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sumar
Cincizeci de ediții

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

C u 12 ani în urmă, chiar în ianuarie, se făceau ultimele
retușuri pentru prima ediție a revistei. Era un proiect
pe care ni-l doream majoritatea celor din branșă, din

asociația noastră profesională, de mai mulți ani, de când ne-am
dat seama că acest domeniu are un potențial mai mare, că nu ne
putem susține calitatea decât comunicând mai larg cu arhitecții,
cu beneficiarii, cu dezvoltatorii și, desigur, între noi. Primele
ediții nu au fost deloc ușoare, din multe motive - în primul rând,
pentru că eram în plină criză economică, cu o piață imobiliară
în cădere liberă și multe investiții blocate. În al doilea rând,
pentru că revista trebuia să convingă cititorii și, bineînțeles,
partenerii. Și nu era vorba doar de piața de publicitate, și ea
afectată de criză, ci și de parteneriate de colaborare care să
lărgească vizibilitatea proiectului, să atragă informație actuală,
de bună calitate, de la specialiști adevărați, pe o piață unde se
pot insinua oricând produse îndoielnice și falși meseriași. 

Selecția s-a făcut cu atenție, astfel încât revista să fie o oglindă
cât mai fidelă a realității din zona quality, cea care merită cunoscută
de cititori, sincronizată la ceea ce se petrece pe plan european și
internațional. Într-un fel, revista nu a făcut decât să susțină, cu
mijloacele ei specifice, piața quality - și nu a făcut-o în zadar; în
acest moment, cu toate problemele pe care le mai avem, se poate
spune că în România se fac pardoseli performante, la același nivel
cu cele din Europa Occidentală. O importanță deosebită în acest
demers l-a avut legătura strânsă a revistei cu Asociația Montatorilor
de Pardoseli din România și, mai departe, cu organizația care ne-a
ajutat totdeauna să ne profesionalizăm – EUFA P+F. De asemenea,
a fost benefică participarea la târgurile de profil din străinătate,
precum Domotex sau BAU München, la târgurile autohtone de la
Romexpo, la concursurile naționale de montaj și numeroasele
evenimente, seminarii, workshop-uri care s-au desfășurat de-a
lungul anilor, organizate de principalii producători, firme de montaj
și specialiști din piață. 

Nici în această perioadă nu se poate spune că ducem lipsă de
provocări - știm cu toții la ce ne referim. Dar această revistă
continuă să apară, la fiecare trei luni, la același nivel de calitate și,
mai important decât orice, în varianta print. Este un efort demn de
apreciat - și este apreciat, după cum o demonstrează apariția ei
constantă; la cele mai importante evenimente din domeniul
construcțiilor și arhitecturii, fie Construct Expo, fie BIFE, fie Anuala
de Arhitectură, revista este prezentă, fără dubii, cu ultima ediție
tipărită. Fiecare edție este sprijinită de un număr (nu foarte mare,
dar destul de constant) de sponsori care cred în acest proiect și le
mulțumim pentru aceasta, cu speranța că vor fi în continuare alături
de redacția revistei.

Aveți în față cea de-a cincizecea ediție. Poate fi considerată una
festivă, pentru că este vorba de  o cifră rotundă. Să visăm frumos
la ediția cu numărul 100, când... cine știe ce pardoseli vor fi la
modă?

Editorial



Pardoseli magazin4

Un brand de referință 
Marmoleum de la Forbo Flooring Systems este o pardo-

seală realizată în proporție de 97% din materii prime naturale,
dintre care 70% sunt regenerabile rapid, iar un procent de
43% reprezintă conținut reciclat. Materiile prime cheie utili-
zate în producție sunt uleiul de in, care provine din semințele
plantelor cu același nume, făina de lemn ca deșeu de pro-
ducție (lemn provenit din exploatări forestiere controlate) și
fibrele de iută, rețeaua pe care este calandrat linoleumul pro-
priu-zis. Compoziția mai conține rășini naturale și praf de cal-
car, o rocă întâlnită frecvent, obținută din cariere care
respectă strict normele protejării mediului. Gama Marmo-
leum de la Forbo este specială prin faptul că materiile prime
vegetale sunt obținute din mediul lor natural, acolo unde
plantele respiră și cresc, derulându-și în mod natural ciclurile
de viață. După o perioadă de utilizare de câteva decenii, lino-
leumul se poate recicla, folosi drept combustibil sau reintegra
în natură, fiind un material biodegradabil. În consecință, poate
fi considerat un produs durabil, neutru din perspectiva emisiilor

ProdusE DE TOP

naturalețe, rezistență și 
un aspect inconfundabil 

Marmoleum

de CO2, de la obținerea materiilor prime la ieșirea pe poarta fa-
bricii. Impactul asupra mediului este reflectat de studii științi-
fice, verificabile, precum Evaluarea Ciclului de Viață (Life Cicle
Assessment – LCA), după care este întocmită declarația de
mediu EPD, într-o manieră onestă, deschisă, transparentă.  

Drept urmare a caracterului natural al materiilor prime,
Marmoleum este o pardoseală care asigură un climat sănătos
pentru amenajările interioare, respectiv o intervenție minimă
asupra mediului. Datorită designului modern, funcționalității
și rezistenței cu totul speciale, este o acoperire care se păs-
trează în tendințe de câteva decenii și va continua să îi atragă
pe beneficiari, designeri și arhitecți, chiar și pentru spații cu
trafic intens. Frumusețea naturală este apreciată la toate cele
peste 300 variante de culoare și design, cu aspect de mar-
mură, piatră, beton, lemn sau striat. Colecția Marmoleum
poate fi obținută sub formă de role, dale sau plăci rigide,
având același finisaj atractiv, autentic al linoleumului de înaltă
calitate de la Forbo, obținut după o experiență de peste 150
de ani în domeniu.

Marmoleum poate fi folosit în diverse situații și domenii
de activitate, de la clădiri rezidențiale, de învățământ sau bi-
rouri până la unități medicale, hospitality ori instituții; rezistent
la uzură, solicitări mecanice, întreținere frecventă și agenți chi-
mici, poate fi întâlnit în zone de trafic, rezerve de spital, ca-
mere de hotel sau restaurante. Nu se observă nicio schimbare
de finisaj sau culoare dacă este pus în contact direct timp de
o oră cu produse chimice sau substanțe care pătează: acizi
diluați (sulfuric, azotic, acetic, lactic, citric etc.), sodă și săpun
slab alcaline, gazolină, kerosen, solvent, sare, uleiuri minerale
sau vegetale, sânge, amoniac 5% ș.a.m.d. 

În această perioadă, se bucură de un succes deosebit da-
torită faptului că rezistă foarte bine la operațiuni frecvente de
igienizare. Testată în instituții de cercetare independente,
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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. În varianta Marmoleum Sport, se
poate folosi pentru săli de fitness sau terenuri interioare
de baschet.

Pentru a beneficia de o rezistență mai mare la zgârie-
turi, pătare, murdărie, uzură diferențiată, acțiunea agenți-
lor chimici agresivi, se recomandă linoleumul finisat
suplimentar cu Topshield 2; în plus, datorită acestei soluții
Marmoleum poate fi reîmpropătat periodic printr-o șle-
fuire fină. 

Crearea de spații confortabile 
cu Marmoleum Linear

Marmoleum Linear este o gamă concepută pentru a crea o
atmosferă modernă și confortabilă, cu o senzație caldă, familiară
și primitoare, pentru un cadru informal, firesc. Într-un astfel de
mediu, ne simțim încurajați să lucrăm, să împărtășim idei și să
învățăm, dar și să ne refacem mai repede energia de care avem
nevoie. Sugestia naturalului se face intuitiv, prin nuanțe atem-
porale, neutre dar incitante în același timp, care pot fi adaptate
și prind viață cu ușurință în orice interior, alături de alte materiale
sau combinând diverse modele de Marmoleum Linear. Pardo-
seala devine astfel pânza unui pictor pe care ne putem exersa
imaginația și creativitatea, ghidându-ne doar de modelele di-
recționale pentru orientare și zonarea spațiilor.

Precum celelate colecții de linoleum de la Forbo Flooring Sys-
tems, Marmoleum Linear (inclusiv gama Linear Striato, care ne
sugerează discret aspectul lemnului) are calități ecologice de-
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osebite: amprentă extrem de redusă de CO2, fără PVC, doar
cu materii prime naturale.  Dincolo de aceste aspecte, avan-
tajele practice sunt evidente:

În funcție de spațiul care trebuie amenajat, cu ajutorul
unui designer sau arhitect, se poate decide și luminozitatea

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

n Este o pardoseală simplu de curățat și întreținut,
rezistând la provocările traficului intens, inclusiv la
indentație. 

n Cu o grosime de 2,5 mm (sau 3,5 în varianta
Marmoleum Striato Decibel, care posedă caracteristici
acustice superioare), are o greutate extrem de redusă,
de 2,9 kg/mp (respectiv 3,1 kg/mp), deci încărcarea
suplimentară asupra planșeelor este neglijabilă.

n Marmoleum este, în orice caz, un material excelent
pentru încăperi care să asigure confortul fonic – în
varianta de 2,5 mm, asigură o reducere a sunetului cu 6
dB, conform standardului ISO 717-2. 

n Este un material antistatic în mod natural, ceea ce face
ca murdăria să adere foarte greu, comparativ cu alte
materiale; în consecință, operațiunile de curățenie și
igienizare devin mai rare.

n Poate fi adaptat la suprafețe curbe cu raza extrem de
mică (până la 40 mm diametrul cilindrului), fără să
crape sau să se rupă.

n Are efect bactericid, ca metodă de auto-igienizare,
împidicând proliferarea unor microorganisme patogene.

pe care dorim să o aibă o pardoseală, aspect care poate fi ge-
stionat perfect, deoarece știm care sunt valorile reflectanței
luminii (Light Reflectance Value – LRV). Astfel, o nuanță Welsh
Moor (maro închis) va avea un LRV de 8%, Blue Basalt (domi-
nant gri închis) – 27%, iar un Ivory Shades (gri deschis) va re-
flecta 52% din lumină.
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sfatul SPECIALISTuLuI

O pardoseală cu performanțe
ri di cate este necesară și
într-o locuință. Orice pro -

prie tar do rește să beneficieze de o
aco perire cu proprietăți precum rezis -
tență la impact, la compresiune, la
solicitări chimice, de umiditate, la foc
sau temperaturi extreme, cu efecte
reduse asupra mediului și posibilități de
reciclare. Locuința modernă este apre -
ciată pentru funcționalitatea ei, pentru
felul în care se comportă la so licitări de
tot felul; creșterea copiilor, primirea
oaspeților, activitățile zilnice, păs trarea
igienei, incidentele care pot interveni
necesită finisaje rezistente în toate
spațiile. Puține tipuri de pardoseli sunt
capabile să răspundă simultan tuturor
exigențelor de funcționalitate, dura -

bilitate și estetică precum cele pe bază
de rășini, în speță cele poliuretanice și
epoxidice. Acestea sunt extrem de
potrivite unor amenajări interioare mo -
derne, cu design minimalist sau

in   dustrial, dar și pentru amenajări retro,
în care pot fi integrate pardoseli tip
terrazzo, cu aspect de piatră sau mar -
mură, cu o cromatică pe care mate rialele
tradiționale nu o pot aborda. 

elite sUrfAce systems
office@pardoseli-elite.ro

PArdoseli PoliUretAnice 
și ePoxidice

în domeniUl rezidențiAl

Pardoselile pe bază de rășini și materiale polimerice turnate in situ
au depășit de mult stadiul când erau folosite doar în domeniul
industrial. Utilizate cu succes și în unități medicale, far ma ceutice, de
învățământ, comerciale, de alimentație publică, depozite sau
instituții, în prezent sunt tot mai căutate și pe segmentul rezidențial.
Aceste produse au ajuns la formule complexe, venind în
întâmpinarea beneficiarilor care au exigențe sporite legate de
longevitatea pardoselilor și de o estetică ela bo rată. 
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În rășinile epoxidice și poliuretanice se
pot adăuga diverse agregate, pigmenți,
fulgi etc. - de aici și gradul unic de per -
sonalizare al acestora. 

