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n această perioadă devine tot mai dificil pentru noi, ca pentru
orice furnizor de materiale și servicii din domeniul
construcțiilor, să stabilim niște prețuri pentru ceea ce le
propunem clienților noștri. Putem înainta niște costuri pentru
produsele pe care le avem în depozite și pentru munca noastră,
dar... ce facem cu lucrările angajate pe termen lung sau cu
proiectele mari, pentru care va trebui să facem achiziții la
momentul respectiv? Prețurile unor produse au crescut cu mai
bine de jumătate în doar 6 luni, deci ne este extrem de dificil
să stabilim ceva în primăvară pentru o lucrare din vară.
Inevitabil, apar și vor apărea discuții pe tema aceasta, între
montator sau furnizorul de materiale și beneficiar, arhitect,
designer, dezvoltator ș.a.m.d. Există probleme nu doar cu
prețurile, ci și cu logistica, transportul, cu găsirea acelor
produse pe care clientul le dorește.
Teoretic, cu toții înțelegem faptul că trecem printr-o perioadă
aparte, în care, după doi ani de pandemie, în care situația evolua
oricum într-o direcție neplăcută, ne-am trezit și cu un război întro țară vecină. Și nu orice țară. Multe dintre produsele cu care
lucrăm sau materiile prime cu care se obțin acestea vin din zona
estică a continentului, ca să nu mai vorbim de gazele naturale și
petrolul pe care s-a construit în bună parte industria chimică din
Europa Centrală, de unde ne vin, în fond, materialele și
tehnologiile cele mai populare și performante. Putem înțelege
deci cam unde sunt problemele, ceea ce ar însemna că lucrurile
sunt pe jumătate rezolvate și am putea găsi bazele unor dialoguri
rezonabile. Până la urmă, discuția despre cine este de vină
contează mai puțin; să fie în cauză criza de materii prime, criza
de energie, piața imobiliară...
Între timp, trebuie să depășim obstacolele și să continuăm
proiectele. Poate fi mai greu când ajungem la situații concrete.
Unii dintre cei care investesc într-o construcție au încă în minte
prețurile vechi, cu care și-au început proiectul. Ar fi bine să
renunțăm la acele repere, nu mai au nicio relevanță. Situația se
va stabiliza la un moment dat. Ar fi însă păcat să revenim la
metehnele noastre de odinioară, când se lucra cu produse slabe
calitativ, care abia se încadrau în cele mai permisive normative
europene. Ori să încercăm să rezolvăm o situație apelând la
neprofesioniști. O întoarcere acolo este, totuși, imposibilă. Piața
românească de pardoseli este o piață matură, care s-a familiarizat
cu produse de calitate, sau, mai corect, care are așteptări pe
măsura prețului plătit. Este un domeniu în care profesioniștii sunt
apreciați și recompensați ca atare – poate nu ca în economiile
dezvoltate, dar totuși la un nivel comparabil. Și, ceea ce este mai
important, acești profesioniști sunt conștienți de valoarea muncii
lor; nu vor face rabat de la calitate și nu vor încerca să lucreze cu
materiale mai slabe, chiar dacă prețurile din zona premium vor
mai crește. Iată de ce ar fi bine să clarificăm acest aspect, pentru
cei care nu au înțeles cât de mult investim în materiale, scule și
echipamente. Este un domeniu al profesioniștilor, în care
improvizațiile nu își au loc, iar prețul plătit se reflectă în calitate.
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Noi colEcŢii

Forbo Sphera Elite

Pardoseli din PVC omogen sofisticate și sigure
Sphera Elite are un aspect frapant. referirile subtile
la materialele naturale și modelul organic vor
transforma spațiul dumneavoastră într-unul deosebit. Sphera Elite este o pardoseală ce rezistă
impecabil mulți ani, grație structurii sale extrem de
durabile și ușoare. Nici măcar în cele mai solicitante
medii nu trebuie să vă mai faceți griji cu privire la
aspectul și performanțele pardoselii.

F

orbo Sphera setează noi standarde în pardoselile din
PVc omogen, fiind un material fabricat folosind cele
mai recente descoperiri și tehnologii pentru a crea
soluții inteligente și inovative. Rezultatul: o pardoseală din PVc
omogen premium.
Pardoselile Sphera conferă stil și caracter în nenumărate
aplicații. Sunt perfecte indiferent că vorbim de centre SPA
medical dinamice și igienice, de clădiri publice moderne și
multifuncționale sau de zone educaționale și office, unde
durabilitatea și culoarea sunt cuvintele de ordine.

Calm și reconectare cu natura
Modelele organice înglobate intenționat în spațiile
interioare ne apropie de natură, într-o comuniune după care
tânjim inconștient întotdeauna. În colecția Sphera Elite echipa
noastră de design a înglobat deliberat forme organice și culori
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inspirate de natură. Modelul sofisticat cu accentele sale
delicate și profunde transformă spațiul într-un loc atractiv,
completat fericit de finisaje interioare pe bază de lemn și
piatră. Pardoselile Sphera Elite pot crea un mediu plăcut în
spitale de pildă, locuri prin definiție în care oamenii nu se simt
foarte confortabil.

Tonuri armonioase
Selecția de 18 modele reunește o atmosferă de tonuri
calme și armonioase, inclusiv 4 nuanțe cu accente metalice
și 3 noi culori vibrante. Mixurile unice de culoare reflectă
atmosfera tablourilor impresioniste, fiind rezultatul unei
selecții atente a unor pigmenți cu contrast echilibrat.

Aspect sofisticat
Sphera Elite conferă încăperii un aer cald și o atmosferă
sofisticată. Este o pardoseală unică, cu nuanțe profunde și
tonuri vibrante de terrazzo. Zonele umbrite ale materialului
fac aproape invizibile urmele de murdărie și, în combinație
cu noua rețetă, sporesc rezistența la zgâriere.

Pardoseli magazin
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Finisaj SMART-top UV
colecția Sphera este tratată cu un finisaj SMART-top
special dezvoltat. Maturat prin expunere la UV, acesta beneficiază de rezistență sporită la chimicale și pete. Tratamentul
suprafeței în combinație cu embosarea permite preluarea
oricăror imperfecțiuni ale suportului, asigurând în plus o
soluție facilă de curățare.

Tehnologie verde & sustenabilitate

n Energia verde și tehnologia de zero reziduuri asigură o

calitate constantă și un proces de fabricație eificient și
sustenabil, cu un consum minim de energie și apă.
n Sphera contribuie la un mediu interior sănătos grație
procesului de fabricație fără ftalați și emisiilor foarte
scăzute.
n Materiile prime atent selectate oferă posibilități de
reutilizare la sfârșitul duratei de viață.

Design & culoare

n Designul e dezvoltat în direcția folosirii formelor și

culorilor naturale.

n Tonurile surprinzătoare precum nuanțe aurii, cromate

sau arămii conferă un aspect luxos și subtil totodată.
n Sphera oferă o paletă echilibrată de culori ce se armonizează perfect cu celelalte acoperiri de pardoseală
Forbo, permițând combinații practic nelimitate

Performanță & durabilitate

n Un proces echilibrat de fabricație, alături de conținutul

ridicat de PVc al materialului asigură un produs de
calitate și durabilitate excepționale
n Flexibilitatea crescută și greutatea redusă permit o
adaptare ușoară a materialului și un design cu adevărat
non direcțional.
n Finisajul de suprafață SMART-top distribuit uniform
asigură o mare rezistență la chimicale, zgârieturi și pete,
oferind protecție completă și întreținere facilă.
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Sistem de pardoseli Wakol în
magazinele Hervis din București
Sistemul profesional de montaj Wakol a fost pus în operă la
renovarea pardoselilor din magazinele Hervis București, în
ambele locații fiind înlocuite vechile acoperiri cu o
pardoseală nouă din lVt, potrivită cerințelor de trafic
comercial intens al acestor spații.

Hervis Mall Promenada
lucrarea a presupus decopertarea vechii pardoseli din PVC,
apoi șlefuirea suprafeței rezultate cu mașina monodisc,
aspirarea acesteia și în final aplicarea unei amorse
concentrate WaKol d 3040.
Ulterior s-a turnat șapa autonivelantă WaKol Z 615, un
material cu o serie de calități excepționale - rezistență la
compresie de 40 N/mmp, și uscare/maturare completă în
maxim 8 ore de la aplicare. În final, s-a lipit noua pardoseală
din lVt, folosind adezivul acrilic în dispersie WaKol d 3307.

