ocazie expunerea noastră asupra pericolelor pe care le presupun pardoselile executate,
întreținute și utilizate necorespunzător, aplecându-ne asupra altor câteva aspecte: siguranța la locul de muncă,
situația pardoselilor exterioare acoperite de gheață și zăpadă, respectiv pardoselile electroconductive, disipative și
antistatice. Pentru ﬁecare putem spune câte ceva care să ﬁe de folos în a alege un anumit tip de pardoseală, a ști
cum să ﬁe abordate activitățile de curățenie și întreținere, a le utiliza în mod corect și eﬁcient.

fără accidente pe
pardoSeli și Scări! (ii)
Siguranța pardoselilor
la locul de muncă
În ediția trecută am vorbit despre aderență, dar încă nu
am epuizat subiectul. O temă importantă este siguranța la
locul de muncă, un context în care pot fi menționate aspecte
suplimentare privind prevenirea alunecării, dar și a altor tipuri
de accidente. În privința siguranței, conform unor studii cu
valențe psihologice, evitarea accidentelor nu este asigurată de
experiență și de abilități speciale, ci de atenție, prevenție și de
respectarea regulilor. Curajoșii și cei prea siguri pe sine sunt
mai predispuși la accidente. Iată cîteva reguli de siguranță și
situații frecvent întâlnite în care se produc accidente:
n Stratul de uzură al pardoselii trebuie să corespundă
specificului activității de la fiecare punct de lucru sau zonă de
trafic, să fie rezistent la ulei și la produsele chimice utilizate, iar
acolo unde este cazul se pot folosi soluții antiderapante.
Pentru aceasta, se vor executa pardoseli profesionale, agreate
de normativele corespunzătoare fiecărui domeniu.
n Balustrada și barele de susținere au rostul lor și, dacă
sunt realizate corect, e bine să le folosim.
n Curățenia și întreținerea trebuie efectuate în fiecare
unitate de producție conform unor proceduri bine stabilite,
cu regularitate, atât în zonele de lucru, cât și pe căile de
acces; metodele și echipamentele de curățenie trebuie să fie
adecvate suprafețelor ce urmează a fi curățate, având grijă
ca în timpul curățeniei și întreținerii să nu se creeze noi
pericole de alunecare și împiedicare (prezența semnelor de
avertizare este obligatorie).
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n Acolo unde este posibil, obstacolele trebuie îndepărtate, pentru a evita pericolul de impiedicare, iar dacă nu
este posibil, trebuie utilizate bariere adecvate sau inscripționări de siguranță. Cablurile suspendate nu trebuie să se
intersecteze cu zonele de circulație la un nivel la care pot fi

atinse sau agățate. Când acestea sunt amplasate la nivelul
pardoselii, vor fi protejate cu manșoane, dar pentru a nu
împiedica este de preferat să fie integrate în pardoseală sau
creată o zonă de trecere pe deasupra. Oricum, manșoanele
se uzează în timp dacă se calcă peste ele și firele rămân
expuse, putându-se deteriora sau provoca electrocutarea.
n Nivelul de iluminare să fie adecvat, funcțional, iar
poziționarea corpurilor de iluminat să fie concepută astfel
încât să existe vizibilitate pe toată pardoseala, în mod
uniform, având posibilitatea de a observa obstacolele și,
eventual, scurgerile de fluide; acest lucru este necesar și în
spațiile exterioare, unde trebuie să existe instalații dedicate.
n Pardoselile trebuie verificate cu regularitate pentru
depistarea deteriorărilor și, dacă se observă asemenea
probleme, trebuie sesizate imediat celor responsabili și
efectuate operațiuni de întreținere; sunt vizate pericolele
potențiale de alunecare prin uzură (lustruirea) accentuată,
găurile, crăpăturile, gresia spartă, elementele antiderapante
ale scărilor, balustradele instabile, marcajele, covoarele sau
ștergătoarele care nu sunt bine fixate pe pardoseală.
n Distragerea atenției este un motiv frecvent pentru
pierderea concentrării și alunecare, împiedicare, lovire de
obiecte care nu ies prea mult în relief de la nivelul pardoselii.
Multe persoane se accidentează când stau cu privirea pe
telefon; uneori ne amuzăm pe seama lor, dar pot exista și
situații grave, care nu mai sunt deloc vesele.