Pardoselile epoxidice și poliu re -
tanice sunt recunoscute pentru
proprietățile lor:

n Elasticitate – ceea ce le conferă
rezistență la impact, compresie și șocuri
termice, precum și posibilitatea de aco -
pe rire pe zone mari fără rosturi de
dila tare; se pot folosi și pentru aco pe -
rirea rosturilor de dilatare ale stratului
suport, asigurând continuitatea supr a -
feței;

nRezistență la zgârieruri și uzură
– în special pardoselile poliuretanice,
mai elastice, pot fi apreciate pentru
com portamentul lor excepțional;

n Rezistență la compresie –
ambele au duritate mare, dar în special
pardoselile epoxidice, care pot fi supuse
unor sarcini considerabile;

n Rezistență la agenți chimici –
acizi lactici în cazul poliuretanicei, care
este întâlnită deseori în unități de indus -
trie alimentară, alte tipuri de acizi

sfatul SPECIALISTuLuI

(precum cel sulfuric) în cazul rășinii
epoxidice; 

n Aderență sporită și îndelungată
la stratul suport, motiv pentru care se
poate spune că participă la consolidarea
acestuia (în special cele epoxidice);

n Greutate redusă – nu încarcă
exce siv planșeul, chiar dacă sunt apli -
cate în sisteme multi-strat; 

n Impermeabilitate după întărire
(dar umiditatea trebuie evitată în faza de
execuție, mai ales în cazul rășinilor poliu -
retanice); ambele se comportă excelent
în spații umede (baie, bucă tărie, cămară),

dar rășina epoxidică este mai per for -
mantă din acest punct de vedere;

n Întreținere ușoară – se pot curăța
cu detergenți uzuali și nu pemit prolife -
rarea microorganismelor; 

nRezistență la alunecare, inclusiv în
stare umedă, cu posibilități de opti mizare
prin adăugarea de agregate sau satinare; 

n Design cu posibilități nelimitate
de personalizare, cu delimitări cromatice
între camere, zone de trafic, fluxuri etc.;

n Acustică superioară - absorb
zgomotele și reduc impactul obiectelor
care cad pe ele.
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n Continuitatea este asigurată pe
suprafețe mari, iar în dreptul ușilor și
deschiderilor nu este nevoie de praguri;

nTransfer termic redus: rășinile nu
sunt pardoseli „reci”, păstrând senzația
de căldură, inclusiv în sezonul rece -
indiferent de finisaj, poți păşi cu
picioarele goale fără a simți disconfortul
creat de obicei de gresie sau piatră;
totuși, pot fi utilizate pentru încălzire în
par doseală, în cadrul unui sistem re co -
mandat de specialist;

n Siguranță pentru sănătatea utili -
za torilor, având emisii reduse de
com  puși organici volatili, în timpul exe -
cuției și al exploatării. 

nRenovarea, cu refacerea stratului
de uzură, este posibilă în cazul par -
doselii poliuretanice, mai greu în cazul
celei epoxidice;

nRapiditatea execuției este un alt
avantaj, în special pentru epoxidice;
comparativ cu alte tipuri de pardoseli,
punerea în operă nu necesită perioade

mari de timp, ceea ce permite darea
rapidă în exploatare. Fiecare dintre cele
două tipuri de acoperiri are proprietăți
care o pot face dezirabilă pentru bene fi -
ciar, dar aceste aspecte trebuie dis  cutate
cu aplicatorul sau cu un spe cialist în
domeniu. Mai trebuie ac cen  tuat faptul că
pardoselile despre care vorbim trebuie
puse în operă de echi pe de execuție pro -
fe sio niste, cu o experiență solidă în
domeniu. Începând cu umiditatea din
stratul suport și încheind cu momentul
dării în folosință, sunt numeroase aspecte
care pot influența calitatea acoperirii și

dacă doriți să aflați mai multe
despre pardoselile din rășini sin -
tetice, nu ezitați să ne con tactați.
suntem mai mult decât bucuroși
să vă oferim informații despre
soluțiile  noastre de par doseli du -
ra bile  și despre modul în care pot
îmbunătăți în mod semni ficativ
orice mediu rezi den țial și indus trial.

Tipuri de lucrări executate 
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

chiar o pot compromite. De exemplu, o
aco pe rire poliuretanică expusă, înainte
de întărire, la apă sau condens, se va
distruge fără posibilitate de reabilitare. 

Elite Surface Systems are un
portofoliu consistent de lucrări în cele
mai variate domenii: industria ali men -
tară, unități de producție, Horeca, spații
comerciale și retail, depozite, parcări,
unități medicale și de învățământ,
clădiri de birouri și rezidențiale.
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Iată un eventual scenariu pentru revitalizarea terasei
dumneavoastră la începutul primăverii, atunci când vreți să
aveți din nou un deck atrăgător, chiar cu o nunață diferită de
cea originală, gata de utilizare a doua zi: 

- curățați mecanic suprafața de praf și impurități (cu
mătura sau cu o suflantă de grădină)

- umeziți terasa și apoi aplicați cu o perie detergentul special
DeckDegrayer; după 10 minute, frecați suprafața cu peria
sau folosind un echipament cu perie rotativă, apoi clătiți;

-lăsați să se usuce și îndepărtați așchiile sau zonele aspre,
apoi șlefuiți;

- protejați zonele adiacente (acoperindu-le), apoi aplicați
grundul DeckPrepare;

- după uscarea grundului, este momentul să interveniți cu
DeckFinish Color, în două straturi (la interval de 2-3 ore);

Loba Deck Line include mai multe produse de întreținere
a pardoselilor din lemn și WPC (Wood-Plastic Composite)
pentru exterior: soluții pentru curățare, pentru pregătirea
suprafeței și pentru finisare, cu efect pe termen lung. 

n DeckCleaner: un detergent de întreținere intensivă
pentru lemn uleiat sau lăcuit, ori pentru WPC, amplasate la
exterior;

n DeckDegrayer – detergent pentru lemn folosit la
exterior, în vederea tratării ulterioare;

n DeckPrepare: grund care întârzie colorarea lemnului
spre gri și îmbunătățește aderența finisajelor;

n DeckFinish Color: finisaj monocomponent pe bază
de apă rezistent contra umezelii, înghețului și razelor UV;

nDeckOil și DeckOil Color - uleiuri de protecție contra
înghețului și umezelii, sigur pentru copii și cu proprietăți anti-
alunecare (chiar pentru zone de lucru, certificat conform BGR
181);

n DeckRefresh – soluție de curățare și întreținere
periodică a pardoselilor exterioare din lemn, acoperite cu
lac sau ulei;

n WPC Refresh – ulei de întreținere cu conținut de
solvenți pentru împrospătarea aspectului la pardoseli din
WPC și lem uleiat.

Pentru o eficiență superioară a operațiunilor,
producătorul recomandă și folosirea unor instrumente de
lucru agreate, aflate în oferta Loba (perii, pensule, role).

Aceste soluții pot fi folosite și pentru mobilierul de
grădină realizat din lemn sau WPC, astfel încât aspectul
general să aibă unitate. Bine protejat de LOBA, locul tău
preferat va rezista oricărei intemperii!

Loba: sistem de întreținere PentrU 
PArdoseli exterioAre din lemn și WPc

dECk

Pardoselile din lemn pentru exterior sunt deosebit de confortabile și elegante, dar rezistența și frumusețea
lor pot fi afectate rapid de condițiile de mediu excesive: umiditate variabilă, temperaturi extreme (ridicate
sau scăzute), radiații UV. Cu timpul, apar și alte probleme: insecte, mușchi, licheni, crăpături, exfolieri
etc. În consecință, este nevoie de o întreținere periodică, pentru care recomandăm produsele Loba
cuprinse în sistemul Deck Line. 



LOBA - partenerul dvs. pentru exploatarea si îngrijirea suprafetelor finisate cu lemn¸ ¸

DECK LINE

Aspect impecabil și protecție
pentru tot sezonul
De la curățarea în profunzime, lăcuire și uleiere, până la curățare  
și îngrijire – Deck Line acoperă orice cerință pentru lemn sau WPC  
la exterior. Cu LOBA, clientul poate fi relaxat în orice anotimp.

Administrator:
Joachim Cronauer | 0728193630
joachim_cronauer@sermis.ro

Consultant tehnic:
Ioan Bodor | 0727886006
bobbybodor@yahoo.com
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EVENiMENt

Gala Anualei de Arhitectură 2021
București, Ateneul român 
Fiecare dintre galele celor 19 ediții ale Anualei de Arhitectură s-a desfășurat în câte o locație specială
din Capitală; în 2021, la aniversarea a 20 de ani de existență a Ordinului Arhitecților din România, a
fost ales Ateneul Român, o clădire emblematică pentru arhitectura și cultura românească. Pe 7 de-
cembrie 2021, am participat la acest eveniment special, unde am distribuit ultima ediție a revistei.

M anifestarea s-a desfășurat
în cele mai stricte condiții
de siguranță sanitară, par -

tici panții intrând pe bază de
cer  tificate COVID sau teste rapide și
pur tând măști de protecție pe întrea -
ga durată a evenimentului. Recepția
a avut loc în rotonda Ateneului, unde
invitații au putut socializa într-un
spațiu amplu, deschis, iar gala
propriu-zisă s-a desfășurat în sala
mare de spectacole, sub renumita
cupolă a edifi ciului, marcându-se
împlinirea celor 20 de ani ai OAR
printr-o ambianță festivă, dar și de
reverență pentru locație. Gala a
încununat efortul organizatorilor făcut
de-a lungul întregului an, care a
cuprins evenimente conexe, pro mo -
vare, con sti tuirea juriilor, organizarea
con cursului de proiecte ș.a.m.d. Unul
din tre evenimentele remarcabile din
cadrul Anualei de Arhitectură a fost
Aniversarea OAR București de la
Așezămintele Ion I.C. Brătianu din
București, pe 8 octombie 2021, la care
am participat și noi. 

Tema (și logo-ul) acestei ediții a fost
„7111 COD CAEN”, prin care ni s-a
atras atenția că un procent im pre -
sionant de construcții din Ro mânia
nu sunt realizate prin decizia finală a
profesionistului arhi tect și proiectant:
„Prin Anuala de Arhi tec tură Bu -
curești 2021, ches tionăm cum și dacă
piața de construcții și proiectare,

direcțiile antreprenoriale, inițiativele
de stat și particulare pot regla singure
calitatea arhitecturii și a con -
strucțiilor 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
îndemâna oricui. Cazul României este

paradigmatic. Arhitect sau non-ar -
hitect, profesionist sau ne- pro fesionist,
toți pot avea codul CAEN 7111
pentru propria firmă, co dul specific
activității de arhitectură. Pe de altă
parte, ne displac orașele autoh tone,
dar ele sunt definite, în final, prin
negocierea unor părți în care, de
multe ori, profesioniștii nu au decizia
finală. În România, proiec tarea
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construcțiilor pare realizată de spe cia -
liști, dar, în practică, ea se
su bor donează 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 imp lica țiile proiectării clădirilor au
făcut ca societatea să legifereze faptul
că solu țiile de arhitectură pot fi livrate
doar de echipe specializate de arhitecți,
ingineri, profesioniști în arhitectură,
urbanism, design și construcții. Reali -
tatea 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,
con diție ce determină calitatea con   -
strucțiilor în mediul autohton. Tre buie
să repunem în discuție rolul arhi -
 tectului, al specialistului în con strucții
și valoarea unui mediu de calitate.
Incongruențele legislative, etapele de
avizare, glosarul de termeni în arhi -
tectură și construcții, îmbu nătățirea
legii 184, codul construcțiilor, legea 50,

legea 10, legea 350, cercetarea și
inovarea tehnologică, amprenta de
carbon, toate acestea au fost teme de
dezbateri publice în recenta 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.

Premiile Anualei de
Arhitectură București, 2021

Arhitectură construită 
l Juriu: Octavio MESTRE, Jonathan

SERGISON, Hildegard BRANDL, Holger
MEYER, Pit KUFFER

l Premiul secțiunii „Arhitectură
construită / arhitectura locuinței
individuale”: Casa cu copac (arh. Dan
Enache, arh. Călin Radu, arh. Alice
Ioniță, arh. Andrei Alexa)
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EVENiMENt

l Premiul secțiunii „Arhitectură
construită / arhitectura locuinței
colective”: Urban Spaces – Badea
Cârțan 13 (arh. Eliza Yokina, arh.
Adrian Soare)

l Premiul secțiunii „Arhitectură
construită / arhitectură publică” și
”Cel mai bun client de arhitectură
2021”: Muzeul Atelier Școala de la
Piscu (arh. Cosmin Pavel, arh. Cristina
Constantin)

lPremiul secțiunii„Arhitectură
construită / arhitectură și
patrimoniu”: Palatul Marmorosch
Blank Bank – The Marmorosch Hotel
(arh. Adrian Soare, arh. Cristina
Popescu, arh. Andrei Cumpănășoiu)

lPremiul secțiunii „Arhitectură
construită / peisaj și spațiul public”:

SERA Eden (arh. Corvin Cristian, arh.
Șerban Roșca, arh. Petru Lăluț)

Arhitectura amenajărilor
interioare

l Juriu: Marc JAY, Kristoffer
Lindhardt WEISS, Angela KOVÁCS,
Bogdan CIOCODEICĂ, Cătălin
NĂSTĂSOIU

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
rezidențiale”: Penthouse Strada
Varșovia (arh. Corvin Cristian, arh.
Alina Stoica, arh. Alia Al-Jabbari, arh.
Vlad Hani)

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
horeca” (ex aequo): Velocità (arh.
Corvin Cristian, arh. Șerban Roșca,

arh. Petru Lăluț) și Casa Popeea (arh.
Adrian Manea, arh. Elena Kella, RIBA
20026147, arh. Liviu Suveica)

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / amenajări
corporate și retail”: Microsoft HQ
România (arh. Corvin Cristian, arh.
Adrian Oancea, arh. Șerban Roșca,
arh. Claudiu Bică, arh. Alina Stoica,
arh. Iulian Ungureanu, arh. Ana
Mălăianu, arh. Alia Al-Jabbari, arh.
Tudor Coraci, arh. Petru Lăluț, arh.
Vlad Hani)

l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / expoziții,
stan duri și scenografie”: Dușmance ale
poporului (arh. Cosmina Goagea, arh.
Justin Baroncea, arh. Constantin
Goagea)
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l Premiul secțiunii „Arhitectura
amenajărilor interioare / design de
obiect”: Rastelul Monkey (arh. Alina
Moise)

Arhitectură și cercetare
l Juriu: Ileana TUREANU, Mirela

DUCULESCU, Andra PANAIT,  Mihai
DUȚESCU, Alex CĂLIN

l Premiul secțiunii „Cercetare prin
arhitectură / carte de arhitectură”:
Ctitorii ale oamenilor liberi. Arhi -
tectura bisericilor de zid ale
ro mânilor din zonele de graniță
dintre Oltenia, Muntenia și
Transilvania (1700-1850) - arh. Matei
Eugen Stoean

l Premiul secțiunii „Cercetare prin
arhitectură / arhitectură și expe ri -
ment”: A treia ipostază - arh. George

Marinescu, arh. Maria Daria Oancea
l Premiul secțiunii „Cercetare prin

arhitectură / diplome de arhitectură”
- Integrare urbană: Locuire pe strada
George Georgescu - Vlad Olaru;
Extin derea Seminarului Teologic
Roman - Ruben Pintea (ex aequo)

Arhitectură de portofoliu
l Juriu: Mario KUIBUȘ, Irina

MELIȚĂ, Adrian MOLEAVIN, Mihai
MUNTEANU, Cristina ENACHE

l Premiul secțiunii „Arhitectură
de portofoliu / arhitectura locuinței”:
Casa pe care ți-o poți construi singur
(arh. Laura Mazâlu, arh. Gabriel
Chivu, arh. Ștefan Mircea, arh.
Thomas Herrera); Habitatges Sistema
360 (arh. Francec Buixeda, arh. Jean
Craiu, arh. Alexandra Demetriu, arh.
Maria Barcina) - ex aequo

l Premiul secțiunii „Arhitectură
de portofoliu / arhitectură publică”:

Muzeul de artă Sara Hildén (arh.
Cosmin Anghelache, arh. Astrid
Rottman, arh. Cassandra Pop)

l Premiul secțiunii „Arhitectură
de portofoliu / amenajări de interior”:
Murghiol Bungalows (arh. Miruna
Pribeagu, arh. Georgiana Spiridon,
arh. Andreea Panescu Ghinea, arh.
Flavia Pesuc, arh. Diana Patrascu, arh.
Pri beagu Dan Gabriel)

Pentru mai multe detalii și noutăți,
puteți accesa:
www.anuala.ro
www.oar-bucuresti.ro
Facebook: anuala.arhitectura
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Sistemele pe bază de rășini
epoxidice, poliuretanice, cim e n -
toase și poliaspartice MasterTop,

rezistente la diverse solicitări, reprezintă
re pere în această industrie prin capa -
citatea lor de a proteja și înfrumuseța

pardoselile. Acestea combină ușurința
întreținerii cu duritatea și dura bilitatea
necesare în construcții industriale și
comerciale, în instituții și spații me -
dicale, parcări, depozite, învățământ,
domeniul rezidențial ș.a.m.d. În plus,

sistemele de pardoseli MasterTop, con -
tinue, fără îmbinări, pot fi realizate într-o
varietate mare de culori atractive,
texturi și profilări care asigură diverse
grade de aderență, de siguranță a
traficului. 