Obiectiv - Hervis Mall Promenada
Suprafață pardoselii - 1.400 mp
Sistem Wakol - amorsa WAKOL D 3040, șapa
autonivelantă WAKOL Z 615, adeziv acrilic în dispersie
WAKOL D 3307.
Firma executantă - AMD CONS T Târnăveni

Hervis Mall Militari
lucrarea de la magazinul Hervis din Militari a fost o reală
provocare, pentru că pardoseala veche era din vopsea
epoxidică și nu se dorea îndepărtarea acesteia. S-a impus
așadar identificarea unei soluții tehnice pentru lipirea directă
a lVt-ului pe acest tip de suport neabsorbant. lucrările au
implicat de aceea o șlefuire foarte amănunțită a suprafeței
din rășini epoxidice, urmată de aspirarea suportului rezultat.
apoi s-a trecut la lipirea directă cu adezivul WaKol d 3320,
un adeziv cu conținut mare de rășini, de o excelentă calitate,
care permite fără probleme montajul pe suprafețe
neabsorbante.
Obiectiv - Hervis Mall Militari
Suprafață pardoselii - 960 mp
Sistem Wakol - adeziv WAKOL D 3320
Firma executantă - AMD CONS T Târnăveni
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WAKOL MS 550 Adeziv pentru PVC , cauciuc i SPC

neabsorbante, substraturile care au fost amorsate sau sigilate, de
exemplu, cu amorsa poliuretanică WaKol PU 280 sau amorsa
silanică WaKol MS 330 pot fi de asemenea acoperite direct.

Nou – primul adeziv silanic pentru PVC, cauciuc i SPC
Simplitate – monocomponent, nu necesită amestecare, nu rămân resturi de material
Universal – chiar i pe suprafeţe neabsorbante
Puternic – maturare rapidă

Adeziv de reacţie modern, pentru pardoseli elastice
Cu WaKol MS 550 adeziv pentru PVC și cauciuc, este acum posibil,
pentru prima dată, să efectuaţi în siguranţă montaje solicitante cu
un adeziv silanic monocomponent modern, pentru care anterior
trebuia folosit un adeziv PU bicomponent.
Gamă foarte largă de aplicaţii
adezivul pentru PVC și cauciuc WaKol MS 550 este potrivit pentru
lipirea tuturor învelitorilor din PVC, a acoperirilor design din PVC, a
acoperirilor din cauciuc și SPC. Nu contează dacă doriţi să așezaţi
pardoseala pe suporturi absorbante sau neabsorbante, în interior
sau în exterior.
Pentru cele mai mari exigenţe
Zonele cu un nivel ridicat a umezelii, cum ar fi zonele de intrare, sau
cu stres termic crescut din cauza radiaţiilor solare, cum ar fi terasele
închise cu sticlă, pot fi montate în siguranţă cu WaKol MS 550,
adeziv pentru PVC, cauciuc și SPC. oferă siguranță și pentru zonele
cu trafic de stivuitoare și cele pentru sarcini grele.
Se poate începe imediat montajul, pentru utilizarea cât
mai rapidă a suprafeţei
Fără a pierde timp cu amestecarea, WaKol MS 550, adeziv pentru
PVC, cauciuc și SPC se poate aplica direct din recipient pe suportul
pregătit. datorită posibilităţii de utilizare a adezivului pe suporturi

Ușurinţă la prelucrare și instalare sigură
adezivul WaKol MS 550, adeziv pentru PVC, cauciuc și SPC se
caracterizează printr-o deformabilitate foarte scăzută la presare. atunci
când lucrul pe pardoseală este inevitabil, cum ar fi așezarea unui ţesut
lat, urmele genunchiului de pe suprafaţă sunt minimizate. datorită
nivelului ridicat de absorbţie și faptului că se absoarbe rapid,
pardoseala design din PVC este fixată în siguranţă chiar de la început.
adezivul care ajunge pe suprafaţa pardoselii poate fi îndepărtat fără a
lăsa urme, fie că sunt proaspete sau întărite. datorită riflajului puternic
al adezivului WaKol MS 550, pentru PVC , cauciuc și SPC, amprentele
reziduale sunt minimizate la fel de bine ca și cu un adeziv în dispersie.
Perioada de valabilitate lungă datorită recipientelor sigilate
adezivul WaKol MS 550, adeziv pentru PVC , cauciuc și SPC este
furnizat în găleată practică din plastic. o folie compozită de aluminiu,
fermă și strâns sudată de marginea recipientului, oferă cea mai bună
protecţie posibilă împotriva umezelii și asigură o stabilitate la
depozitare de cel puţin 12 luni. Întărirea în recipientul original
nedeschis și pierderile de material sunt astfel excluse.
Din punct de vedere economic
Ca produs monocomponent, atunci când utilizaţi WaKol MS 550,
adeziv pentru PVC, cauciuc și SPC, nu este nevoie de amestecare
laborioasă. aceasta înseamnă că nu aveţi nevoie de unelte de agitare
sau mașini electrice pe șantier, așa cum era anterior cazul adezivilor
PU bicomponenţi. Nu sunteţi stresat nici de uneltele murdare de
amestecare, nici de pierderea de timp în timpul procesului de
amestecare. Posibilele erori de amestecare sunt, de asemenea, un
lucru de domeniul trecutului. timpul de aerisire nu se mai aplică
acestui produs. Nu pierdeţi niciun ban din reziduurile întărite, care
sunt inevitabile cu produsele bicomponente. după închiderea
recipientului cu o anumită cantitate rămasă, adezivul poate fi folosit
pentru lucrarea următoare. deci, aproape că nu există deșeuri
reziduale.
Pardoseli magazin
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pardoseala ta resilientă
are o problemă de igienă?
La Bona suntem pasionați să găsim noi soluții
inovatoare de pardoseli. Ne-am aplicat expertiza cu ﬁnisaje și produse de întreținere pentru
a crea un program cu totul unic pentru îngrijirea
și menținerea pardoselilor resiliente în mod
eﬁcient și cu întreruperi minime de funcţionare.
Programul nostru de îngrijire de înaltă calitate
permite întreținerea continuă a pardoselilor
elastice din vinil, PVC, linoleum și cauciuc
pentru a asigura performanță continuă, dar
permite, de asemenea, transformarea pardoselilor atunci când sunt uzate sau degradate,
mai degrabă decât să ﬁe înlocuite.

Unele pardoseli rezistente devin deteriorate și uzate
puternic, adesea neregulate în aspect. În mod tradițional,
acesta ar ﬁ punctul în care se impune înlocuirea. Cu
toate acestea, cu tratamentul unic Bona Recoating,
pardoselile din vinil, PVC, linoleum și cauciuc pot ﬁ
reparate rapid.
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Acest proces poate implica o transformare completă
a pardoselii, deoarece poate ﬁ recolorată, folosind Bona
Pure Colour, înainte de aplicarea straturilor protectoare
ale ﬁnisajului transparent Bona Pure sau Pure HD. Prin
renovarea suprafeței existente, mai degrabă decât
înlocuirea acesteia, se evită o perioadă lungă de instalare