n De asemenea, trebuie să fim atenți când mergem cu
încălțămintea udă – se merge încet și cu pași mici, mai ales
când este vorba de pardoseli alunecoase, în pantă sau
acoperite de obiecte în dezordine.
n Încălțămintea antiderapantă nu este cu mult mai
scumpă decât cea obișnuită. În plus, vom avea grijă ca ea să
nu fie murdară de noroi, zapadă, gheață sau grăsime.
n Când cărăm ceva, este obligatoriu să avem o
perspectivă optimă asupra drumului, pentru a identifica
obstacolele.
n Deplasarea se face mergând, nu sărind sau alergând,
deci buna organizare a activității este foarte importantă.
n Dacă avem ceva de cărat în brațe la un alt etaj și
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ambele mâini sunt ocupate, este de preferat să evităm
urcatul pe scări și să luăm liftul.
n Atenția trebuie mărită și când trecem de la un tip de
pardoseală la altul, cu aderență diferită (putem să alunecăm
sau să ne împiedicăm).
n Nu trebuie lăsate pe pardoseală lichidele vărsate (sunt
îndepărtate imediat, iar când se curăță cu mopul, trebuie să
se evite răspândirea lichidului, astfel încât să nu se mărească
suprafața de contaminare). Nu sunt de neglijat inclusiv
scurgerile accidentale de la dozatoarele de apă sau cafea,
care trebuie să aibă funcționale dispozitivele de colectare.
n În orice situație de lucru, se previn deversările,
împroșcările și scurgerile de lichide, uleiuri, particule, prafuri
etc. pe pardoseală; în cazul în care acestea sunt posibile cu
o frecvență mare, pardoselile trebuie prevăzute cu sisteme
de extragere sau colectare, spațiile sunt delimitate sau prevăzute cu margini mai înalte sau zone sub formă de jgheab.
n Unele diferențe de nivel precum rampele sunt deseori
dificil de observat, de aceea e recomandat să fie semnalizate
prin utilizarea unor indicatoare de securitate corespunzătoare.
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n Se verifică atent stabilitatea scărilor mobile rezemate;
acestea se folosesc doar pe pardoseli aderente, cu picioarele
bine fixate și având intacte elementele antialunecare (saboții);
când se lucrează la înălțime de peste 2 m, cineva trebuie să
asigure stabilitatea scării de la sol și se va trasa o zonă de
protecție, avertizată vizibil, accesul oricărei persoane străine în
zonă fiind interzis. Scările mobile trebuie utilizate astfel încât
să permită lucrătorilor să dispună în orice moment de o
prindere cu mâna și de un sprijin sigur, mai ales când trebuie
transportat ceva manual pe scară. Nu se ating de scările
metalice fire conductoare și nu se ridică pe scară greutăți mari.
n În cazul în care munca se desfășoară în aer liber,
trebuie luate măsuri suplimentare în perioada de îngheț măsuri pentru anti-derapaj și prin folosirea de încălțăminte
adecvată.

Alunecarea pe gheață și zăpadă
Iarna, problema gheții și a zăpezii acumulate pe pardoselile exterioare este rezolvată cu ajutorul unor materiale
antiderapante sau care au rol de degivrare. Cea mai cunoscută soluție este sarea, banala clorură de sodiu, care
are proprietatea că, dacă este dizolvată în apă, scade
temperatura de îngheț. De exemplu, o soluție de sare cu 10%
concentrație va avea un punct de îngheț de circa - 6ºC. Din
păcate, capacitatea de topire scade la temperaturi mai mici
de - 9ºC și este ineficientă la - 18ºC și mai jos de atât.

Gheața este un factor de agresiune asupra celor mai
multe materiale pentru pardoseli – lemn, dale de beton,
ceramică, chiar piatră dacă este un material poros. Apa
absorbită de material va îngheța, se va dilata și, cu o forță
extrem de mare, va provoca fisuri și microfisuri de suprafață
sau în profunzime. Trebuie spus că rolul aplicării de sare pe
pardoseli sau căi de acces exterioare nu este neapărat topirea
gheții, deoarece ar fi necesar un consum foarte mare; este
suficient totuși să folosim atâta cât este nevoie pentru a
provoca spargerea și desprinderea de stratul suport, pentru ca
apoi să putem curăța cu ușurință, fără a provoca pagube. De
asemenea, trebuie spus că sarea trebuie să aibă un pic de apă
pentru a începe procesul de topire, prin urmare se poate umezi
înainte de împrăștiere, sau se prepară dinainte o soluție.
Problema acestei metode de degivrare este că sarea
poate provoca coroziunea materialelor pardoselilor, a
betonului în special, ruginirea metalelor (balustrade, garduri),
poate distruge plantele din zonă după ce substanța se spală