Cerinţele legate de pardoseli variază de la un proiect la altul, de aceea este bine ca beneficiarul să poată opta
în funcție de câteva criterii importante: performanţe de rezistență specifice, estetică, marje de preț, constrângeri
de timp (viteză de aplicare/instalare), exigențe de igienă, sănătate și siguranță etc. Producătorul Master Builders
Solutions are o ofertă variată în acest sens, pentru a asigura o gamă largă de aplicaţii. Cu peste 50 de ani de
experienţă în acest domeniu, a dezvoltat produse inovatoare, devenind lider pe piața europeană și mondială. 

MatErialE DE TOP

soluţii pentru toate cerinţele: 
MasterTop de la Master Builders Solutions
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n Pardoselile cimentoase Master -
Top – sunt şape solide şi eco no mice sau
pardo seli elicopterizate cu conținut de
nisip, ci menturi speciale, pig menți de
culoare şi agre gate dure nat urale, sintetice
sau me talice. Acestea au o rezistență me -
canică foarte ridicată şi, astfel, sunt
potrivite pentru fabrici şi depozite, repre -
zentând o soluție foarte eficientă din
punct de vedere al cos turilor. 

n Pardoselile poliuretanice
Master Top - sunt caracterizate de o
elasticitate și flexibilitate ridicate, rezis -
tență la fisurare, abraziune și agresiuni
chimice, sunt estetice, igienice și
confortabile la mers, fiind potrivite pentru
o varietate mare de proiecte, din diverse
domenii – construcții civile sau industriale.

n Pardoselile epoxidice Master -
Top - sunt utilizate pe scară largă în
spații de producție și depozitare în
mediu industrial, datorită rezistenței lor
mecanice excepționale și rezistenței
chimice la lichide corozive, cloruri,
uleiuri și produse petroliere; există
produse epoxidice și pentru spații care
vor impresiona prin design, cu ajutorul
unei palete cromatice extrem de variate.

Rolul clădirilor industriale este să
furnizeze spațiu pentru procesele de

producție; clădirea trebuie echipată
pentru a îndeplini cerințe funcționale
pe termen lung și la un nivel intens.
Acest lucru este valabil și pentru
pardoseală, cea mai folosită suprafață a
clădirii. Manipularea, depozitarea
încărcăturilor grele, contactul cu diverse
substanțe sunt, în domeniul industrial,
la cel mai ridicat nivel. În plus, clădirile
fac parte din bunurile unei companii și
aspectul arhitectural simbolizează cul -
tura corporatistă a acesteia. 

Pentru industria alimentară și
bucătăriile profesionale din ali men -
tația publică, Master Builders Solutions
are un produs unic: uCRETE. Este un tip
de pardoseală industrială, pe bază de
beton poliuretanic, deosebit de rezis -
tent nu doar la acizi organici sau
 anorganici și alte substanțe chimice, ci
și la temperaturi înalte, stabilind practic
nivelul de referință în industrie.  

În hoteluri, restaurante, unități
comerciale și magazine, clientul este
prima preocupare. un interior amenajat
cu gust poate fi esențial, deoarece cheia
succesului este o atmosferă plăcută,
îmbietoare. O mare varietate de culori
vă permite să transformați atmosfera
dorită în realitate, conform cu iden -

titatea corporatistă a utilizatorului acelui
spațiu, inclusiv integrând sigle și grafici
personalizate. De asemenea, un mediu
atractiv ajută la crearea unei atmosfere
de lucru pozitive și productive în
clădirile de birouri și administrative.
Sistemele MasterTop pot fi folosite în
zonele de recepție, foaiere și holuri,
pentru orice tip de clădire.

Unitățile de învățământ repre -
zintă, de asemenea, o provocare pentru
proiectanți și constructori, deoarece
trebuie să îmbine siguranța și func țio -
nalitatea cu un design adaptat vârstei
elevilor sau studenților, stabilind un
echilibru între nevoia de a stimula
activitatea acestora și cea de a le
menține concentrarea. Cu sistemele
MasterTop se pot obține rezultate
remarcabile în săli de clasă, laboratoare,
biblioteci, cantine etc., fapt dovedit de
numeroase proiecte realizate în
întreaga lume; în plus, aceste sisteme
corespund normativelor în domeniu
acceptate pentru activitățile edu -
caționale, care sunt printre cele mai
exigente. 

Pentru unități medicale, Master
Builders Solutions poate propune
sisteme dedicate care nu afectează să -
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MatErialE DE TOP

nă tatea, blochează dezvoltarea bac -
teriilor și contaminarea încrucișată,
suportă abraziunea, traficul intens,
deplasarea scaunelor cu rotile și, în mod
firesc, curățarea frecventă și utilizarea
de zinfectanților . 

Sistemele de pardoseli Master Top
pun bazele proiectului dum  neavoastră
de amenejare inte rioară, combinând un
aspect atractiv pe termen lung cu func -
ționalitatea și eco no misirea resurselor
destinate între   ținerii. Acestea sunt nu
doar estetice, ci îndeplinesc și o serie de
cerințe funcționale specifice, inclusiv

absorbția sunetului de impact, reducerea
zgo motului pașilor și confort ridicat la
mers. Durabilitatea mare și cerințele
privind curățarea reprezintă provocări
speciale pentru zonele publice. Supra fața
acestora este omo genă și fără îmbinări, în
afara rosturilor de expansiune. Fiind ușor
de curățat și de întreținut, se eco nomisesc
bani și timp. Multe dintre avantajele
sistemelor de pardoseli MasterTop
decurg din aplicarea lor în formă lichidă. 

Configurarea multistratificată garan -
tează un grad mare de versatilitate și
pe rioade de aplicare reduse: o recon -
diționare completă este posibilă într-o
perioadă scurtă de vacanță sau chiar la
sfârșit de săptămână. 

Experții Master Builders Solutions
vă oferă servicii complete – fie că
sunteți designer, arhitect sau contractor,

pentru a vă sprijini începând de la
proiec tarea conceptuală până la
finalizarea proiectului. 

Consultanța holistică include
asistență pe parcursul fiecărei etape de
proiectare și de proces decizional. Pe
baza cerințelor proiec tului, personalul
nostru specializat vă prezintă gama
largă de posibilități care sunt
disponibile. 

În acest fel, sunteți întotdeauna
sigur că alegeți pardoseala potrivită
pentru proiectul dum nea voastră de re -
novare, modernizare sau de construcție
nouă. Consultanța tehnică oferită
de Master Builders Solutions include
analiza ciclului de viață al produselor
pentru identificarea optimă a celei mai
durabile, sustenabile și economice
soluții. 

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. 



l dotări pentru hoteluri 
și centre spa-wellness-balneare

l noi materiale, soluții de
construcție 
și amenajare

l consultanță de specialitate

l repere de succes 
în domeniu

REVISTA 

Aveți încredere în profesioniști!

Hotel & 
Spa Magazin 

www.spamagazin.ro

RevistĂ cititĂ de manageRii 
din industRia ospitalitĂŢii

www.spamagazin.ro

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

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

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

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

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

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

 
        

www.spamagazin.ro

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

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

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

       :    

www.spamagazin.ro

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

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

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

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

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

norme de igienă și sănătate pentru piscinele publice  • Turul personalizat - Dracula Tours
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ProdusE DE TOP

Este un fenomen cunoscut printre
antreprenorii de pardoseli, că strălucirea
unei podele din lemn poate varia dacă o
priveşti direct de sus sau de la distanţă.
O podea cu strălucire redusă, văzută din
cealaltă parte a camerei, poate părea
destul de lucioasă atunci când lumina
soarelui se reflectă pe suprafaţa lăcuită.
Diferențele de strălucire pe aceeași

pardoseală au toate de-a face cu lacul
și compoziția acestuia. Un efort amplu
de cercetare din partea Bona a depășit
în sfârșit această provocare, rezultând
un strat de finisare ușor de aplicat,
extrem de durabil și ultramat, care
îndeplinește tendințele contemporane și
nevoile proprietarului de podea – Bona
Traffic HD Raw.

Atunci când este acoperită cu Bona Traffic HD Raw,
podeaua din lemn oferă acea impresie absolut naturală,
aproape ca și cum suprafața ar fi netratată. Indiferent de
unghiul în care priveşti podeaua, luciul rămâne ultramat. 

RAW EXPERIENCE, TRUE PROTECTION

podele naturale PURE

aspect ultramat unic

bona traFFic hd raw - Creează podele ultramate cu excelentă durabilitate

simte lemnul adeVărat

aplicare uŞoară

durabilitate Foarte mare
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Așa cum indică numele produsului, acest nou strat de
acoperire de la Bona oferă un adevărat aspect de lemn
brut. Când picioarele tale goale calcă pe podea, ai
senzația de structură naturală din lemn, deoarece Bona
Traffic HD Raw urmează topografia fibrei lemnului, oferind
un sentiment haptic uimitor. 

Magia constă în combinarea diferitelor caracteristici,
optimizând performanța produsului. În Bona Traffic HD
Raw, veți găsiți un produs cu un aspect ultramat unic,
dar şi cu toate celelalte caracteristici ce îl fac un strat
superior premium.  Pentru dumneavoastră în calitate de
antreprenor, aplicarea este foarte uşoară.  Aspectul ultra
mat rămâne consistent și pe suprafeţe mai mari, ceea ce

ar putea fi o provocare pentru produse similare de pe
piață. Atât în timpul aplicării, cât și în timpul procesului de
uscare, mirosul este neglijabil, făcând produsul plăcut de
manevrat din perspectiva mediului de lucru. Desigur,
proprietarul va avea aceeași impresie pozitivă atunci când
utilizează podeaua. În plus, Bona Traffic HD Raw respectă
EC1 Plus, drept garanție pentru emisii foarte reduse. 

aspect & senZaŢie 
de lemn pur

Furnizarea unui strat de protecţie ultramat pentru a crea
o reflexie redusă din toate unghiurile, este un pas înainte
în călătoria către o impresie perfectă de lemn natural. Cu
toate acestea, secretul constă în combinarea acestui
aspect natural excelent cu alte caracteristici care sunt
importante pentru proprietarul podelei. Bona Traffic HD
Raw acoperă toate aceste aspecte, arătând o deosebită

durabilitate faţă de uzură, frecare şi rezistenţă chimică.
Chiar dacă lacul este aproape invizibil, el este acolo,
asigurând o protecție de lungă durată a podelei din lemn. 

protecŢie de lac cu impresie

aplicare Foarte uŞoară

miros redus

reZistenŢă ridicată la alunecare

mai mult DECÂT ARATĂ

ÎN CONFORMITATE CU ULTIMELE tendințe
Tendința de aspect ultramat care sugerează viața naturală
devine din ce în ce mai mult o mișcare mainstream. Se
reflectă în multe design-uri interioare diferite, de la
covoare din sisal și mobilier din lemn până la camere cu
pereți de cărămidă sau piatră aparentă și podele cu
aspect natural. 

Bona Traffic HD Raw se potriveşte perfect acestei direcţii
de design: transformarea podelelor din lemn existente,
lucioase şi uzate în suprafeţe ultra mate în armonie cu
natura. Textura variată, fibra şi imperfecţiunile naturale ale
lemnului, completează perfect alte materiale naturale.
Astfel, se aduce frumuseţea naturală şi căldură în spaţiul
proprietarului podelei.

DE LA LUCIOS ŞI SEMILUCIOS CĂTRE MAT ŞI ULTRAMAT
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ProdusE DE TOP

INSPIRAŢIE ultra mată PE PODEA 

APLICARE UŞOARĂ PENTRU bona traFFic hd raw

DIFERITE GRUNDURI BONA CU BONA TRAFFIC HD RAW

Pregătiți suprafața folosind Bona
FlexiSand și Bona Power Drive. Înce peți
șlefuirea cu Bona Abrazive 8700 şi
continuaţi cu Bona Abrazive 8300. 

Notă: Gradul de luciu

mai ridicat al lacului,

rezultă într-un aspect

mai închis al lemnului.

Aplicaţi Grund Bona. 
Folosiţi o Rolă Bona.