împreună cu inconvenientul costurilor de a arunca
podeaua veche.
Sistemul Bona Resilient poate fi folosit și pentru
acoperirea pardoselilor elastice noi, cum ar fi LVT, după
instalare. Diferența principală a LVT-ului, în comparație
cu alte tipuri de pardoseală elastică constă în rosturile
fine dintre elementele LVT adiacente. Pardoselile
elastice, cum ar fi cauciucul, au suduri acolo unde
secțiunile se întâlnesc, oferind o suprafață continuă și
etanșă. Acest lucru previne pătrunderea umezelii, face
suprafața mai ușor de curățat și, în special, împiedică
microorganismele să ocupe aceste zone ale pardoselii.
Renovarea asigură eliminarea bacteriilor și microorganismelor - chiar și a celor care se ascund în rosturi,
crăpături, zgârieturi și alte zone greu accesibile. Testele
independente au conﬁrmat că o suprafață LVT netedă,
fără rosturi poate ﬁ creată utilizând Bona Deep Clean și
Bona Pure, asigurând o pardoseală igienică conform
reglementărilor Regulilor tehnice pentru agenți biologici
(TRBA).
Am solicitat un studiu privind utilizarea sistemului
comercial Bona pe pardoselile LVT - utilizate de obicei în
spitale și alte zone sensibile la igienă. Testul a fost realizat
în colaborare cu Institutul IFR din Germania. Scopul
testului a fost acela de a demonstra că o suprafață
netedă, fără rosturi, așa cum se prevede în regulile
standardului german TRBA, poate ﬁ creată prin
supraacoperire cu Bona Pure.
Primul pas al testului a fost instalarea unei game noi
de pardoseli cu efect de lemn LVT. Următorul pas a

implicat împărțirea zonei de testare în două secțiuni și
acoperirea uneia cu Bona Pure, în timp ce cealaltă a fost
lăsată netratată. O soluție care conține pigmenți
ﬂuorescenți a fost apoi aplicată zilnic pe toată pardoseala
și curățată folosind Bona PowerScrubber și Bona Deep
Clean Solution.
Contaminarea zilnică cu pigmenți urmată de curățare
a fost efectuată pe o perioadă de 8 săptămâni. La
sfârșitul perioadei de testare, au fost folosite lumini UV
pentru a expune nivelurile de contaminare pe ﬁecare
parte a pardoselii. Partea netratată cu Bona Pure a
prezentat niveluri ridicate de contaminare. Piesa tratată
cu Bona Pure nu a arătat aproape deloc contaminare.
Pentru a dovedi în continuare rezultatele testelor, lamelele
de LVT au fost îndepărtate pentru a examina semnele de
contaminare sub suprafață. Pe zona netratată s-a
constatat un nivel ridicat de contaminare sub pardoseală
din cauza pătrunderii prin rosturi. Cu toate acestea, zona
tratată cu Bona Pure nu a prezentat aproape niciun semn
de contaminare datorită stratului său protector care
etanșează ﬁecare îmbinare.
Odată cu instalarea unor suprafeţe tot mai mari de
LVT, cu siguranţă vor exista clienți dornici să se asigure
că suprafața este cât mai curată și igienizată posibil.
Sistemul Bona Resilient oferă o soluție simplă și eﬁcientă,
pe lângă prelungirea duratei de viață a pardoselii în sine.
Dar până la igienizare şi reînnoire, pardoselile resiliente
trebuie să ﬁe instalate şi lipite.
Tehnologia supremă pe bază de silan, dezvoltată de
Bona, este soluţia ideală de instalare.

Pardoseli magazin
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BONA Quantum lVt
GENERAŢIA PUTERNICĂ DE ADEZIVI LVT
Bona Quantum LVT este cea mai recentă generație de
REZISTENŢĂ LA CĂLDURĂ
adezivi pe bază de silan pentru instalarea pardoselilor LVT
sau a celor modulare multistratiﬁcate. Adezivul iese în
Bona Quantum LVT poate fi utilizat pe substraturi
evidență, față de adezivii convenționali de tip pat umed, încălzite sau în zone cu expunere la temperatură mai
prin puterea foarte mare de ﬁxare iniţială. Timpul său lung mare. Adezivul în sine stabilizează contracția pardoselii
de deschidere permite o aplicare mai relaxată, iar LVT atunci când se încălzește.
temperaturile ridicate nu vor scurta timpul de deschidere
ca în cazul produsului pe bază de dispersie. Pardoseala
LVT poate ﬁ așezată direct deasupra adezivilor nou
aplicați, fără timp de aerisire. Deși pardoseala este ﬁxată
imediat, aceasta poate ﬁ totuși reglată după instalare. Per
total, Bona Quantum LVT oferă o instalare relaxată și
absolut sigură a podelei LVT.

BENEFICII CHEIE
•
•
•
•
•

Putere foarte mare de fixare iniţială
100% conţinut solid
Emisii foarte reduse
Timp mare de deschidere
Consum foarte redus

DATE TEHNICE

TEHNOLOgIE TITANIUM
Ca parte a gamei Bona Quantum, Bona Quantum
LVT dispune de tehnologia revoluționară Titanium de la
Bona, care oferă o legătură inițială mai rapidă și mai
puternică pentru o durabilitate mai mare și mai multă
stabilitate.

REZISTENŢĂ LA UMIDITATE
Bona Quantum LVT poate fi utilizat în zonele cu
expunere crescută la umiditate și este chiar rezistent la
conținutul crescut de umiditate reziduală din substrat.
Acest lucru face ca produsul să fie alegerea potrivită
pentru instalarea LVT în zone precum bucătăriile și
băile. Cu toate acestea, adezivul nu trebuie utilizat în
zone expuse la apă lichidă, cum ar fi dușurile și zonele
piscinelor.
12
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Bază:

Prepolimer Silan Modiﬁcat

Culoare:

Bej

Timp de deschidere:

Aprox. 45 min

Aplicare încărcătură:

După aprox. 4-

Timp maturizare:

2.8 mm / 24 ore.

Consum:

Depinzând de şpaclul ales,
aprox. 180-250 g/m²

Temperaturi
de lucru:

Temperatură aer: 18 °C - 25 °C
Temperatură podea: 15 °C - 20 °C
Umiditate relativă aer: max. 65%

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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Dușumeaua vopsită
O soluție atemporală și, deseori, economică

Vom încerca să păstrăm cât mai mult
o asemenea pardoseală, din varii motive:
din comoditate, din dorința de a ne
economisi resursele, din considerente
ecologice sau, de ce nu, din motive
estetice. O putem vopsi, dacă e prea
târziu să îi păstrăm aspectul natural
folosind un lac transparent. Sau o vom
vopsi pentru că așa ne place.
Dușumeaua vopsită se poartă, și chiar cu
mare încredere în gusturile noastre, mai
ales dacă ne dorim o amenajare retro, cu
o tentă boemă. În celebrul tablou al lui
Van Gogh în care acesta și-a pictat
dormitorul de la Arles, în sudul Franței,
pardoseala are tente verzui; aceasta ne
arată că fusese vopsită în verde și, în
timp, se uzase, lăsând să se vadă culoarea
brună a lemnului. Van Gogh și-a amenajat singur camera, iar rezultatul a fost
una dintre cele mai frumoase tablouri
ale sale și ale picturii universale. Este o
imagine iconică, pe care mulți designeri
de succes ai ultimelor decenii nu au
ezitat să o evoce în amenajările lor.

Dușumeaua din lemn masiv a reprezentat un standard al confortului timp de mii de
ani, ca trecere de la pardoseala din pământ (eventual acoperit cu paie, pentru
nevoiași) ori de la piatră sau ceramică (pentru cei mai cu dare de mână) către parchet
și alte ﬁnisaje mai de soi, mai calde pentru talpa piciorului. În Roma Antică sau Evul
Mediu, de exemplu, nu era ușor și nici ieftin să obții o scândură de lemn, bine șlefuită,
în care să nu te rănești de la vreo așchie rătăcită. Și chiar dacă în prezent avem o
mulțime de variante între care să alegem, vom ﬁ atrași în continuare de o podea
masivă, din scânduri late și lungi de lemn, căreia să nu-i căutăm prea insistent noduri,
ﬂadere sau desene naturale ale ﬁbrelor. Și pe care să nu ne ﬁe teamă că o stricăm. Ne
mulțumim cu ce ne-a oferit natura în marea ei generozitate, intervenim cu un pic de
chimie și poate reușim să ﬁm creativi. Totul e să aibă cuiele bine bătute.
Pardoseli magazin
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O dușumea vopsită, cu câteva
elemente de mobilier din ﬁer forjat, un
pic de lemn natur, câteva pete de
contrast, câteva ﬂori... totul este simplu
și izbitor de ﬁresc, iar lumina și propriul
nostru spirit ludic sau poetic vor rezolva
restul. În amenajările actuale care au
nevoie de culoare, de dinamism, de
poveste, nu avem de ce să ezităm în a ne
colora pardoseala oricum, oricât de
îndrăzneț ar părea. Totul se face într-un
context, nu există o cromatică standard,
care se potrivește cu orice. Amenajarea
poate avea accente retro citadine sau
rustice, oricum va trezi în noi anumite
amintiri sau senzații.