și este drenată spre zona de vegetație. De asemenea, poate
fi considerată o formă de poluare, întrucât pătrunde în sol
și în pânza de apă freatică, crescând salinitatea apei.
Clorura de calciu este o altă substanță care poate fi
folosită, rămânând eficientă până la temperaturi chiar mai
mici (aproximativ - 30 ºC). În contact cu apa, pe care o
absoarbe foarte rapid, se creează o reacție chimică exotermă,
ceea ce duce la topirea gheții și zăpezii.
Nisipul este folosit în principiu pentru aderență,
neavând proprietatea e a topi gheața. În combinație cu
clorura de sodiu sau clorura de claciu, oferă atât aderență,
cât și dezgheț. Problema acestuia este că, după ce este
îndepărtat de pe suprafață, poate înfunda sistemele de
drenaj al apei.
Există și alte metode de degivrare și aderență, unele
chimice (acetat de calciu și magneziu, clorură de potasiu,
uree), altele considerate ecologice (cenușa de lemn, care
conține potasă, suc de sfeclă de zahăr, făină de lucernă cu
conținut de azot, zaț de cafea).
Mai există metode de degivrare bazate pe conductori
electrici integrați în pardoseală, care sunt utile în zonele
aferente locuințelor, spațiilor de birouri, hoteluri, chiar
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industriale. Este o metodă elegantă, nu foarte ieftină, care În acest scop, materialul pardoselii înglobează elemente
presupune o proiectare specială din perspectiva gestionării conductoare precum grafit sau particule metalice distribuite
uniform, care preiau sarcinile și le elimină fie printr-o rețea
umidității.
de conductori spre împământare, fie pur și simplu în
structura clădirii, care are rol de potențial zero. A nu se
Electroconductive / disipative /
confunda cu pardoselile antistatice, care au proprietatea de
antistatice
Siguranța pardoselilor presupune nu doar grija pentru a nu se încărca electric și de a nu atrage praful – este vorba
cei care le folosesc, ci și pentru buna desfășurare a activității despre calitatea finisajului, pur și simplu. Mai trebuie spus că
într-un spațiu. Aici putem menționa pardoselile cu pardosile electroconductive și disipative își dovedesc
caracteristici electroconductive / antistatice/disipative, o eficiența și în funcție de încălțămintea potrivită, pentru a
categorie aparte de finisaje, cu o utilizare concretă în prelua electricitatea corpului. Dacă utilizatorii vin cu
domenii ce implică circuite electronice sensibile care pot fi încălțămintea de stradă, pardoseala trebuie să fie pregătită
afectate sau perturbate de o descărcare electrică, respectiv să prevină și încărcarea cu electricitate. În funcție de
acolo unde o scânteie ar putea declanșa incendii sau explozii. activitatea desfășurată în acel spațiu, specialiștii recomandă
Componentele electronice active, microcipurile și circuitele tipul de sistem potrivit. Astfel există abordări diferite pentru
integrate sunt sensibile la descărcările electrostatice, distru- săli de operație, camere cu servere, laboratoare de testare,
gerea lor însemnând pagube materiale însemnate. Există industria chimică, de armament etc.
asemenea pardoseli în variante de PVC, cauciuc și rășini
epoxidice sau poliuretanice, precum și adezivi de montaj sau
amorse care au aceeași proprietate. Problema pe care o
rezolvă este așa-numitul fenomen ESD – electrostatic
discharge, adică scânteile sau micro-fulgerele, care apar între
două suprafețe cu potențial electric diferit. Cea mai potrivită
soluție este ca aceste sarcini să fie descărcate în pardoseală,
care are rolul de împământare, cu potențial electric zero. O
pardoseală electric conductivă are valoarea rezistenței situată
între 2,5 X 104 și 1,0 x 106 ohmi. Dacă o pardoseală are
valoarea rezistenței sub 25.000 de ohmi, șansele de electrocutare sunt foarte mari într-un mediu cu multă energie
electrostatică, iar dacă trece de 106 ohmi, pardoseala poate
fi considerată disipativă. Între aceste valori, este zona care
pardoseala poate rămâne conductivă, dar fiind considerată
o zonă de siguranță. Între 106 și 108ohmi, este de asemenea
o zonă de siguranță în care rezistența pardoselii este mai
mare, dar are capacitatea de a gestiona corect electricitatea.
Dincolo de 108 ohmi, o pardoseală nu mai are calități
conductive sau disipative, existând riscul ca descărcările să
se realizeze în aparatura electronică și orice alt material
conducător de electricitate. Pardoseala conductivă și cea
disipativă protejează sistemele electronice de daunele
cauzate prin faptul că oamenii se încarcă electrostatic pur și
simplu mergând, iar aceste sarcini se descarcă în pardoseală.
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Ucrete – pardoseli pentru medii
agresive în industria alimentară,
a băuturilor, chimică şi farmaceutică

Wakol PU 280 şi WAKOL MS 260
SiStEm raPid Şi SiGur

n amorsă poliuretanică pentru bariera
umiditate de până la 6 %.
n uscare rapidă
n nu conține solvenți
n adeziv silanic pentru lipirea oricăror
dimensiuni de parchet masiv sau stratificat

LOBA 2K Invisible Protect AT

n Lac invizibil, extrem de rezistent la
zgârieturi datorită utilizării materiilor
prime de înaltă calitate
n Păstrează aspectul natural al
lemnului netratat
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