Aplicaţi Bona Traffic HD Raw cu o
Rolă Bona. Podeaua este gata de
folosit după 2 zile.

posibilităŢi eXtinse

1. ŞLEFUIRE 2. GRUND 3. LAC

AMBER INTENS CLASIC NATURAL ALB

Bona România SRL

Str. G`rii nr.11  l  SRH Logistic Park  l
Mogo[oaia, Ilfov   l  Tel.-Fax: 021 3170222 
bona.romania@bona.com l  www.bona.com
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împărțirea unor spații comune din 
imobilele cu mai mulți proprietari 

Î n aceste imobile, o dificultate majoră este creată și de
lipsa unui organ de gestiune și administrare, precum
asociația de proprietari și structurile aferente acesteia,

ceea ce face ca rezolvarea tuturor aspectelor administrative
și locative ale spațiilor comune să fie lăsate la „mica
înțelegere” a coproprietarilor.

Un potențial nevalorificat
Există spațiile comune clasice, precum holurile de acces,

casa scării, instalațiile, fațada, terasele, acoperișul care vor
rămâne întotdeauna în coproprietatea forțată a pro prie tarilor
apartamentelor și a căror stare de întreținere depinde de
bunăvoința – de multe ori inexistentă – a diverselor categorii
de coproprietari. Însă, în multe situații, în aceste imobile vechi
(în special cele care se încadrează în categoria vilelor) există
spații generoase la subsol și mansardă/ poduri locuibile care
sunt lăsate în voia sorții. Motivul este că acestea constituie tot
obiectul dreptului de proprietate comună indiviză, niciunul
dintre proprietarii de apartamente neputând să reclame un
drept de proprietate exclusivă asupra lor. Proprietarii, care în
alte situații și-ar da interesul pentru întreținerea spațiilor
respective, iau această situație ca pe un dat, lăsând împreună
cu restul aceste spații într-o stare precară de întreținere. 

Situația clasică, cel mai des întâlnită la imobilele construite în perioada
antebelică sau interbelică, majoritatea situate în zonele centrale și ultracentrale
ale Bucureștiului sau orașelor mari, este următoarea: o parte dintre
apartamente au fost retrocedate vechilor proprietari deposedați abuziv de
imobile și o altă parte au rămas în proprietatea chiriașilor statului. Acest mix
generează o serie de neînțelegeri între proprietari, întrucât există diferențe
semnificative între modul în care fiecare dintre noii colocatari înțelege să se
îngrijească, sau nu, de propriul apartament și de spațiile comune.

MISIUne IMPOSIBILă 
SAU ReALItAte?

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare
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Totuși, există soluții la care se poate recurge, cu scopul
de a transforma aceste spații ale tuturor, din spații aban -
donate în spații care să fie deținute în proprietate exclusivă
de către unul sau mai mulți dintre coproprietari. 

În căutarea unei soluții amiabile
Soluția poate fi una amiabilă, care implică participarea în

unanimitate a proprietarilor la încheierea în fața notarului a
unui set de documente prin care părțile își dau acordul privind
schimbarea destinației din spațiu de folosință comună (subsol,
mansardă, uscătorii etc.) în spațiu de folosință exclusivă, crearea
de cărți funciare individuale pentru aceste spații nou create,
urmate de transferul prin vânzare sau alte forme translative de
proprietate către unul sau mai mulți dintre coproprietari. Acest
deznodământ este însă unul puțin probabil, deoarece relațiile
dintre vecini sunt mai degrabă deja tensionate, iar opoziția a
cel puțin unuia dintre aceștia face imposibilă parcurgerea și
finalizarea demersului pe cale notarială. 

În aceste ipoteze conflictuale există însă și varianta de a
apela la instanțele de judecată pentru ieșirea din indiviziune
cu privire la podul, subsolul sau alte încăperi din imobil. 

În funcție de configurația și suprafețele efective, acestea fie
pot fi partajate în natură și formate loturi care se vor atribui în
proprietate exclusivă tuturor părților litigante, fie pot fi atribuite
doar unora sau unuia dintre proprietari, cu obligarea la plata
unei sulte către partea căreia nu i-a fost atribuit în natură
imobilul. Bineînțeles, posibilitatea schimbării des ti nației va face
obiectul unei analize de specialitate în cadrul probei cu expertiză
tehnică judiciară, care de asemenea va propune și formarea de
loturi spre atribuire. Vor exista spații a căror destinație nu va
putea fi schimbată, datorită func țiunii preponderent tehnice și

al căror rol este să deservească toate proprietățile exclusive
existente în imobil, însă aceste aspect, astfel cum menționam
anterior, va fi determinat de un expert judiciar. 

Dat fiind că unul dintre punctele importante urmărite de
părțile participante la un astfel de litigiu este și înregistrarea
proprietăților individuale nou formate în cartea funciară, este
deosebit de important să se acorde o atenție deosebită
formulării obiectivelor expertixelor de specialitate și stabilirii
corecte și complete a cadrului procesual. Vestea buna este
însă că există pârghii legale care, corect folosite, pot pune
capăt unor situații neplăcute și mai ales dăunătoare stării
generale a construcțiilor.

Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare
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URSA – soluŢii pentru
pardoseli și planșee
O pardoseală își păstrează calitățile doar într-o construcție în care temperatura și umiditatea
sunt menținute sub control permanent 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 termic
și acustic al interioarelor, aspect care trebuie luat în considerare holistic, împreună cu toate
celelalte elemente de construcție. 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.

Condiția de bază: termoizolarea
În ultima perioadă ne confruntăm cu variații mari ale

prețurilor la gaze naturale și curent electric; tendința generală
este de creștere, ceea ce nu este deloc în avantajul celor care
au nevoie de energie pentru încălzirea și răcirea clădirilor.
Statisticile arată că, în Europa, un procent de 60% din energia
termică produsă este consumată în clădiri, unde se locuiește
sau se lucrează, și doar 40% în activități pur industriale. În plus,
circa 88% dintre sistemele de încălzire sunt soluții individuale,
în majoritate centrale care ard combustibili fosili (gaze
naturale, cărbune, păcură), iar restul funcționează cu încălzire
centralizată; 80% din energia consumată în clădirile de locuit
și 60% din cea consumată în clădirile care asigură diverse
servicii (birouri, hoteluri etc.) este direcționată către încălzire
și răcire. Este vorba, deci, de o problemă atât economică,
prefigurând o criză a energiei, cât și ecologică. Casele
construite sau renovate în prezent trebuie să facă față
provocărilor viitorului; nu suntem siguri care va fi evoluția
surselor de energie din viitor, în schimb avem un control bun
asupra a ceea ce pot face construcțiile noastre: putem
economisi energie prin limitarea pierderilor. Iar pentru aceasta,
singura soluție viabilă este o termoizolare cât mai eficientă. 

Mai mult, se preconizează că în viitor se va trece la
energie termică de temperatură redusă (de exemplu
încălzirea prin pardoseală și prin pereți, pompele de căldură,
energia geotermală sau solară etc.), deosebită de energia cu

temperaturi ridicate, produsă de vechile centrale care
consumă de cele mai multe ori combustibili fosili și au nevoie
de multă căldură pentru a încălzi case slab izolate. Prin
urmare, clădirile performante, bine termoizolate, sunt pre-
condiții ale optimizării instalațiilor de climatizare, inclusiv în
clădirile vechi. Așa cum ne arată specialiștii în eficiență
energetică, degeaba înlocuim o sursă de căldură veche cu
alta mai performantă, dacă vom avea pierderi mari de
energie prin anvelopa clădirii (pereți, acoperiș, pardoseli,
planșee, ferestre), pe suprafețe mari sau punctual, prin punți
termice. Termoizolarea este o problemă a întregii uniuni
Europene, unde trei sferturi dintre clădiri sunt considerate
ineficiente energetic.



Diferența dintre o clădire neizolată 
și una izolată - exemple

n Într-o clădire neizolată termic, temperatura supra fe -
țelor periferice (pereți, tavane, pardoseli) este mai mică decât
cea a aerului – poate scădea până la 16°C sau chiar mai jos;
aceasta face ca aerul să circule mai rapid și, deși se încearcă
menținerea unei temperaturi optime, persoanele din interior
au în continuare senzația de frig. În plus, suprafețele
respective formează condens și, implicit, mucegai.  Pentru a
simți temperatura aerului de 20°C, într-o clădire neizolată
aerul din cameră trebuie să fie încălzit la circa 24°C.

n Într-o clădire izolată termic, temperatura suprafețelor
periferice poate fi de 19°C, atunci când aerul este încălzit la
21°C. În acest caz, este respectat indicele de confort termic
de 20°C. Pentru același indice de confort termic, dacă se
folosește un sistem de încălzire a pardoselilor și pereților,
temperatura suprafețelor periferice este de 22°C; în acest caz,
aerul trebuie încălzit la doar 18°C.

Metoda de izolare premium
Vata minerală de sticlă este în prezent cea mai avan ta -

joasă soluție pentru izolarea diverselor elemente de
cons trucție: pereți exteriori și interiori, poduri nelocuite sau
mansardate (sub astereală), planșee, pardoseli, componente
de instalații. Motivele sunt numeroase:

n conductivitate termică
redusă;

n izolare fonică
superioară;

n nu îmbătrânește
termic;

n este un material ușor;
n costuri structurale

reduse;
n se aplică rapid și

simplu;
n excelentă rezistență 

la foc;

n permeabilitate la
vapori;

n nu este afectată de
umezeală;

n nu permite dezvoltarea
mucegaiului;

n este un material flexibil,
adaptabil;

n se poate recicla
integral;

n asigură un aer interior
sănătos;

n are un preț accesibil.

Datorită implementării celor mai noi cercetări și
tehnologii, se optimizează amprenta verde a clădirilor
termoizolate: produsele din gama URSA BIOnic nu
conțin substanțe ce distrug stratul de ozon sau
potențează efectul de seră al atmosferei - cloro -
fluorocarburi (FCKW, H-FCKW), hidro fluo ro carburi
(H-FKW) sau hexafluorură de sulf (SF6).

tErMoizolaȚii
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Pardoselile sunt responsabile de 10 – 20 % din pierderile
de căldură ale unei locuințe, iar dacă mai adăugăm și
pierderile prin planșee, care la ultimul etaj (spre acoperiș) sunt
de 25 - 35%, ajungem la concluzia că termoizolațiile la aceste
niveluri sunt extrem de importante. Pentru aceasta, vom
apela la gama URSA Glasswool, care include variante de
vată de sticlă cașerată sau necașerată, pentru planșee sau
pardoseli, utilizate în domenii rezidențiale, industriale, insti -
tuții, case de lemn, unități sanitare sau de învățământ etc. Iată
câteva dintre soluțiile uRSA: 

n Izolarea peste planșeu - când se poate interveni
peste planșeu, sunt folosite plăci din vată minerală de sticlă
de mare densitate uRSA TSP, sub o șapă flotantă armată.
Acestea au rolul de a proteja spațiile unui imobil de zgo -
motele de impact provenite de la vecinii de deasupra (pași,
obiecte căzute pe pardoseală, mutarea unor obiecte, încălzire
în pardoseală etc.). Bineînțeles, beneficiarii se bucură și de
faptul că pierderile de căldură sunt reduse considerabil, chiar
și cu un strat de câțiva centimetri grosime. În cazul în care
deasupra este un spațiu mai slab încălzit, facturile pentru
climatizare sunt mult mai mici.

n Izolarea pardoselii unui pod nelocuit - o dușu -
mea 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. Acestea
asigură și o protecție fonică împotriva zgomotelor de la
nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii sau grindinei).

n Izolarea sub planșeu - atunci când, din diverse mo -
tive, 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, be -
ciuri sau spații de lucru - în acest caz, vă propunem plăcile
uRSA TERRA 62 Ph, 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

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

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.
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luCrări DE REFERINŢĂ

este destul de dificilă alegerea camerei preferate la
Hotelul Beethoven din Viena, deoarece toate au un
farmec aparte. managerul hotelului, Barbara ludwig și
designerul de interior raimund Brunmair au abordat
renovarea celor șase etaje cu deosebită atenție la detalii,
fiecărui nivel fiindu-i dedicată cîte o tematică diferită,
specifică Vienei.  Pe parcursul amplelor lucrări de ame -
najare au fost utilizate produse murexin la pardoseli, în băi
și pentru finisarea pereților.

Trei simfonii Murexin într-o singură casă – este
de remarcat faptul că în cadrul proiectului au fost folosite
produse din cadrul a trei divizii, respectiv tehnica instalării
pardoselilor calde, tehnica placărilor ceramice și a pietrei
naturale și tehnica vopsitoriilor și a finisajelor.

Compoziție din 80 de culori – trebuie subliniat
conceptul de culori al arhitectului raimund Brunmair.

Utilizând aproximativ 80 de culori, designerul a dat fiecărei
camere un caracter individual, în armonie cu mobilierul
unic.

în cadrul pardoselilor, la pregătirea suportului s-au lipit
pe stratul suport plăci conglomerate din lemn tip V 100
de grosime 16 mm, cu Adezivul silanic X-Bond MS-K
509. Peste aceste plăci s-a lipit  parchetul tip dușumea
landhaus cu trei lățimi diferite (182 mm, 140 mm și 222
mm), cu același adeziv silanic. 

Parchetul este din stejar, cu aspect natural mat, uleiat și
ceruit, fabricat de steirer Parkett a fost instalat pe o
suprafață ce însumează 740 m2.

lucrările de pardoseli ceramice au cuprins cca. 540 m2

de placări la pereți și 220 m2 de placări de pardoseală, în
băi. Pentru pregătirea suportului, respectiv pentru nivelare,
s-a utilizat Mortarul de nivelare AM 20. 