Soluții tehnice există, de bună seamă. Se
poate folosi o vopsea alchidică pentru
lemn obișnuită, desigur, dar nu va rezista
mult. Vom ajunge la uzura din tablouri
celebre mai repede decât ne așteptăm și
acel farmec va dispărea la fel de repede.
Pardoseala de lemn are un comportament aparte, dat de intensitatea utilizării, umiditatea aerului, temperatură. De
aceea merită o vopsea mai potrivită,
eventual poliuretanică, cu solvent, ori pe
bază de apă, ecologică. Important este să
ﬁe specială pentru pardoseală, adică să
reziste la traﬁc, la umiditate intervenită
accidental, să aibă o aderență bună
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(faptul că e mată sau lucioasă, după preferință, nu reﬂectă totdeauna gradul de
rezistență la alunecare). Este bine să intervenim inițial cu un primer, chiar dacă acesta
va consta în vopsea mai diluată. Costă ceva mai mult decât o simplă lazură, dar
merită. Poate că această soluție este mai potrivită caselor vechi, în care vechea
dușumea este uzată și mai merită o șansă. Sau poate ați recuperat o dușumea veche
de la o demolare (se practică și este ecologic) pe care vreți să o instalați într-o casă
nouă, sau la o renovare. Totul este permis. Ceea ce este limpede, este că se practică
destul de frecvent în zona Horeca, unde se dorește crearea unei atmosfere boeme de
bistrou, ori de crâșmă într-un sat franțuzesc de provincie. O pardoseală uzată,
reparată, e ca o poveste. Important este să nu ﬁe atât de uzată încât să provoace
accidente. În rest... numai de bine!

FoNoiZolarE

URSA GLASSWOOL TSP –
izolare fonică peste planșeu
Într-o societate agitată, mai ales când ne referim la orașele mari, oamenii sunt tot mai
preocupați de acustica imobilelor, de zgomotele care vin din exterior. Dar acestea nu sunt
singurele sunete care pot deranja; zgomotele structurale și zgomotele de impact, provenite
din interiorul clădirii, pot deveni cel puțin la fel de neplăcute. cunoscutul producător de
vată minerală de sticlă URSA are soluții pentru toate tipurile de optimizare acustică a unei
clădiri, de la izolații fonice pentru pereți și acoperișuri la izolații tehnice pentru instalații. În
cazul pardoselilor, vom vorbi în principiu despre URSA Glasswool TSP.

A

ceste zgomote de impact sunt omniprezente într-o
clădire multietajată, fie că vorbim de un bloc de
locuințe, un hotel sau imobil de birouri. cauzate, în cele
mai multe cazuri, de obiecte scăpate pe jos, pași sau mutarea
obiectelor de mobilier, acestea se transmit prin structură în
spațiile adiacente, mai ales spre cei de dedesubt. Specialiștii în
acustică au ajuns la concluzia că metoda cea mai eficientă de a
rezolva această problemă este decuplarea elementelor de
construcție, astfel încât vibrațiile sau șocurile produse la nivelul
pardoselii să nu se transmită structural mai departe. Problema
se poate rezolva, simplu și cu cheltuieli nesemnificative, prin
simpla acoperire a pardoselilor cu un sistem de dală flotantă
peste un strat de vată minerală URSA Glasswool TSP.

URSA GLASSWOOL TSP reprezintă plăci din vată
minerală de sticlă, de mare densitate, recomandate
şi folosite în special pentru izolarea termică şi fonică
(la zgomotul de impact) a pardoselilor cu dală
flotantă, inclusiv pentru sistemele de încălzire în
pardoseală. Fiind vorba despre un produs din vată
minerală de sticlă, are un comportament excelent la
foc şi, datorită densităţii mari şi compresibilităţii
reduse sub sarcină, este folosit inclusiv pentru
pardoseli de trafic intens. Poate fi furnizat cu grosimi
diferite, în funcţie de necesitate: între 20 şi 50 mm
(respectiv 15 – 45 mm sub sarcină). Conductivitatea
termică (λD) este 0,033 W/mK.

izolarea fonică a pardoselilor după acest concept este recomandată din motive de confort auditiv și de bună vecinătate, dar are și avantaje termoizolante, fiind vorba de un strat
de vată de sticlă care are această proprietate. Este genul de
lucrare care poate fi abordată atât în faza de construcție a
imobilului, cât și ulterior, atunci când se renovează.
Pardoseli magazin
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În cazul unei clădiri existente, dacă tot trebuie schimbată
vechea pardoseală ca strat final, iar pentru noua pardoseală
este necesară o șapă de calitate, putem interveni și cu acest
strat de vată de sticlă de mare densitate, suficient de rezistentă la compresiune pentru a face față solicitărilor zilnice.
izolarea fonică între etaje nu este deloc o practică nouă.
În clădirile vechi, antebelice, încă putem vedea cum sub stratul final de pardoseală se așeza un strat de zgură sau alt material mineral poros, care să absoarbă sunetele și să reducă
pierderile de căldură, destul de importante la nivelul pardoselii (până la 15% din totalul pierderilor unei încăperi). Peste
acesta era turnată șapa sau un sistem de pardoseală tip terazzo, întregul sistem ajungând la grosimi considerabile, de
20 cm și chiar mai mult. Din fericire, azi nu mai trebuie să apelăm la această soluție, care ridică mult cota pardoselii și încarcă structura clădirii. cu doar câțiva centimetri de vată
minerală densă dar ușoară, se obțin rezultate spectaculoase,
perfect ecologice. Eticheta Blue Angel, prezentă pe produsele
URSA, confirmă eficiența energetică și impactul minim al produsului asupra mediului.
Sistemul este suficient de adaptabil pentru a aborda orice
formă a încăperii, oricât de complexă, pentru toate tipurile de
spațiu: baie, bucătărie, living, dormitor, holuri etc. Practic, vata
minerală de sticlă poate acoperi toată suprafața utilă a unui
etaj. Dezvoltatorii responsabili apelează la aceste materiale
performante pentru că ele reprezintă în fond o investiție, pe
care beneficiarii le apreciază și sunt dispuși să plătească prețul
optimizărilor unui proiect.
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Etapele de lucru sunt simple, nu foarte diferite de
cele ale execuției unui strat suport de pardoseală în sistem clasic:
n Se prelucrează stratul suport (placa de beton), astfel
încât să fie curat și relativ drept - dedesubt nu se formează
spații, iar stratul de vată minerală apare ca o suprafață
regulată, plană.
n Se instalează o bandă perimetrală pentru pereți,
care să întrerupă transmiterea sunetului către structura construcției (neapărat bucată separată).
n Se poziționează plăcile termoizolante URSA
GlASSWool TSP (evitând îmbinările în cruce), cât mai apropiate unele de celelalte, pentru a obține cele mai bune
rezultate acustice și termice.

n Se așază o folie de polietilenă, care separă și protejează vata minerală de scurgerea mortarului turnat deasupra.
Îmbinările se lipesc cu bandă adezivă astfel încât să se obțină
o protecție continuă, fără cute și etanșă.
n Se prepară șapa, în care se adaugă opțional fibre de
sticlă pentru armare, și aceasta se toarnă peste folia de polietilenă, nivelând bine. În funcție de suprafață, se lasă rosturi de
dilatare care să reducă tensiunile interne ale materialului. În
cazul unor sarcini mai mari pentru pardoseală, se poate arma
șapa cu plasă de oțel, așezată pe poziție înainte de turnarea
mortarului. Înălțimea șapei trebuie să fie de cel puțin 5 cm și
depinde de caz, de încărcările prevăzute în proiect ori de
faptul că există sau nu încălzire în pardoseală. Șapa se poate
nivela eventual prin elicopterizare, asigurând astfel
uniformizarea perfectă. Deasupra se poate interveni cu orice
tip de strat final - parchet, laminat, gresie, PVc etc., tipul de
acoperire neinfluențând gradul de percepție sonoră a celor
de dedesubt.
Prin modul în care este conceput acest sistem, se creează
o barieră împotriva propagării zgomotelor către spațiile inferioare. Practic, vata minerală atenuează prin absorbție undele
sonore, inclusiv cele structurale, de impact. URSA Glasswool
TSP este la fel de utilă și în cazul structurilor sau planșeelor
din lemn, caz în care poate fi folosită, în loc de șapă umedă, o
șapă uscată cu nut și feder. Grosimea stratului de vată minerală este cel recomandat de producător, în raport cu intensitatea sunetelor care intervin.
Alte variante de izolare termică și fonică a pardoselilor și planșeelor cu URSA:
n Izolarea pardoselii unui pod nelocuit - o dușumea
simplă nu este suficientă pentru a limita pierderile de căldură,
prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum
URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau DF 40. 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
motive, izolarea nu este posibilă în spațiul de deasupra, se
poate interveni la nivelul tavanelor, folosind vată minerală de
sticlă în plafoane suspendate sau sisteme de gips-carton. În
acest scop, pot fi folosite produsele speciale pentru suprafețe
orizontale: URSA Glasswool DF 40 sau Plus AB (cașerate cu
folie de aluminiu).
n Izolarea plafoanelor de la garaje, subsoluri, beciuri
sau spații de lucru - în acest caz, vă propunem plăcile URSA
TERRA 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 sticlă de culoare galbenă. Montajul se face simplu și ușor,
folosind dibluri sau adezivi pentru montajul sistemelor cu plăci
de vată minerală. cașerajul din fibră de sticlă de culoare albă
poate rămâne aparent, nefiind necesară finisarea suplimentară,
iar spațiul beneficiază de o excelentă absorbție fonică.