Produse
Murexin
utilizate la
amenajarea

Hotelului Beethoven din Viena
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Pentru hidroizolare s-au folosit Hidroizolația bi com -
ponentă 2 KS, respectiv Hidroizolația și Stratul
separator AE 100, împreună cu benzile și manșetele de
etanșare. la lipirea placajelor ceramice s-au utilizat adezivii
Maximo M 41 și KGF 65, chituirea s-a realizat cu Chitul
Profi Flex FX 65. ludwig van Beethoven a locuit timp de
doi ani vis-a-vis de actualul hotel, într-o aripă a teatrului
vienez. cei ce au plăcerea, pot participa la sfîrșitul fiecărei
săptămâni la concertele de muzică de cameră ce au loc în
acest edificiu cultural.

Informații suplimentare se regăsesc în fișele tehnice pe www.murexin.ro

Hotel Beethoven
Papagenogasse 6 ,1060 Wien
www.hotel-beethoven.at
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Panourile încapsulate Quattro
folosite cu succes în proiecte de
reconversie, reconfigurare și
modernizare

În contextul actual în care numărul
angajaților care lucrează de acasă a
crescut, toate previziunile prevestind o
criză în domeniu, Quattro Pavimente
Tehnice  a mizat pe produsele noi,
moderne și cu eficiență foarte ridicată
pe termen lung, cum sunt panourile
încapsulate Quattro STS23 ( cu miez de
sulfat de calciu) și Quattro STW23 (cu
miez de conglomerat lemnos). Dovadă
stau câteva dintre proiectele din
portofoliul recent Quattro Pavi mente
Tehnice în care au fost folosite cu succes
noile panouri încapsulate  pentru
reconversia unor spații din clădiri vechi
în birouri moderne, adaptate nevoilor
de azi și de mâine. Cu ajutorul par doselilor
supraînălțate Quattro Pavi mente Tehnice
au putut fi regândite spațiile astfel încât
să îndeplinească condițiile de distanțare
socială impuse de pandemie. 

Recon figurarea rapidă a panourilor
modulare ce permit păs trarea finisajelor
existente sau înlocuirea rapidă a aces -
tora oferă viteză de insta lare,  montaj
facil și flexibilitate. 

Panourile produse de Quattro
Pavimente Tehnice pot fi folosite eficient
în spații de birouri cu trafic intens, fiecare
dintre cele trei tipuri de panouri -
încapsulate, din conglomerat lemnos,
din sulfat de calciu - fiind recomandate
pentru a răspunde celor mai exigente
nevoi. Astfel panourile încapsulate sunt
recomandate pentru spațiile de birouri
care necesită o încărcare minimă a
structurii, dar și pentru spațiile în care
este nevoie de o maximizare a spațiului
tehnic de sub panou. Panourile din
conglomerat lemnos (Quattro W40) pot
fi folosite eficient pentru amenajarea
birourilor predispuse la reconfigurarea
periodică, în timp ce panourile din sulfat
de calciu sunt recomandate pentru
clădirile de birouri foarte înalte, care
necesită o clasă de rezistență la foc
ridicată.

Un program arhitectural direct afectat pe timp de pandemie,
clădirile de birouri reușesc să rămână  spații actuale și primitoare,
pe de o parte datorită creativității arhitecților care regândesc
spațiile, iar pe de altă parte datorită soluțiilor inovative oferite de
produsele noi și moderne prezente pe piața materialelor de
construcții. Quattro Pavimente tehnice, de aproape 30 de ani pe
piața de pardoseli supraînălțate, rămâne un partener de încredere
ce a reușit să identifice noi opor tunități, venind cu soluții adaptate
noilor provocări de transformare a birourilor în spații de întâlnire și
idei, facilitând reconfigurarea rapidă a pardoselilor.

Soluții adaptate nevoilor actuale de transformare 
și reconfigurare a spațiilor de birouri cu ajutorul 
pardoselilor tehnice Quattro Pavimente
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O categorie de proiecte ce vine cu o
serie de provocări o reprezintă mo der -
nizarea clădirilor vechi, din ce în ce mai
comune și pe piața din România. La fel
ca în cazul proiectului de modernizare a
clă dirii de pe str. Paleologu nr. 10  din
portofoliul Quattro Pavimente, în astfel
de spații intervin constrângeri legate de
înălțimea finită a pardoselii. Cu ajutorul
noilor panouri încapsulate Quattro
Pavimente Tehnice (STS23 și STW23)
aceste nevoi pot fi îndeplinite datorită
dimensiunilor și greutății reduse a
panourilor. Astfel, pardoselile supra -
înălțate Quattro Pavimente Tehnice
răspund, într-o manieră elegantă, exi -
gențelor constructorilor și arhitecților,
fiind o soluție eficientă de modernizare
a acestor tipuri de clădiri. 

Pardoselile Quattro Pavimente
Tehnice disponibile în pofida
crizei materialelor de construcții

După apariția pandemiei și a
dificultăților generate de aceasta, toată
lumea se confruntă cu provocări create
de creșterea continuă a prețurilor ma -
teriei prime, provocată de o lipsă acută
a materialelor, la nivel mondial. Prin
furnizori istorici și parteneriate strategice
stabilite în timp, Quattro Pavimente
Tehnice a reușit să ges tio neze această
situație, iar în acest mo ment dispune de
materia primă pentru toate categoriile
de panouri pe care le produce și cu care
acoperă toată gama de nevoi și
specificații tehnice.

Quattro Pavimente Tehnice pune
accent atât pe calitate, cât și pe oferirea

E-mail: office@quattropavimente.ro
Tel.:  021.52.96.200; 0732.667.527
www.quattropavimente.ro

unor soluții sustenabile, realizate în
principal cu produse zonale, pentru a
încuraja atât producția locală, cât și
diminuarea amprentei de carbon, fiind
preocupați activ de protejarea mediului
înconjurător. Noile panourile încapsulate
STS23 și STW23 îndeplinesc cu succes și
această preocupare de protejare a
mediului, oferind rezultate foarte bune
în exploatare, cu un consum redus de
materiale și o încărcare minimă a struc -
turii de rezistență a clădirilor în care se
montează.
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POvestea 
unei Case
inteRbeLiCe

Casele vechi, „cu poveste”, ale Bucureștiului ne fascinează prin ceea ce au reprezentat ele în

momentul în care au fost construite, prin stilul de viață pentru care au fost gândite, prin nivelul

de calitate încă vizibil, după atâtea decenii și evenimente prin care au trecut, unele nu tocmai

fericite. Casele interbelice, în special, ridicate pentru a găzdui familii cu genealogii remarcabile,

ajunse atunci la un anumit grad de prosperitate și uneori la un nivel intelectual de elită, nu au

apucat totuși să îi bucure pe cei care le-au ctitorit; noii locatari abia reușiseră să se obișnuiască

în ele, că a trebui să se confrunte cu dificultățile celui de Al Doilea Război Mondial și, ulterior,

cu abuzurile regimului comunist. Decretul de naționalizare din 1950 a trecut aceste bijuterii

de arhitectură în proprietatea statului, fără nicio despăgubire, și le-a transformat în sedii ale

unor instituții, reședințe pentru lideri comuniști sau pentru oameni simpli care nu aveau nimic

în comun cu spiritul locului respectiv. Vom vorbi în continuare despre o asemenea casă

interbelică, situată pe o stradă din zona ultracentrală a Bucureștiului, care încă a păstrat ceva

din atmosfera acelor vremuri, datorită eforturilor și tenacității urmașilor.
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O arhitectură identitară
Casa a fost construită în 1927 după model

neoromânesc (sau neobrâncovenesc), cu
toate „canoanele” acestui stil care poate fi
cata  logat în același timp ca istorist, Art
Nouveau și chiar eclectic. Majoritatea imo -
bilelor de pe stradă sunt construite în aceeași
manieră, reflectând dorința oame nilor din
acea epocă de a avea o arhitectură identitară,
de ce nu patriotică. Era o mândrie de a avea
un stil românesc, inspirat de istorie, tradiții,
de apartenența la spațiul balcanic, fără a
renunța la ideea de sincronism cu valorile
europene, așa cum se întâmpla de facto. 

Proprietarul de atunci, bunicul actualului
moștenitor, era inginer constructor, cu
realizări importante în domeniu, dar a lăsat
proiectul casei în responsabilitatea arhite c -
tului și a echipei de execuție, fără a-și neglija
celelalte sarcini. Înainte, însă, a cumpărat
tere nul necesar, pe o stradă cu vile de ma -
ximum 3 niveluri deasupra solului. Întreaga
zonă respecta acest regim de înălțime, doar
recent au apărut la intersecții câteva blocuri
din beton și sticlă ce nu au nimic în comun cu
arhitectura de ansamblu. Împreună cu soția
sa, proprietarul a ales cel mai potrivit proiect
și în perioada 1926 – 1927 s-a realizat o casă
„la cheie”. Pe parcurs, cei doi vizitau periodic
șantierul și discutau unele detalii, sau chiar
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interveneau mai mult când considerau că pot
fi aduse îmbunătățiri; de exemplu, atunci
când soția proprietarului a ajuns la concluzia
că vrea camere mai înalte, s-a suit pe o scară
și a indicat cu umbrela cota la care trebuie să
se ridice planșeul (circa 4,20 metri!). Și ca -
merele de la etaj au aceeași înălțime, ceea ce
grevează asupra cheltuielilor cu încălzirea,
dar spectaculozitatea interioarelor compen -
sează acest aspect. În plus, temperatura este
destul de confortabilă în sezonul cald, fără a
necesita aer condiționat. 

Viața familiei s-a desfășurat firesc în primii
ani, după mutarea în casă nouă. Sora pro -
prietarului dădea lecții de pian, uneori gra tuite,
fiind una dintre întemeietoarele școlii
românești în acest domeniu. Întreaga fa milie,
chiar dacă avea preocupări mai pragmatice
(bărbații au urmat cariere în do me niul
construcțiilor), desfășura și o acti  vitate artistică
intensă, muzicală în gene ral, dar avea și o
bibliotecă generoasă, cu mii de volume. De
asemenea, în familie exista o tradiție pentru
activitatea filantropică și umanitară (susținerea
financiară a unor intelectuali, donații materiale
sau de cărți către biblioteci etc.). 

Cei mai grei ani
În 1936, primul proprietar s-a stins din

viață. Cutremurul din 1940 a fost pentru casă
o probă majoră de rezistență, pe care a
trecut-o cu brio. Structura masivă din
cărămidă, cu planșee din beton, s-a dovedit

foarte solidă, în ciuda înălțimii camerelor și
a deschiderilor interioare generoase. Un alt
fel de cutremur avea să vină în anii 1950: casa
a fost națio nalizată, ca și alte peste 9.000 de
imobile doar în București. Construcții
frumoase, îngrijite, de care proprietarii se
putuseră ocupa, avânt și resursele, și dorința
de a le păstra așa. În ele au început să
sosească după naționalizare diverși chiriași,
cu alte așteptări și moduri de a locui. 

Din fericire, familia a putut rămâne aici,
ce-i drept în spații cu mult restrânse. Refuzul
de a pleca a fost practic singura metodă de a
evita distrugerea casei printr-o utilizare abu -
zivă, distructivă, așa cum s-a întâmplat în
numeroase alte situații similare. 

Totuși, mobilierul original, format din
piese deosebite, unele care țineau de istoria
familiei, a fost înstrăinat de comuniști sau
distrus de noii locatari; ceea ce se poate vedea
acum în amenajările interioare, mobilier în

Ca în orice familie
respectabilă a
Bucureștiului
interbelic, și aici exista
o bibliotecă
generoasă; când au
fost forțați să aleagă
bunurile pe care le
pot păstra,
proprietarii au ales
biblioteca.



stil Biedermeier, reprezintă achiziții recente,
de la rude sau persoane evacuate care mai
dețineau asemenea obiecte. 

Ca și cum nu ar fi fost de ajuns, capul
familiei (fiul primului proprietar, inginer
constructor la rândul său) a fost închis timp

de 10 ani, în urma unui simulacru de proces,
după ce oricum fusese concediat din funcția
pe care o avea în Ministerul Construcțiilor.
Ulterior, a fost confiscată toată mobila ră -
masă; permițându-li-se să păstreze ceva, au
ales biblioteca, pe care o putem admira și azi.
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În toți anii care au urmat, au trăit cu spaima
că vor fi evacuați de tot, o ultimă tentativă
fiind chiar la sfârșitul anilor 1980, când au
fost amenințați de niște securiști că vor
transforma casa în locație diplomatică. 

Acest reprezentant al celei de-a doua
generații care a trăit în casă a reușit să vadă
căderea comunismului, de care fusese tot dea -
una convins că se va întâmpla, și să
între  prindă primele formalități pentru
retrocedare. Fiul său, rămas în Occident în
anii 1970, unde făcuse o frumoasă carieră, a
revenit în țară definitiv în 1999, unul dintre
obiective fiind chiar recuperarea casei - care
nu a fost deloc simplă, chiar dacă foștii
chiriași la stat nu cumpăraseră după Legea
112/1995. Procesele au durat ani de zile, dar,
treptat, scopul a fost atins. Casa a fost de -
clarată monument istoric și, în prezent,
adă postește o fundație culturală, înființată de
acest urmaș al familiei. În paralel, s-au
realizat și lucrări de renovare, întrucât foștii
chiriași, deși nu au distrus, nu s-au ocupat
prea mult de întreținerea clădirii, ca de altfel
nici instituția care o administra pe timpul co -
munismului (faimosul ICRAL). Singura
îm bunătățire demnă de menționat în anii
comunismului a fost schimbarea sursei de
încălzire a apei din calorifere: nu s-a mai
folosit cazanul cu păcură, așa cum fusese la
început, fă cându-se conectarea cu rețeaua de
agent termic a cartierului. 

Valorizarea prin renovare
Renovarea interioară după retrocedare a

fost necesară și costisitoare. Parchetul din
lemn de stejar, montat continuu la nivelul
parterului, precum și tâmplăria, atât cea de
interior, cât și cea de exterior, s-au păstrat în
stare bună, dar au avut ne voie de recon -
diționări. 