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A,
Sector 1, Bucure[ti
Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.romania@ursa.com I www.ursa.ro
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Fonoizolarea corectă
A PA RD OSELI LO R
Împreună cu doamna
conf. dr. ing. Mariana cristina STAN, un
reputat specialist în domeniul confortului
acustic și fonoizolării structurilor construite,
ne propunem să abordăm tema fonoizolării pardoselilor la sunetul de impact,
explicând atât solicitările legale și tehnice
din domeniu, cât și soluțiile practice la
îndemâna proiectanților, constructorilor și
montatorilor de pardoseli.

Conf. univ. dr. ing. Mariana Cristina Stan,
membru al Comisiei de Acustică a
Academiei Române

I

zolarea acustică a unităților funcționale din
clădiri împotriva zgomotului aerian și de
impact se asigură prin elementele despărțitoare de construcții; pereți, planșee, pardoseli,
elemente de închidere (uși, fereste) a căror
alcătuire este astfel concepută încât să se îndeplinească atât cerințe de rezistență și stabilitate,
cât și condițiile de confort acustic.

Limite admisibile prevăzute în norme
limita admisibilă a nivelului de zgomot exterior
la limita proprietății în cazul clădirilor cu teren
împrejmuit (curte) şi cu destinație rezidențială cu
regim de două niveluri sau mai puțin este 60 dB(A),
iar în cazul clădirilor fără împrejmuiri este 50 dB(A)
(conform SR 10009 – 2017 „Acustica).
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„o clădire trebuie concepută și realizată în așa fel încât
zgomotul perceput de ocupanții săi să fie menținut la un
nivel care să nu le pună în pericol sănătatea și să le
permită să doarmă, să se odihnească și să lucreze în
condiții satisfăcătoare”.

limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul
ambiant și limitele admisibile de zgomot în diferitele spații ale
unei clădiri (conform “Normativ privind acustica în construcții şi
zone urbane”- indicativ c 125 publicat în Monitorul oficial nr.
812 bis din 20 dec. 2013 ) sunt după cum urmează:
Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent
interior, provenit din exteriorul unităţilor funcţionale,
sunt cele din tabelul 1.

Nr.
crt. Unitatea funcţională

1
2
3
4

camere şi/sau apartamente*
Spații de alimentație publică
Spații comerț şi servicii
Săli multifuncționale
Spații pentru practicarea de activități
5 sportive

limita admisibilă a zgomotului interior,
exprimată în:
nr.de ordB(a) dine al
curbei Cz
35
30
50
45
50
45
35
30
40

Limitele admisibile pentru nivelul de zgomot echivalent
interior datorat acţiunii concomitente a surselor exterioare unităţii funcţionale din hoteluri şi a agregatelor ce
funcţionează în interiorul încăperilor (sau activităţilor
specifice), sunt cele din tabelul 2.

Nr.
crt. Unitatea funcţională

1 camere şi/sau apartamente*
Spații de alimentație publică, inclusiv
2 restaurante
fără orchestră
3 Restaurante cu orchestră
4 Spații comerț şi servicii
5 Săli multifuncționale
pentru practicarea de activități
6 Spații
sportive

limita admisibilă a zgomotului interior,
exprimată în:
nr.de ordB(a) dine al
curbei Cz
35
30
75

70

90
50
35

85
45
30

70

65

35

* În cazurile în care zgomotul de fond (în absenţa surselor de zgomot exterioare) este mai mic de 30 dB(A), nivelul de zgomot echivalent interior datorat tuturor surselor de zgomot exterioare unităţii
funcţionale, trebuie să nu depăşească cu mai mult de 5 unităţi
nivelul zgomotului de fond.

* În cazurile în care zgomotul de fond (în absenţa surselor de zgomot exterioare) este mai mic de 30 dB(A), nivelul de zgomot echivalent interior datorat acţiunii concomitente a surselor exterioare
unităţii funcţionale din hoteluri şi a agregatelor ce funcţionează în
interiorul încăperilor, trebuie să nu depăşească cu mai mult de 5
unităţi nivelul zgomotului de fond.
Pardoseli magazin
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Noțiuni generale despre reducerea
nivelului sonor
Reducerea nivelului sonor se poate face prin absorbție
acustică și prin izolare fonică.
Pentru o acțiune eficientă privind reducerea nivelului de
zgomot, trebuie să se acționeze pe tot traseul producerii și
propagării sunetului:

Reducerea nivelului sonor prin absorbție
acustică
Reducerea nivelului de zgomot prin aplicarea unui
- de impact - emis de un element de construcție pus
tratament fonoabsorbant se poate explica astfel: prin
în vibrații prin şoc direct;
acoperirea elementelor de construcții cu material fonoabsor- din instalații - propagat prin structura clădirii.
bant, o parte importantă a energiei sonore produse în
Izolare acustică: ansamblul măsurilor luate pentru
încăpere se va disipa în acel tratament; intensitatea sonoră reducerea transmisiei energiei de la sursă la locurile care
trebuie protejate.
Pentru o izolare eficientă, trebuie avut în vedere tot traseul.

Pentru elementele de construcții omogene (într-un singur
strat), alcătuite din materiale tradiționale, izolarea la zgomot
aerian este dată de legea masei.
conform acestei legi, un element este cu atât mai bun
izolator fonic, cu cât are masa superficială mai mare.
Exemple
medie va fi astfel redusă. În plus, durata de reverberație va
scădea; toate zgomotele scurte vor dispărea în felul acesta
mai repede, ceea ce vă dă o impresie de liniște - care se va
adăuga la reducerea intensității.

Reducerea nivelului sonor prin izolare
fonică
După natura sa (mai precis, după modul de propagare),
zgomotul dintr-o clădire poate fi :
n zgomot aerian - care ia naştere şi se propagă prin aer;
n zgomot structural (produs de vibrația unui corp,
transmisă direct unei părți solide, prin care se propagă), care,
la rândul sau, poate fi:
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Element
Perete (planşeu) beton armat 14 cm.
Perete (planşeu) beton armat 16 cm.
Perete (planşeu) beton armat 20 cm.
cărămidă tencuită 2+24+2
cărămidă cu goluri tencuită 2+29+2
Blocuri BcA tencuite 2+20+2
Uşă lemn masiv 14 mm
Uşă (celulară)

r’w
52
54
58
54
54
46
28
18-22

Notă: R’w este indicele de izolare la zgomot aerian, determinat prin
măsurări, în clădire (in situ). În fişele tehnice ale producătorilor de
materiale de construcţii se poate găsi Rw, indicele determinat în
laborator, care poate fi cu 1...7 dB mai mare decât cel din situ,
deoarece în laborator nu există transmisii pe căi colaterale - prin
îmbinările dintre elementele de construcţii.

Aspectele ce trebuie îndeobște avute în vedere de
specialistul acustician prevăd:
n protecția împotriva zgomotului aerian provenit din
spații adiacente zgomotoase;
n protecția împotriva zgomotului aerian provenit din
exteriorul clădirii;
n protecția împotriva zgomotului transmis pe cale
structurală;
n protecția împotriva zgomotului produs de echipamente;
n realizarea confortului acustic în spațiile dedicate

Stratul fonoizolator se realizează preferabil din plăci de
polistiren ecruisat (nu extrudat) sau din vată minerală cu
densitate de minimum 100 kg/mc și grosime de 4 cm; pentru
reducerea substanțială a grosimii acestui strat, în loc de
polistiren sau vata minerală poate fi prevăzută o membrană
izolatoare la zgomotul de impact.