Ușile și glas vandurile interioare, re con -
diționate și ele, au încă vitrajele originale, din
sticlă cristal. Corpurile de iluminat din hol și
zona scării (aplicele) sunt de asemenea
originale, inclusiv un candelabru sirian, de

secol XVIII. S-a renunțat la calcio vecchio
și s-a optat pentru o acoperire lavabilă mai
practică. Mai pot fi observate câteva
finisaje ori ginale de un farmec deosebit,
care reflectă epoca interbelică, precum
acel mozaic venețian (terrazzo) pe bază de
ciment, prezent în zonele cu trafic și
umiditate: bucătărie, pragul de la intrare,
pardoseala cerdacului de la nivelul etajului.
De asemenea, se poate observa o mică su -
prafață de pardoseală finisată cu ceramică
smălțuită, sub formă de piș co turi, deosebit
de rafinată ca aspect și execuție; din păcate,
dacă se sparge vreunul, nu se mai poate
înlocui. Scara de intrare în apartamentul
principal, placată cu marmură, precum și
scara de lemn spre etaj s-au păstrat și ele
intacte, datorită faptului că proprietarii au
rămas să locuiască în acel spațiu și le-au
protejat. Pare un miracol faptul că, după
aproape un secol, lemnul de stejar al scării,
parchetului și al balustradelor din antreu
încă își poate dezvălui culoarea specifică de

PardosEli ISTORICE
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portocală. Barele de prindere a covoarelor de
pe scări sunt încă la locul lor, având un
oarecare rol ornamental. Într-o notă deosebită
au fost abordate tavanele casetate de la parter,
toate pe structură de beton și profilate în
ipsos, unele cu finisaje din lemn exotic.

Structura de lemn a cerdacului, de inspi -
rație rustică, arată încă de parcă a fost
mon tată cu câțiva ani în urmă. Este adevărat,
și calitatea lemnului pare să fie alta – pre -
domină și aici stejarul, un lemn cunoscut
pentru stabilitatea și rezistența sa după
uscare. Acoperișul era destul de afectat și a
trebuit reparat. O serie de lucrări sunt ne ce -
sare în continuare, în special la demisol, unde
umezeala și-a făcut simțită prezența în ultimii
ani. În ciuda dimensiunilor generoase, pe

alocuri chiar monumentale, și a finisajelor
elegante, casa despre care am vorbit își păs -
trează o serie de proporții care pot fi definite
ca firești, lipsite de ostentație. Este una
dintre virtuțile acestui stil neoromânesc care
admite și amenajări eterogene, adap tative,
așa cum sunt de altfel și trendurile actuale –
cu elemente vintage și techno, cu amintiri de
familie și obiecte pur practice, cu un
echilibru subtil între intimitate și exhibare.
Și, ceea ce este de lăudat, renovarea nu
încearcă o translație integrală în prezent,
doar cu finisaje moderne, așa cum vedem că
se mai întâmplă uneori. Este o renovare bine
calibrată, care nu sacrifică spiritul locului și
rămâne să spună, în continuare, o poveste
care se reînnoiește.

La aproape un secol de
existență, lemnul de
stejar al amenajărilor
interioare este intact,
ceea ce ne permite să
admirăm încă stilul
decorativ pe care
arhitecții interbelici l-au
gândit pentru casele
neoromânești. De multe
ori, aceste piese de lemn
erau băițuite într-o
culoare închisă, pentru a
rezista mai bine la
întreținere; acestea au
rămas la culoarea
naturală, ceea ce le
sporește valoarea.







Pardoseli magazin40

iNtErViu

interesul pentru case „pe
pământ”, cu o suprafață
chiar și modică de teren pe
care să ne putem relaxa în
aer liber, este în creștere, cu
atât mai mult la noi, unde
piața imobiliară este într-o

permanentă reconfigurare. românii înțeleg
faptul că investiția reală este cea care asigură
deopotrivă confort și plusvaloare în timp,
optând în număr din ce în ce mai mare
pentru construcții unifamiliale, cu o curte
amenajată și cât mai multe facilități. opțiunea
pentru gazon artificial este firească, date fiind
calitățile materialului – aspect, între ți nere
ușoară, preț, valoarea adăugată pro prietății.
Pentru a afla mai multe, am discutat cu
domnul Adrian Homeniuc, de la firma
Hattrick Sport, unul dintre furnizorii de
soluții complete pentru gazon artificail din
țara noastră, care oferă livararea materialelor
necesare, montaj, consultanță și întreținere.  

1. Cât poate dura (aproximativ) o lucrare
de acoperire a curții cu gazon artificial,
fără pregătirea terenului? Să luăm ca
reper o suprafață de 50 mp.

În principiu, o lucrare completă de acoperire a
curții cu gazon artificial poate dura doar câteva ore,
dar totul depinde, desigur, de particularitățile
terenului. E mai simplu să montezi pe o suprafață
liberă, decât într-o curte cu pomi; la fiecare dintre
aceștia este necesară decuparea unui cerc în jur. Deci,
pentru o suprafață de 5 x 10 m, în primul caz suntem
gata în 2 ore, în celalalt poate dura și 8 ore. 

Gazon artificial pentru uz rezidențial 

o oPțiUne în trend
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În ceea ce privește pregătirea terenului, drenajul
sau alte lucrări necesare în prealabil, acestea cel mai
adesea sunt realizate de beneficiar înaintea mon -
tajului de gazon. Noi oferim tuturor beneficiarilor
schițe tehnice detaliate și foarte clare, aceștia optând
în majoritate pentru realizarea pregătirilor cu
personal local. 

2. Este necesar un anumit tip de substrat
pentru acoperire? Se poate aplica și direct
pe pământ?

Ideal este ca montajul de gazon sintetic să se facă
pe beton, pavaj sau piatră concasată; evităm să
montăm direct pe pământ din rațiuni tehnice (lipsa
planeității, tasare diferențiată), dar și din perspectiva
întreținerii ulterioare, care devine mai dificilă.
Montajul gazonului artificial are nevoie de un strat
suport uniform, care să permită un drenaj bun.

3. Este obligatoriu ca terenul să fie plan
sau se poate monta și pe suprafețe curbe?

Terenul poate fi deopotrivă plan sau denivelat.
Gazonul artificial se poate monta și pe suprafețe
curbe – chiar am avut lucrări la grădinițe unde zona
acoperită cu gazon avea, pe lâgă tobogane, leagăne

etc., și niște delușoare, foarte atractive în jocul
copiilor. Au ieșit perfect!

4. Beneficiarii își pot desfășura
activitatea normal în timpul lucrărilor?

Absolut! Un montaj de gazon durează câteva ore,
se termină de regulă până vin benefiarii de la serviciu
și se poate utiliza imediat.

5. Ce activități se pot desfășura practic
pe un gazon sintetic decorativ?

Absolut orice tip de activitate se poate imagina în
zona de recreere și relaxare a unei case cu curte.
Materialul este extrem de rezistent, este adecvat
animalelor de companie, permite și este prietenos cu
jocul copiilor – aceștia nu se rănesc la cădere. Mai
mult, gazonul este realizat din materiale nein fla -
mabile. Un avantaj major al acestui gazon rezidă în
întreținerea extrem de simplă – practic, singurul
lucru pe care trebuie să-l facă beneficiarii este să
măture frunzele uscate de pe suprafața de gazon.
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HATTRICK SPORT
Rădăuți - Suceava
0722 112 333, 
0725 875 787, 0763 687 782
www.gazonsportiv.ro

Gazonul artificial decorativ nu se deteriorează decât
mecanic, deci în situații atipice, provocate.

6.  Care sunt diferențele de montaj între
gazonul decorativ și cel pentru sport?

Relativ la montaj, dar nu limitativ la acesta, există
diferențe semnificative între gazonul decorativ și cel
pentru sport. Pentru acesta din urmă, date fiind
solicitările dinamice estimate, montajul trebuie
realizat exclusiv de către profesioniști atestați.

7. Colaborați cu arhitecții peisagiști?
Desigur, și dorim să ne extindem parteneriatele de

acest fel în continuare; chiar lansăm în acest context
o invitație de colaborare arhitecților peisagiști care
citesc aceste rânduri.

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),
inves tiții ale diferitelor instituții (unități de în vă -
țământ, 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. 

Gazonul artificial decorativ
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
intem perii, siguranța în utilizare - inclusiv pentru
copii, care au mai multe șanse să nu se rănească.
Insectele evită acest material, deci nu sunt o
problemă. Cu mai multe tipuri de fire și texturi,
gazonul artificial decorativ este potrivit ame na -
jării spațiilor exterioare, pentru relaxare sau
petrecerea timpului liber (rezidențiale, locuri de
joacă, terase etc.). Aspectul se păstrează im pe -
cabil 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 bene ficiat
de operațiuni cores punzătoare de între ținere se
poate păstra până la 10 ani și chiar mai mult. 

iNtErViu
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aŞa Nu!

marmura este cunoscută ca unul
dintre cele mai scumpe finisaje, iar
realizarea unei scări de marmură
devine cu atât mai costisitoare, fiind
vorba de mai multă manoperă
pentru prelucrarea plăcilor, oricât de
simplă ar fi forma scării. în con se cință,
cea mai mare risipă este să aplici
marmură folosind adezivi de proastă
calitate sau pe suporturi instabile,
care se degradează în timp. când
montajul se face la exterior, ritmul
degradării este mult mai rapid, așa
cum putem vedea în lucrarea de față.

Este o clădire cumva „celebră”, executată
după 1989, asupra căreia s-a atras atenția de
multe ori pentru insecuritatea angajaților care
lucrează acolo, s-au făcut chiar interpelări în
Parlament pentru repararea ei. S-a dat vina pe
taficul greu din zonă, pe lipsa lucrărilor de
întreținere, pe lipsa de resurse... ideea este că
această lucrare a avut o mulțime de păcate,
vizibile mai ales acum, când desprinderile și
crăpăturile sunt mai evidente ca oricând. 

Marmura și porozitatea
În acest context, este oportun să vorbim

puțin despre marmură ca material pentru
construcții și nu numai. Denumirea provine de
la grecescul „marmairein”, care înseamnă „a
străluci” – ceea ce este întrucât adevărat, deoa -
rece marmura este ușor translucidă: lumina trece
printr-un strat de câțiva mm grosime, motiv
pentru care și statuile au un contur difuz dacă
sunt privite contra luminii. Este o rocă provenită
din calcar, metamorfică -  a suferit transformări
structurale, mineralogice și chimice în marile

procese geologice, sub influența căldurii și
presiunii. Folosită în construcții încă din Anti -
chitate ca piatră decorativă, pentru placări de
pardoseli, pereți și diverse amenajări (inclusiv sub
formă de mozaic), pentru structuri precum
coloane sau grinzi, în scop decorativ sau artistic
(sculptură), marmura are o serie de proprietăți
care o fac unică în felul ei. În primul rând, are o
porozitate redusă, deci este potrivită utilizării în
medii expuse umidității, fără efectele negative
care apar din această cauză. 

compromisă total
O SCARă De MARMURă
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Datorită absorbției reduse de umiditate, este
mai puțin degradabilă după repetarea ciclurilor
îngheț/dezgheț, ceea ce o face un excelent ma -
terial pentru exterior, în climatul nostru uneori
excesiv. O consecință a acestor pro prie tăți este și
faptul că plăcile de marmură au o aderență redusă,
deci adezivul de aplicare trebuie să fie unul special.
Lipirea este cu atât mai dificilă cu cât suprafața
marmurei este șlefuită mai fin, mai lucios, pentru
că adezivul nu mai poate intra în adâncimi (orificii,
asperități, imperfecțiuni) care să ajute la ancorare.
De aceea, orice material neabsorbant, printre care
și marmura, se aplică punând adeziv pe suprafața
neșlefuită, chiar ușor neregulată. Este o deosebire
mare față de alte materiale folosite pentru placare,
precum cera mica (gresie, klinker, mozaic) și chiar
unele tipuri de rocă (precum calcar, travertin,
gresie naturală), care au o porozitate ridicată și pot
absorbi mai multă apă – uneori chiar până la 30%
din volum. În topul rocilor uzuale cu absor bție
redusă se află granitul, marmura și ardezia, ceea ce
le face potr ivite pentru plăcări exterioare, în spații
umede, bla turi de bucătărie - de preferat cu o
șlefuire fină la partea vizibilă, până la luciu, pentru
a reduce gradul de absorbție. 

Aceasta nu înseamnă că celelalte roci nu sunt
potrivite, ci doar că, pentru a le prelungi durata
de viață în medii solicitante, este de preferat să
se facă o impregnare de impermeabilizare (unul
sau două straturi). 

De asemenea, trebuie specificat faptul că orice
rocă are anumite porțiuni cu variații chimice și
structurale (aleatorii sau dispuse pe straturi – se
numește anizotroipie), provenite din modul în care
s-a format; roca va ceda în locurile cele mai
vulnerabil, adică în aceste zone. Un tratament de
impermeabilizare (sigilare) pentru orice suprafață,
inclusiv neabsorbantă, va aduce un plus de garanție
pentru integritatea placării. De asemenea, pentru a
evita pătarea, se reco mandă o polișare periodică,
eventual înainte de sigilare, pentru a reduce absor -
banța. Poro zitatea se poate verifica în laboratoare,
dar și cu mijloace curente – de exemplu, se toarnă
câțiva mililitri de apă pe suprafața plăcii și se observă
după câteva minute modul în care apa lasă o pată
umedă; după ce ștergem apa, dacă ma teri alul este
lipsit de porozitate, pata nu va fi evidentă, iar dacă
materialul absoarbe, pata va rămâne vizibilă în mod
accentuat.