Alte măsuri speciale de izolare fonică

Pentru evitarea propagării zgomotelor aeriene și de
impact pe căi colaterale, se pot adopta următoarele măsuri:
n prinderea elastică a conductelor, prin intermediul unui
Pentru izolarea la zgomotul de impact (zgomotul produs material elastic (de exemplu cauciuc);
de pași, transmis prin pardoseală și care s-ar putea propaga
prin structură spre spațiile adiacente) se impun o serie de
măsuri de fonoizolare a pardoselilor/planșeului. În esență este
vizată decuplarea elementelor de construcție, astfel încât să
nu se transmită între acestea vibrațiile sau şocurile;
o variantă uzuală de izolare la zgomotul de impact a
pardoselii rezidă în aplicarea peste planșeu a structurii de „dală
flotantă”, în configurația „clasică”:

n trecerea conductelor prin elementele de construcții, prin
intermediul unor manșoane de cauciuc cu grosime de cca. 5 mm;

n realizarea închiderii ghenelor de instalații cu structuri
duble din gips-carton;

Pardoseli magazin
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Îmbinarea pardoselilor din lemn
cu pardoselile epoxidice Murexin
Design cu aspect de granit

F

urnizorul de soluții pentru
instalarea pardoselilor din lemn,
Hinterseer Parkett și-a amenajat
propriul sediu administrativ din
treptow-Köpenick, Berlin într-o notă
exclusivistă, îmbinând elemente specifice domeniului de activitate,
respectiv pardoseli din parchet cu
pardoseli decorative pe bază de rășini
epoxidice, respectiv pardoseli design
cu aspect de granit. acest tip de finisaj
epoxidic, pe lângă aspectul deosebit,
prezintă avantajul unei rezistențe
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ridicate la solicitări și la trafic, o
curațare ușoară, iar instalarea acestui
tip de finisaj nu presupune modificarea considerabilă a cotei finale a
pardoselii.
lucrările premergătoare au presupus pregătirea și nivelarea stratului
suport, respectiv a șapei de ciment
existente. S-a aplicat rășina epoxidică
barieră la vapori Epoxy-Feuchtigkeitssperre 2K EP 170 peste care
s-a presărat în proaspăt nisip de cuarț
Quarzsand QS 98.

În continuare, pentru nivelare s-a
utilizat șapa fluidă, ce se caracterizează
prin atingerea rezistențelor inițiale
extrem de ridicate, într-un timp foarte
scurt (45 n/mm2 la 24 de ore de la
turnare). Peste suprafața șapei s-a
aplicat un mortar reactiv autonivelant,
constând în amestecul rășinii poliaspartice Express Coat EC 60 cu nisip
de cuarț Quarzsand QS 98. rășina
ec 60 are un timp de uscare extrem
de rapid, după 60 de minute fiind
posibilă aplicarea straturilor ulterioare.
covorul epoxidic Design cu aspect
de granit a fost obținut prin amestecul
rășinii Epoxy Bindemittel EP 220 cu
adaosul granular Designfüller DF
170. Materialul obținut este autonivelant, iar aplicarea se face foarte ușor
cu șpaclul dințat.

Într-un timp foarte scurt, cu efort
redus, se obține o pardoseală cu
aspect de granit și cu rezistențe mecanice extrem de ridicate.
Pentru instalarea parchetului, ca
amorsă pentru pregătirea stratului suport
s-a utilizat Tiefengrund D 7 și s-a nivelat
stratul suport cu șapa autonivelantă
Nivelliermasse OS 50, iar lipirea
parchetului s-a realizat cu adezivul de
parchet X-Bond MS-K 511.
Provocările proiectului au fost două la
număr, respectiv preluarea diferențelor de nivel între cele două tipuri de
covoare și presiunea termenului scurt
de execuție a lucrării. Datorită utilizării
de produse extrem de rapide, dar și
experienței și versatilității montatorului
de pardoseli – Freiraum Design Berlin,
lucrările au durat doar două zile.

Informații suplimentare se regăsesc în ﬁșele tehnice pe www.murexin.ro
Pardoseli magazin
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Pardoseli lichide MasterTop,
pentru orice destinație
Sistemele pe bază de rășini epoxidice, poliuretanice, cimentoase și poliaspartice MasterTop, rezistente la
diverse solicitări, reprezintă repere în această industrie prin capacitatea lor de a proteja și înfrumuseța
pardoselile. Acestea combină ușurința întreținerii cu duritatea și durabilitatea necesare în construcții industriale
și comerciale, în instituții și spații medicale, parcări, depozite, învățământ, domeniul rezidențial ș.a.m.d. În plus,
sistemele de pardoseli MasterTop, continue, 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.
sănătate și siguranță etc. Producătorul
Master Builders Solutions are o ofertă
variată în acest sens, pentru a asigura o
gamă largă de aplicații. cu peste 50 de
ani de experiență în acest domeniu, a
dezvoltat produse inovatoare, devenind
lider pe piața europeană și mondială.

c

erințele legate de pardoseli
variază de la un proiect la altul,
de aceea este bine ca beneficiarul să poată opta în funcție de câteva
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criterii importante: performanțe de
rezistență specifice, estetică, marje de
preț, constrângeri de timp (viteză de
aplicare/instalare), exigențe de igienă,

n Pardoselile cimentoase MasterTop – sunt şape solide şi economice sau
pardoseli elicopterizate cu conținut de
nisip, cimenturi speciale, pigmenți de
culoare şi agregate dure naturale, sintetice
sau metalice. Acestea au o rezistență mecanică foarte ridicată şi, astfel, sunt
potrivite pentru fabrici şi depozite, reprezentând o soluție foarte eficientă din
punct de vedere al costurilor.
n Pardoselile poliuretanice
MasterTop - 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 MasterTop - 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 cultura corporatistă a acesteia.

Pentru industria alimentară și
bucătăriile profesionale din alimentația publică, Master Builders Solutions
are un produs unic: UcRETE. Este un tip
de pardoseală industrială, pe bază de
beton poliuretanic, deosebit de rezistent 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 identitatea 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 reprezintă, de asemenea, o provocare pentru

proiectanți și constructori, deoarece
trebuie să îmbine siguranța și funcționalitatea 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
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acceptate pentru activitățile educaționale,
care sunt printre cele mai exigente.
Pentru unități medicale, Master
Builders Solutions poate propune sisteme dedicate care nu afectează
sănătatea, blochează dezvoltarea bacteriilor și contaminarea încrucișată,
suportă abraziunea, traficul intens,
deplasarea scaunelor cu rotile și, în mod
firesc, curățarea frecventă și utilizarea
dezinfectanților .
Sistemele de pardoseli MasterTop
pun bazele proiectului dumneavoastră
de amenejare interioară, combinând un
aspect atractiv pe termen lung cu funcționalitatea și economisirea resurselor
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destinate întreținerii. Acestea sunt nu
doar estetice, ci îndeplinesc și o serie de
cerințe funcționale specifice, inclusiv
absorbția sunetului de impact, reducerea
zgomotului pașilor și confort ridicat la
mers. Durabilitatea mare și cerințele
privind curățarea reprezintă provocări
speciale pentru zonele publice. Suprafața
acestora este omogenă și fără îmbinări, în
afara rosturilor de expansiune. Fiind ușor
de curățat și de întreținut, se economisesc
bani și timp. Multe dintre avantajele
sistemelor de pardoseli MasterTop
decurg din aplicarea lor în formă lichidă.
configurarea multistratificată garantează un grad mare de versatilitate și
perioade de aplicare reduse: o recondiționare 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
proiectarea conceptuală până la
finalizarea proiectului.
consultanța holistică include
asistență pe parcursul fiecărei etape de
proiectare și de proces decizional. Pe
baza cerințelor proiectului, personalul

nostru specializat vă prezintă gama
largă de posibilități care sunt
disponibile.
În acest fel, sunteți întotdeauna
sigur că alegeți pardoseala potrivită
pentru proiectul dumneavoastră de renovare, 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@mbccgroup.com

Divizia de produse chimice
pentru construcții
a BASF devine entitate
independentă sub denumirea
Master Builders Solutions.