Greșeli și consecințele lor
Dar să revenim la lucrarea noastră. În primul

rând, se poate vedea că stratul suport nu a fost
unul corespunzător: nu s-a respectat rețeta
betonului, terenul de fundare s-a dovedit instabil
(soclul clădirii în zona adiacentă a crăpat, pu -
nând sub semnul întrebării rezistența întregii
clădiri), iar treptele au fost viciate de neregu lari -
tăți pe care, probabil, montatorii au încercat să
le rezolve punând mai mult mortar adeziv. 

a monta rău un mate-
rial nobil și atât de
scump, pe suprafețe de
zeci de metri pătrați sau
chiar mai mult, este mai
mult decât o risipă, este
lipsă de respect pentru
profesioniști.

aŞa Nu!
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nu permite pătrunderea apei în substrat și
migrarea sărurilor din substrat către zona de lipire,
ceea ce afectează suplimentar montajul. Carac te -
risticile tixotropice (de curgere) și adău garea de
plastifianți sunt importante și ele, pentru a permite
o fluiditate suficientă a ade zi vului și pătrunderea
acestuia în toate nere gularitățile feței neexpuse a
plăcii de marmură. Mai mult decât atât, aici plăcile
au avut zona de lipire prea netedă, iar nere gula -
ritățile din stratul suport au necesitat un pat gros
de mortar, ceea ce nu este recoman dabil. Oricum,
în medii umede se recomandă adezivi cu aderență
îmbunătățită - rezistență sporită la smulgere. Fără
a mai lungi vorba, în această lucrare s-a folosit
adeziv nepotrivit, cu aderență slabă (desprinderea
este în general la suprafața plăcii), iar pe alocuri un
mortar de proveniență incertă – n-ar fi exclus să
fie din acela între buințat la tencuieli. Petele albe
(eflore s cențele) cauzate de săruri sunt vizibile
peste tot, ceea ce înseamnă că nu este prezent un
mortar hidrofobizat.

La placarea pardoselilor și scărilor, una dintre
regulile de bază este ca adezivul/mortarul să fie
aplicat uniform, complet, astfel încât plăcile să nu
aibă dedesubt spații goale – acolo placa va ceda
la presiune și, în plus, se poate acumula apă. Din
ceea ce am observat aici, regula nu s-a respectat
pe contratrepte și uneori nici pe trepte, de aceea
au apărut crăpături sau zone înfundate. 

Cu siguranță, aceste scări nu doar au fost
montate defectuos, dar nici întreținerea nu a fost
cea corespunzătoare. Dacă a apărut o despri n dere
sau o crăpătură, nu s-a încercat defel reme dierea
și nici nu s-a apelat la vreo metodă de protecție.
Rezultatul este cel pe care îl observați, cu men -
țiunea că, fără să aibă o viață prea îndelungată,
este compromisă complet și trebuie refăcută.
Apare și întrebarea retorică: ce au făcut meșterii
din trecut ale căror scări rezistă de secole?

Marmura se montează în general fără rosturi,
mizându-se pe o debitare atentă, astfel încât
îmbinările să fie cât mai puțin vizibile, iar apa să
nu își poată face loc; în cazul de față, nu s-a ținut
cont de acest aspect, iar printre plăcile de
marmură, ca și prin crăpăturile apărute, au
crescut buruieni. Plantele, dacă nu sunt smulse la
timp și acoperirea nu este reparată, găsesc un
mediu propice să se dezvolte în praful care se
acumulează și devine sol, rădăcinile contribuind
progresiv la lărgirea crăpăturilor și degradarea
scărilor. Oricât de mici ar fi, rădăcinile plantelor
au o capacitate distructivă considerabilă.

O altă problemă este tipul de adeziv folosit.
În prezent, se folosesc trei tipuri de adeziv: pe
bază de lianți naturali, cum este cimentul (sim -
bolul C pe ambalaj), adezivi în dispersie și adezivi
pe bază de rășini reactive; primii sunt cel mai des
folosiți pentru placarea cu piatră. Pentru a asigura
o aplicare rezistentă, se folosesc sortimente de
adeziv special, de preferat pe bază de ciment alb,
cu nisip cu granulometrie selecționată și
conținut ridicat de rășini sintetice, pentru a
asigura elasticitatea în timpul variațiilor dimen -
sio nale cauzate de diferențele de tem pera tură;
sunt potriviți adezivi cu deformabilitate supe -
rioară, notați cu S2. Aceste variații sunt cu atât
mai evidente cu cât plăcile de marmură sunt mai
mari. Pentru a avea rezistență mare la com -
presiune, particulele de nisip trebuie să fie dure,
nu rezultate din măcinarea unei roci moi
(precum calcarul) și nici cu resturi de materii
organice – ceea ce, bănuim, s-a întâmplat în
cazul de față. De asemenea, este necesar ca
adezivii să aibă caracteristici hidrofobe, pentru a

Crăpăturile marmurei
au fost cauzate nu de
trafic, ci de erorile de
montaj, de eforturile
considerabile la care au
fost supuse în condiții
de îngheț-dezgheț și la
variațiile dimensionale
ale stratului suport.
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ProdusE dE toP

Firmele specializate în execuția parchetului au nevoie nu doar de angajați experimentați, de scule și unelte
profesionale, ci și de parteneriate cu furnizori de materiale performante pentru montaj. Parchet Oswald
din Arad, care se bazează pe o tradiție în domeniu de peste 35 de ani pe piața din Germania și România,
folosește în proiectele realizate produsele de montaj de la Forbo eurocol.

Parchet Oswald montează cu

produse Forbo Eurocol

Parchet Oswald
Arad, str. liviu rebreanu nr. 46
tel.: 0733 067 734
www.parchetoswald.ro
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În showroomul Parchet Oswald din Arad putem vedea
parchet cu diferite modele, unele foarte complexe, cu intarsii,
altele simple, potrivite unor amenajări minimaliste. De
asemenea, aici parchetarii pot găsi game profesionale de
materiale pentru montaj Forbo Eurocol, pe care Parchet
Oswald le folosește de altfel și în cadrul lucrărilor pe care le
execută – lucrări de montaj, de recondiționare sau reparații.

Firma din Arad, o afacere a familiei Oster, activează pe piața
românească din anul 1994. Atunci a putut implementa tehnici
de montaj moderne, bazându-se și pe o tradiție a familiei în
tehnica prelucrării lemnului și pe experiența căpătată în meseria
de parchetar pe piața germană. În prezent, Parchet Oswald
execută lucrări de parchet în clădiri rezidențiale, dar și pentru
instituții (Tribunalul Arad este un exemplu de referință) sau săli
de sport, asigurând toate etapele de execuție: consultanță de
specialitate, pregătirea stratului suport (inclusiv măsurarea
unidității reziduale), montaj efectiv, șlefuire, finisare cu lac sau
ulei și băițuire /colorare, atunci când se dorește. O bună parte
din lucrări sunt cele de renovare și recondiționare, precum și
restaurările în imobile cu un istoric sau o arhitectură deosebite. 

În cazul pardoselilor din lemn noi, împreună cu clientul,
se alege modelul de parchet – clasic, mozaic sau cu o geo -
metrie personalizată. Din aceste imagini vă puteți da seama
cât de largi sunt posibilitățile de a personaliza pardoselile din
lemn. În aceste lucrări, sunt folosite frecvent produsele Forbo
Eurocol, cunoscute pentru calitățile lor, atât din perspectiva
rezistenței montajului, cât și a esteticii pardoselii finite. 

Printre produsele Forbo Eurocol cele mai utilizate de
Parchet Oswald menționăm: 
n Adezivii monocomponenți sau bicomponenți pentru

diverse tipuri de parchet și dușumea;
n Amorsele epoxidice folosite ca barieră de vapori și pentru

creșterea aderenței între componentele sistemelor;
n Chituri și lacuri de trafic intens, pentru pardoseli de uz

rezidențial sau comercial, dar și pentru hale sau săli de sport;
n Șape și hidroizolații (pentru pardoselile aflate deasupra

solului).

Luminița Cozma
DIReCtOR COMeRCIAL

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

Cu Forbo Eurocol puteți avea pardoseli
în sistem complet
n Grunduri și amorse pentru orice tip de strat suport

n Șape autonivelante sau de reparații

n Adezivi pentru orice tip de strat final: pardoseli PVC
și LVT, linoleum, elastomeri, pardoseli textile,
parchet și pardoseli din lemn

n Adezivi de montaj, de contact și de reparații

n Sisteme electroconductive

n Sisteme complete pentru finisarea pardoselilor din
lemn: chituri pentru rosturi, grunduri, lacuri și
uleiuri, soluții de întreținere

n Sisteme de pardoseli turnate cu un design special:
BetonDesign, Multiterazzo, LiquidDesign

n Soluții de reîmprospătare a pardoselilor elastice
uzate - C Floor System

n Soluții pentru curățarea și întreținerea pardoselilor
sigilate/impermeabile

n Sisteme pentru montajul gazonului artificial și al
pardoselilor de sport

n Accesorii, soluții de curățare, scule și echipamente,
tot ceea ce este necesar unui montator profesionist
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Un material de excepţie: 

Zonele de terasă și căile de acces în ame na jările
ex terioare, mai cu seamă în spa țiile pu blice,
trebuie abordate cu mare atenție pentru fiecare
d e taliu referitor la siguranța traficului și este tică.
Pe terase, beneficiarii petrec mo mente im -
portante 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 ame  najări ex te -
rioare, acele elemente care indi vidualizează o lo -
cuin ță, un complex de birouri, zona aferentă unui
hotel sau res tau rant. Produ că torul român de
compozit lemn-polier (WPC) Bencomp, cu o
unitate de pro   ducție la Buzău, propune sisteme
complete pentru toate acestea, oferind un
material cu o rezistență excelentă, montaj sim plu
și un preț accesibil. Datorită pro prie tăților sale,
WPC-ul de la Bencomp poate fi folosit în ma -
joritatea zonelor lumii, de la deșert sau climat
ecuatorial umed, până la Cercul Polar.

compozitul lemn-
polimer de la Bencomp

Compozitul lemn-polimer Bencomp 
este utilizabil inclusiv în lucrări cu

umiditate crescută: pontoane, piscine, 
alei de grădini etc.  

aMENajări ExTERIOARE
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P ardoselile exterioare de tip deck sunt preferate în
ul timul 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 ex pu nerii prelungite la
soare, destul de mare în cazul ma te rialelor cu inerție
termică redusă (piatră, ceramică, com  pozite 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 (deter genți, 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 ex-
terioară: rezistență la cicluri îngheț-dezgheț, la apă în
regim prelungit, agresiune de natură biologică (mușchi,
licheni, insecte), un design modern și fami liar în același
timp. Factorul estetic trebuie eva luat cu res pon -
sabilitate, com pozitul putând fi extrudat sub nume-
roase 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 ex-
terioare: garduri,paravane,pergole,pontoane,mobilier
degrădină,balustrade,podețe,lambriuri,ghivecede
flori,chiarsistemepentruușișiferestre. Datorită rezis-
tenței 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

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

care acestea beneficiază este de peste 3 ori mai mare față
de cea a lemnului, la aceeași gro sime. 

Materialul simplu de prelucrat și de pus în operă, în sistem
complet, până la ultimul șurub, poate deveni punctul de ple-
care pentru o activitate deosebit de creativă, cu rezultate sur-
prinzătoare.

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 greu tate specifică de 1,27 kg/ml.
Bencomp garan tea ză inte gritatea acestui produs în
condiții cli matice specifice zonei noastre și unei
exploatări normale pen tru 5 ani, dar durata de viață
poate fi mult mai mare!

Uluca Celulară F 110 x
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simbolul unei românii europene
AteneUl român 
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La margine de București
Podul Mogoșoaiei, drum deschis de

Constantin Brâncoveanu la 1692, devine în
1878 Calea Victoriei, iar trupele române
victorioase în Războiul de Independență
defilează pe acest traseu devenit artera
principală a Bucureștiului. Bulevardul
pavat cu piatră era mărginit la început de
case boierești, biserici și prăvălii, apoi trep -
tat de hoteluri, cafenele, palate și instituții
ale statului. „Capătul podului” de odi nioa -
ră devine, la sfârșitul secolului al XIX-lea,
Piața Victoriei, marcând direcția nordică

   

Ateneul Român reprezintă o clădire emblematică a Bucureștiului.
Construită în stil eclectic, cu elemente neoclasice, este printre primele
clădiri monumentale de inspirație europeană care au apărut în perioada
domniei lui Carol I, reconfigurând arhitectura Capitalei. În această
construcție se reflectă câteva dintre principiile iluminismului, deopotrivă
cu idealurile naționale. Simetria, fresca circulară din sala de concerte,
inscripțiile cu numele unor mari oameni de cultură români și europeni,
ori ale disciplinelor cunoașterii, ne conving de rolul programatic al acestui
edificiu, cu valențe educative, formatoare, raționaliste pentru România
modernă care se construia.

de expansiune rapidă a orașului. Este și
perioada în care zona aceasta a devenit
dezirabilă pentru lumea bună. Așa cum se
întâmplase și în Cotroceni, unde reședința
de vară a monarhiei crescuse atractivitatea
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zonei, și extinderea Palatului Regal (în
varianta lui veche, dispărută complet în
1935) a mutat centrul de greutate al
Capitalei de-a lungul Căii Victoriei, spre
nord. Nu departe de Palatul Regal, exista
un teren care aparținuse familei Vă că -
reștilor, pe care se aflase la un moment dat
o biserică a Episcopiei Râmnicului; după
ce aceasta se năruise, terenul fusese
transformat în grădină publică și, parțial,
în manej pentru o școală de călărie, iar
uneori pentru reprezentații de circ. Aici se
va construi un palat dedicat culturii (spec -
tacole muzicale, expoziții, conferințe), de
către Societatea „Ateneul Român”, care
luase naștere în 1865 și decisese să își
creeze un sediu propriu, ca să nu mai fie
nevoită să își desfășoare activitatea în
saloanele Ministerului Instrucțiunii. Deși
în zonă apăruseră reședințe ale unor
familii aristocratice (Boerescu, Cretzeanu,
Cesianu, Slătineanu, Filipescu, Lahovari,
Manu etc.), locația nu era foarte apreciată

de burghezia bucureșteană, fiind con si -
derată „la marginea orașului”. Dar decizia
fusese luată. Pentru întocmirea proiec -
tului, a fost solicitat Albert Galleron, unul
dintre primii arhitecți francezi care au
venit în România, schimbând aspectul
Bucureștiului și al marilor orașe ale
Regatului. Acesta, recomandat de însuși
Charles Garnier, arhitectul Operei din
Paris, a petrecut câțiva ani în București,
timp în care a conceput Ateneul Român,
Palatul Băncii Naționale a României, dar și
numeroase reședințe private ale unor
familii bogate din România. Absolvent al
faimoasei École de Beaux-Arts din Paris și
discipol al lui Garnier, Galleron era atras
de arhitectura neoclasică, stil pe care l-a
imprimat și clădirii Ateneului. 

Dați un leu pentru Ateneu!
În proiect au fost angrenați și con struc -

tori, arhitecți sau oameni de cultură
români, precum Constantin Alexandru
Băicoianu (diriginte de șantier), Grigore
Cerchez, Alexandru Orăscu, Constantin
Olănescu, Ion Mincu, Alexan dru Odo -
bescu (consultant „științific”) și mulți alții.
Nicolae Kretzulescu, Constantin Esarcu,
Petre S. Aurelian, V.A. Urechia, cei care
fondaseră Societatea „Ateneul Român”, au
fost și ei implicați direct în acest proiect. 

PardosEli  ISTORICE
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l Bariere de praf Coral Logo
l Dale de mochetă cu săgeți de direcționare
l Săgeți în pardoselile elastice
l Cercuri Allura

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

Lumea își redeschide porțile după pauza forțată impusă de coronavirus, dar
numai în condițiile respectării stricte a regulilor de igienă și distanțare

socială. Cum putem încuraja și ajuta oamenii să păstreze distanța
recomandată? 

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

Săgeți în pardoselile 
elastice

Cercuri Allura

PVC printat digital Marmoleum Aquajet Flotex Vision digital print Fast Flooring
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O comisie formată din personalități po -
litice și ingineri experimentați recomanda
ca proiectul „să nu neglijeze nimic pentru
a se asigura atât buna organizare a deo -
sebitelor servicii, cât și toate garanțiile de
confort, și mai cu deosebire de siguranță
indispensabilă oricărui edificiu destinat a
conține nu numai o mare aglomerațiune de
persoane, dar și însemnate colecțiuni de
bogății literare sau artistice”. Grija pentru
detalii impuse proiectului este im pre sio -
nantă - de exemplu, trebuiau folosite doar
ma teriale incombustibile, iar zona pre -
văzută a deveni muzeu trebuia să fie
luminată cu lumină naturală provenită
doar dinspre nord, pentru ca tablourile și
manuscrisele vechi să nu fie afectate de
razele soarelui. Este adevărat că, o pe rioa -
dă, aici a funcționat Pinacoteca Statului,
dar s-a renunțat - tablourile au fost pre luate
de Muzeul Național de Artă al Ro  mâniei.
S-au punctat, de asemenea, acele aspecte
care puteau compromite sta bilitatea
edificiului, iar cel mai impor tant a fost
cupola de 28,5 metri, înălțată la 16 metri

deasupra pardoselii sălii de concerte. Astfel
au fost supradimensionate zidurile care
susțin cupola și, pentru a putea inspecta
starea acesteia în timp, respectiv pen tru
întreținerea sistemului de ilu mi nare, a fost
lăsat un spațiu între pla fon și acoperiș. 

Cu toată această efuziune culturală,
Societatea „Ateneul Român” nu dispunea
de prea multe fonduri, așa că s-a organizat
o subscripție publică, cu lozinca devenită
faimoasă „Dați un leu pentru Ateneu!”,
lansată la Teatrul Național în 1885, în
cadrul unui bal fastuos. 

Puțini știu însă că această subscripție
publică era stimulată printr-o loterie, în
care cel mai mare câștig era de 75.000 de
lei; nu știm cine a primit câștigul loteriei,
știm doar că, la o lună după ce a fost
atribuit, în cadrul unui eveniment or ga -
nizat pe 22 mai 1886 în Grădina Cișmigiu,
a fost cumpărat terenul. Din donații și
loterie fuseseră strânși 500.000 de lei,
suficienți pentru a susține o bună parte din
proiect (până la final, au fost necesari peste
830.000 de lei aur). 

PardosEli  ISTORICE



Pe teren exista o fundație destul de solidă
din cărămidă, pe care Societatea Ecvestră
Română voise să construiască un manej de
mari dimensiuni. Această fun dație a fost
păs trată și integrată de Galle ron în proiectul
său – chiar pornise de la această idee când a
conceput clădirea Ateneului. 

Se poate spune că forma circulară a
construcției a pornit de la amprenta
fundației respective, ceea ce nu a fost deloc
o idee rea, așa cum ne arată rezultatul. În
mai puțin de doi ani, clădirea era ridicată
într-o primă formă, fiind inaugurată la 14
februarie 1888. Între 1893 și 1897, s-a con -
tinuat cu o aripă în spate, spre strada
Nicolae Golescu, dar modificări se fac și în
anii 1924 – 1928, spre Strada Episcopiei.

Folosite în interioarele Ateneului,
stucaturile sunt realizate din
mortare care conțin un agregat
(cretă, nisip și/sau rocă pisată, care
dau consistență, volum
materialului), un liant (var sau
ipsos) și apă. În trecut, se mai
foloseau ca lianți cleiurile de
origine animală sau vegetală, iar
pentru o rezistență mai mare, în
cazul variantelor în relief, se
adăugau fibre vegetale sau păr de
animale. Aceste materiale sunt
mixate în diverse proporții, astfel
încât, după întărire, capătă diferite
grade de duritate, de rezistență la
apă, respectiv o textură mai
apropiată de o anumită rocă.
Dacă se dorește, stucaturile pot fi
vopsite sau acoperite cu foițe de
metal prețios. 
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De atunci, clădirea și-a definit treptat
rolul său în peisajul culturii românești,
renunțându-se la alte destinații și deve -
nind exclusiv spațiu dedicat evenimentelor
mu zicale (în prezent, este sediul Filar -
monicii „George Enescu”). În anii 1919 –
1920, a găduit pentru o scurtă perioadă
Parlamentul României. Scăpat ca prin
minune de bombele lansate din zepeline și
avioane în Primul Război Mondial, a suferit
totuși daune în 1944, când a fost afectat ușor
de raidul americane din 4 aprilie, dar destul
de serios după atacul germanilor de la
sfârșitul lui august, când a primit lovituri în
zonele laterale, în cupolă și la fațadă. 

Pro ximitatea Palatului Regal, vizat de
bombardamente, nu a fost un avantaj în
aceste cazuri. În perioada postbelică, daunele
au fost remediate sporadic, astfel încât cea
mai importantă restaurare și modernizare a
fost efectuată în perioada 1994 – 2004, când
au fost reali zate inclusiv lucrări de con soli -
dare, de asa nare a fundației, recon dițio narea
stu caturilor ș.am.d.   

Intrarea, rotonda și sala de
concerte

Clădirea de 41 metri înălțime este do mi -
nată de o cupolă largă, cu structură
me talică sprijinită pe un tambur de cără -
midă, ce acoperă sala principală de
spec tacole. Structura este una din cără midă
portantă, iar pe alocuri au fost folosite
centuri de beton, la intervențiile de după
disturgerile provenite din bom bar damente.
Intrarea din exterior se face printr-o galerie
de opt coloane ionice, precum Erehteionul
de pe Acropole, având o lățime de 48 de
metri. Coloanele clasice sunt totdeauna în
număr par. Scările exterioare cu șapte
trepte late (inițial opt, dar acum una a fost
acoperită în pavajul realizat ulterior) sunt
de calcar atent șlefuit; coloanele sunt, de
asemenea, din calcar bej, parțial finisate cu
similipiatră de aceeași nuanță. După
peristil, pe fațadă sunt amplasate cinci
medalioane în mo zaic, reprezentând
domnitori ai Țării Românești și Moldovei. 

La sfârșitul secolului al XIX-
lea, trendul în arhitectură
mergea spre ceea ce se va
numi stil Art Nouveau.
Românii au ales să își
construiască edificiile
reprezentative din capitală
în manieră europeană,
afirmându-și apartenența
la cultura Occidentală, dar
apelând la stiluri dezvoltate
din arhitectura clasică. Era
un angajament al acelor
ani spre idealurile
iluministe, spre echilibru,
deschidere și democrație.
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Holul mare de la parter (rotonda) are o
scară de onoare monumentală și mai
multe laterale în spirală, toate din mar mu -
ră de Carrara, care urcă spre sala mare.
Scara de onoare provine, de fapt, din etapa
a doua de construcție, și a fost proiec -
tată/adăugată de arhitectul Leonida
Ne grescu. Cele 12 coloane dorice ale ro -
ton dei care delimitează o zonă centrală și
susțin sala de spectacole sunt realizate
(puțini știu acest lucru) din fontă masivă
peste care „maeștrii” italieni Axerio au
apli  cat stucomarmură roz excelent fini -
sată, astfel încât cu greu poți face
deo sebirea față de o coloană de marmură
pli nă fără să o atingi sau să o ciocănești cu
degetul. Pentru această lucrare de excepție,
ca și pentru altele similare la Palatul Regal,
Palatul Cotroceni și Palatul BNR, frații
Axerio, naturalizați în România (locuiau la
Slănic Prahova), au fost decorați de Carol
I cu Crucea Regală în grad de Cavaler.
Restul coloanelor din rotondă sunt
inspirate de ordinul corintic, marcând
astfel caracterul integrator al întregii
arhitecturi clasice.

Pardoselile din rotondă, ca și cele din
zonele de supantă ori cele de la demisol, au
fost executate din terrazoo de marmură în
nuanțe alb, negru, bej și roșu. Grafica
urmează modele clasice, în general cercul,
soarele și spirala, prezentă și la capitelurile
coloa nelor ionice. Este întâlnită, de ase -
menea, și svastica, un simbol al civilizațiilor
indo-europene, împrumutat de cultura
greacă antică și transmis Europei moderne.
Abia câteva decenii mai târziu după
construirea Ate neului, svastica va deveni un
simbol con troversat, prin folosirea lui de

Pardoselile terrazzo au
rezistat excelent la trecerea
timpului, la traficul destul
de intens (pantofii cu toc
sunt, de departe,
”dușmanii” pardoselilor,
după cum se știe). Nu la fel
de bine au rezistat la
variațiile dimensionale, din
cauza cărora în timp au
apărut fisuri. Aceasta s-a
întâmplat cu precădere la
suprafețele mari, care
aveau nevoie de rosturi de
dilatație, mai puțin la
deschiderile mici, precum
scările sau holurile. 
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către naziști. Remarcabil este faptul că par -
doselile de mozaic terrazzo nu au rosturi de
dilatare – nici nu se foloseau în mod inten -
ționat la acea vreme. Fiind un spațiu amplu,
puțin încălzit în timpul iernii, iar vara cu o
inerție termică mare, tem peratura rămâne
relativ constantă, astfel încât variațiile di -
men sionale sunt mici. Totuși, acolo unde
supra fețele continue sunt mari, pot fi
observate câteva fisuri care au tentința să se
lărgească; la un moment dat, această par -
doseală, valoroasă cel puțin prin faptul că
este cea originală, va trebui restaurată.    

Sala de concerte, de formă circulară, este
concepută ușor în amfiteatru, cu câteva loje și
scena decupată ca o nișă. Arhitectura aceasta
îi conferă o acustică deosebită, recu noscută în
lumea muzicală inter națio nală. Fără a fi o sală
mare (are aproximativ 1.000 de locuri), este
totuși spectaculoasă datorită cupolei bogat
ornamentate și frescei perimetrale de 70 de
metri (3 metri înălțime) realizate de Costin
Petrescu în anii 1933 – 1939. Este alcătuită din
25 de scene consid erate sugestive pentru
istoria României, una dintre ele (repre zen -

tându-l pe Carol al II-lea, devenit indezirabil,
și pe Marele Voievod Mihai, moștenitorul
tronului) fiind mo difi cată la cererea lui Ion
Anto nescu în 1940. Aceasta din urmă a fost
înlocuită cu o alegorie: provinciile ro mâ nești
întruchipate de țărănci. Fresca nu a fost
amenințată de distrugere în perioada
comunistă, așa cum s-a întâmplat în alte
situații, dar a fost acoperită până în 1966 cu o
pânză roșie. În perioada 1964 – 1967, s-a făcut
o renovare generală a sălii de concerte, în
principiu pentru a se mo der niza clima tizarea,
iar în acest scop par  doseala a fost ridicată,
făcând loc de desubt instalațiilor. Pe lângă
montarea unui sistem de aer condi ționat, s-a
realizat renovarea tavanului, înlocuirea
fotoliilor și unele modificări ale lojelor și
avanscenei. O serie de crăpături au apărut
după cutremurul din 1977, dar remedierile au
fost superficiale, astfel încât cele mai multe
vicii au fost îndepărtate la ultima renovare
încheiată în 2004. Par doseala în zona
spectatorilor este acum din PVC rezistent la
trafic și mochetă de catifea, iar scena a fost
acoperită cu parchet masiv din lemn de stejar. 
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aCCEss floors
n Facilitează montajul instalațiilor și poziționarea traseelor acestora.
n Permit accesul la rețelele de distribuție pozate sub panourile de pardoseală

(electrice, de date, de fluide, telefonice etc.).
n Pot fi folosite imediat după montaj.
n Simplifică amenajarea și reamenajarea spațiilor.
n Reduc cheltuielile de întreținere a clădirilor și instalațiilor.
n Sunt simplu de curățat și întreținut.
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n Pot asigura izolare fonică și termică.
n Sunt sisteme de montaj adaptabile.
n Se poate opta pentru variante incombustibile.   
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