INTERVIU

Mizăm pe gazonul artiﬁcial premium
Interviu cu Adrian Homeniuc, Director General HATTRICK SPORT
În cei 14 ani de experiență,
HATTRICK
SPORT
a
realizat
proiecte pentru mai mult
de 650 clienți din
România: terenuri de
sport (fotbal, tenis, multifuncționale), piste de alergare, săli de
sport amenajate în principal cu gazon
artificial, dar și cu tartan, parchet sau PVC.
Serviciile companiei includ consultanță
tehnică, montaj profesionist, precum și
întreținere, iar beneficiarii sunt cluburi
sportive, direcții județene pentru sport și
tineret, primării, corporații, școli și licee,
societăți comerciale sau persoane fizice.
Toate aceste proiecte au beneficiat doar
de gazon premium, de ultimă generație,
care întrunește toate calitățile estetice ale
gazonului natural.

Cum evaluați situația actuală a pieței
gazonului artiﬁcial din România?
Datorită funcționalităților sale multiple și întreținerii la costuri minime, industria gazonului artiﬁcial
este în continuă dezvoltare la noi în țară. Sunt cereri
din ce în ce mai multe, atât pentru gazon artiﬁcial
sportiv, cât și pentru cel decorativ - fapt ce demonstrează că oamenii au descoperit beneﬁciile covorului
sintetic, lucru care nu poate decât să ne bucure.
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Durată lungă de viață
Odată ce gazonul artiﬁcial a fost instalat corect și se
respectă măsurile minime de întreținere, el se va
păstra mult timp, între 5 și 10 ani, în funcție de tipul
și calitatea gazonului ales. Gazonul artiﬁcial de tip
premium este conceput să reziste până la o temperatură de +70° C și la intemperii până la -30° C.
Sigur pentru copii
Gazonul artiﬁcial decorativ de ultimă generație este
non-toxic și sigur pentru copii. Spațiile de joacă
amenajate cu gazon artiﬁcial au benefeciul de a ﬁ
mereu curate, confortabile la atingere și fără insecte,
Care sunt motivele pentru care gazonul polietilena neﬁind un material atrăgător pentru
artiﬁcial pare o soluție mai bună decât acestea din urmă.

gazonul natural?

Confort sporit pentru animale de companie
În ultimul timp, a crescut numărul persoanelor
Covorul sintetic oferă patrupezilor confort termic,
care aleg să-și înfrumusețeze spațiile cu iarbă artiﬁîn special în anotimpul rece. De asemenea, dacă
cială, din următoarele considerente:
alegem gazonul artiﬁcial la amenajarea curții, putem
Mentenanță redusă
uita de găurile făcute în pământ de câini. Iarba artiﬁRealitatea zilelor actuale ne demonstrează că timpul cială nu este la fel de atrăgătoare pentru ei și sunt
este mai prețios ca niciodată, iar pentru a ține pasul rare acele momente când încearcă să sape, ﬁind, de
cu cerințele societății, suntem nevoiți să căutăm altfel și diﬁcil să obțină ce își doresc.
alternative care să ne ajute să ne bucurăm în continAdaptabilitatea
uare de confort, dar fără să pierdem prea mult timp. Estetic vorbind, gazonul artiﬁcial este foarte util
Așadar, amenajarea spațiilor verzi sau a terenurilor pentru a decora multiple suprafețe, cum ar ﬁ: spațiul
de sport cu gazon artiﬁcial este o soluție excelentă de grădină, de lângă piscină, diferite alei, scări sau
pentru cine nu dorește să investească timp și bani în orice porțiune unde s-ar putea potrivi. Poate ﬁ de
întreținerea gazonului. Pentru a menține gazonul ajutor în crearea anumitor decorațiuni în proiecte
artiﬁcial în condiții optime, trebuie doar îndepărtate artistice (teatru, ﬁlm, fotograﬁe, etc.), precum și
frunzele, ramurile sau alte materiale ce s-au depus pentru înfrumusețarea intrărilor în clădiri, restaudeasupra lui, iar atunci când este necesar, se rante ș.a.m.d.
efectuează o periere sau aspirare. Pentru terenurile
Rentabilitate crescută pentru
de sport se recomandă și o mentenanță profesională
cluburile sportive
periodică care curăță în profunzime suprafața de
gazon artiﬁcial și decompactează straturile de inﬁll Un teren de sport cu gazon artiﬁcial este potrivit
(nisip și granule).
pentru utilizare intensă și poate ﬁ folosit 7 zile din 7,
chiar dacă vremea este ploioasă sau umedă, fară a ﬁ
Estetică
afectată suprafața de joc. În schimb, un gazon natuDisponibilitatea gazonului artiﬁcial în toate cele 4
ral poate ﬁ exploatat aproximativ 250 - 300 de ore pe
anotimpuri din an este un alt beneﬁciu de luat în
an și se poate distruge dacă se joacă pe vreme cu
considerare. Suprafețele amenajate cu iarbă artiﬁprecipitații. Din punct de vedere ﬁnanciar, gazonul
cială vor avea un aspect îngrijit pe toată perioada
artiﬁcial necesită în mod evident o investiție inițială
anului. Gazonul artiﬁcial este rezistent la razele
mai mare, dar trebuie considerată ca ﬁind o
ultraviolete, deci nu se decolorează și face față
investiție pe termen lung, rentabilă datorită unei
vremii capricioase - putem uita de noroi, bălți,
întrețineri mai puțin costisitoare, a posibilității
buruieni sau porțiuni de iarbă arsă.
unei utilizări multifuncționale și constante.
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INTERVIU
Cum reușiți să ﬁți competitivi?
Noi reușim să ne dezvoltăm continuu, oferind
clienților noștri produse și servicii cât mai variate și
de calitate mai bună. Mizăm pe gazonul artiﬁcial
premium, care are mai multe ﬁre de iarbă pe metrul
pătrat decât varianta standard. Din experiența noastră de 14 ani am realizat că doar acesta întrunește, la
un nivel superior, calitățile tehnice și estetice (de
exemplu inﬁll-ul cu nisip cuarțos este mai puțin
vizibil) ale gazonului natural, care, în plus, are avantajul de a ﬁ mai durabil în timp, mai ușor și mai rapid
de întreținut. Punem în operă gazon artiﬁcial de la
producători de top precum GreenFields - Olanda,
Domo Sports Grass – Belgia, Nurteks – Turcia sau
Conica - Elveția, SMG – Germania ș.a.m.d. Este
important ca ﬁrul de iarbă să ﬁe de calitate, precum
cel de la TenCate Grass, lider mondial în acest
domeniu. Nu în ultimul rând, cred că a găsi soluții la
problema/cererea clientului este unul dintre punctele noastre forte. Tot personalul a fost instruit să
trateze cu seriozitate atât cererile de 20 mp, cât și
cele de 10.000 mp.
O bună parte din proiectele realizate sunt terenuri
de sport, investiții ale unor primării și instituții
publice. Ce soluții noi aveți pentru acestea?
În 2022 venim cu soluții de a amenaja terenuri de
sport complete, respectiv de la stadiul de stabilire a
nevoilor reale la proiectare și execuție completă a
bazei sportive. Ne referim aici la soluții de amenajare
a stratului suport, împrejmuire, instalație de
nocturnă, suprafața sportivă de gazon artiﬁcial sau
tartan, accesorii sportive, tribune/gradene, precum
și orice alte dotări pentru bazele sportive. În 2021
am contribuit, alături de ﬁrma Simion Tehnoconstruct, la ﬁnalizarea și recepția primei baze sportive
de tip 1 din România (din proiectul CNI de a înﬁința
400 de baze sportive tip 1), la care am livrat și

montat aproximativ 8.800 mp de gazon artiﬁcial de
50 mm FIFA Quality pentru un teren de fotbal, 1.100
mp de tartan pentru un teren de sport multifuncțional, o tribună cu pentru 500 de locuri și accesoriile sportive. Avem discuții și pentru amenajarea
altor baze sportive tip 1 cu gazon artiﬁcial, tartan și
accesorii sportive.
Ce sfaturi ne puteți da pentru a alege soluția
potrivită de gazon artiﬁcial pentru terenuri
de sport?
Pentru asigurarea faptului că produsul ales este
conform cerințelor proiectului, este nevoie să se
consulte ﬁșa tehnică a gazonului sintetic, unde se
veriﬁcă următoarele:
Numărul de ﬁre/mp și greutatea ﬁrelor/mp - un
gazon cu mai multe ﬁre de iarbă pe mp va ﬁ mai
rezistent și va ﬁ mai estetic;
Compoziția ﬁrelor – de exemplu, polietilena
maleabilă este foarte rezistentă la acțiunile mediului înconjurător, nu îngheață și este mai rezistentă la foc; este un material recomandat în principal pentru terenul de fotbal deoarece, în comparație cu polipropilena, este mult mai moale și
nu rănește pielea jucătorilor care ajung în contact
cu gazonul artiﬁcial;
Tipul ﬁrului de iarbă – acesta poate ﬁ ori monoﬁlament, recomandat pentru fotbal (gazonul
format din ﬁre individuale în două nuanțe de
verde, astfel încât aspectul este mai asemănător
cu gazonul natural), ori ﬁbrilat, cu ﬁre groase
care se despart în timp, îmbunătățindu-și aspectul permanent (de regulă pentru terenurile
multisport);
Garanția gazonului (dată de producător) și
garanția montajului;
Referințe și recomandări pentru ﬁrma de
execuție;

HATTRICK SPORT
Rădăuți - Suceava
0722 112 333,
0725 875 787, 0763 687 782
www.gazonsportiv.ro
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caSa BarBu GăneScu
în care a locuit Brâncuși

În piață centrală din Târgu Jiu, dominată de
clădiri neoromânești, întâlnim Casa Barbu
Gănescu, construcție albă, cu arcade simetrice ca un pridvor monahal, construcție cu
eleganța ﬁrească a unor vremuri mai bune.
Aici a trăit Brâncuși în ultimii ani petrecuți
în România și tot aici a creat cele mai reprezentative opere ale sale - Coloana Inﬁnitului,
Masa Tăcerii și Poarta Sărutului.
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ea mai valoroasă operă a lui
Constantin Brâncuși se află pe meleagurile natale ale sculptorului, în
Târgu Jiu. Coloana Infinitului, alături de
întreg ansamblul Eroilor, reunind Masa
Tăcerii, aleea Scaunelor și Poarta Sărutului,
au fost realizate la solicitarea Ligii Femeilor
Gorjene, în memoria Eroilor căzuți în Primul
Război Mondial.
Sculpturile au fost realizate de Brâncuși
în ultima ședere a sa în țară, între anii 19371938, perioadă în care a locuit și creat în
casa Barbu Gănescu. Prezența lui Brâncuși se
face simțită de cum intri în curte – în sine un
muzeu. Există în aer liber, într-o ordine
aleatorie și atât de firească, tot felul de obiecte
care i-au aparţinut lui Brâncuşi, printre care
diverse pietre cu forme mai puţin obişnuite,
adunate de pe râurile Gorjului și care pentru
el aveau o semnificație, dar și patru mese,
realizate de sculptor din pietre de moară şi
care au fost declarate monumente istorice,
inclusiv o Masă a Tăcerii... firesc, dacă ne
gândim că în casa Gănescu şi-a amenajat
Brâncuși atelierul unde se sfătuia cu inginerii
care lucrau la realizarea sculpturilor şi unde
studia planurile şi schiţele. Nu a fost însă
singura interacțiune a marelui Brâncuşi cu
Casa Gănescu - sculptorul aflat la începutul
carierei sale, a fost recomandat lui Auguste
Rodin chiar de unul din membrii familiei
Gănescu.

De la Casa Gănescu
la locul unde sunt
amplasate Masa
Tăcerii și Poarta
Sărutului sunt
doar câteva sute
de metri.

A rămas în istorie grație activității
culturale pe care o sprijinea, alături de soția
să. „În Casa Gănescu, profesorul Constantin Stanciovici Brănișteanu a organizat
numeroase spectacole de teatru. Barbu
Gănescu a avut doi fii, Barbu și Grigore.”
Aceștia au fost actori în primul spectacol
de teatru pus în scenă de StancioviciBrănișteanu. La sfârșitul secolului al
XIX-lea, Casa Gănescu și terenul au
devenit proprietatea familiei Bărbulescu.

Istoria casei
Casa Barbu Gănescu este o construcție
în stil neoromânesc care are la origine
nucleul unei locuințe ridicate în 1790.
Numele și-l trage de la slugerul Barbu Gănescu, proprietarul ei la sfârșitul secolului
al XVIII-lea. Potrivit informațiilor culese
de magistratul Ion Duguleanu și publicate
în volumul din 2010 – „Târgu-Jiu. CaseOameni-Destine”, Barbu Gănescu s-a
născut la 1777, într-un sat al județului
Vâlcea. Făcea parte dintr-o importantă
familie, iar în ierarhia nobiliară a avut
rangul de sluger.
Pardoseli magazin
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Ion Bărbulescu avea o vârstă înaintată, iar
în 1925 a vândut casa lui Constantin Bălănescu. Acesta o restaurează radical și o
reamenajează în anul 1929 sub supravegherea
arhitectului austriac Iulius Doppelreiter, care
contribuie la decorația exterioară și la
distribuția încăperilor. În perioada interbelică,
Titi Bălănescu a fost director de bancă,
consilier orășenesc, iar din 1914 a fost de mai
multe ori primar al orașului și senator.
În 1948 imobilul a fost rechiziționat de
Ministerul Sănătății pentru a se inființa aici
Dispensarul de puericultură, iar în 1950 prin
Decretul nr. 92 casa și terenul au fost naționalizate și trecute în proprietatea statului. Cea
mai mare parte a perioadei dintre 1950 și 1989
imobilul a fost sediul Casei de oaspeți a PCR,
fiind retrocedat după revoluție nepoatei
fostului proprietar, care ulterior a vândut-o
Consiliului Județean Gorj.

de ani, construcția are aceeaşi formă pe care
a avut-o la începutul ridicării ei. A fost
amplasată într-o zonă deosebită în secolul al
XVIII-lea, lângă alte două edificii istorice –
casa lui Neagoe Starosti, un mare negustor, şi
fabrica de porţelan deţinută de Frederic
Drexler.
Clădirea este masivă, cu o fundație adâncă
și o temelie groasă din piatră de râu, ziduri de
cărămidă și șarpantă de lemn. Veranda este
specifică stilului neoromânesc, complet
deschisă și sprijinită de stâlpi masivi și

Arhitectura
Construcție în stil neoromânesc, emblematică pentru epoca sa și pentru arhitectura
românească, casa Gănescu a suferit multiple
transformări din 1790 până azi, dar din
fericire și-a păstrat nealterată autenticitatea și
volumetria - și astăzi, după mai bine de 200
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semiarcade. Lateral există două balcoane de
tip pridvor țărănesc, cu ornamente din lemn
păstrate foarte bine și de o estetică deosebită.
Ca funcțiuni, la interior găsim camere de
mari dimensiuni, tâmplărie din lemn masiv
de calitate deosebită și parchet tip Versailles
impecabil. Inițial demisolul adăpostea crama,
ca la mai toate casele boierești și culele din
zonă, dar azi destinația acestui spațiu s-a
schimbat, aici fiind „holuri, două crame, două
mici depozite, o bucătărie, cameră de serviciu”, precum menționează magistratul Ion
Duguleanu în lucrarea să „Târgu-Jiu - Case.
Oameni. Destine”.
Un moment important în istoria casei este
reprezentat de restaurarea din anul 1929,
realizată sub supravegherea arhitectului Iulius
Doppelreiter, de origine austriacă și autor al
multor case emblematice pentru Târgu Jiu.
Decorațiunile interioare vizibile azi în clădire
datează de atunci și sunt opera pictorului Iosif
Keber.

Stilul actual al casei se
datorează arhitectului
Doppelreiter, care,
provenit dintr-o
familie mixtă românoaustriacă, își face
studiile la Viena dar
devine un oltean
convins. Își trăiește
cea de-a doua parte a
vieții la Târgu Jiu,
unde proiectează zeci
de construcții sau
renovări în stil
neoromânesc, stil pe
care l-a cultivat cu
stăruință.

Pardoseli și tâmplărie din
materiale naturale
Impresionează starea impecabilă a parchetului din stejar, montat cu model gen
Versailles, cu lamelele împletite într-un pătrat.
Din același lemn sunt și porțiunile de parchet
ce deservesc lateralele construcției, modelul
însă fiind mai simplu, tip englezesc. La
exterior, în cerdacul neoromânesc pardoselile
expuse parțial intemperiilor sunt din materiale rezistente – și care impresionează prin
naturalețe și durabilitate – arată impecabil
după secole de la punerea în operă. La intrare,
pe terasa mare avem de-a face cu o gresie arsă
tip cotto în nuanțe sângerii, iar pe balcoanele
în stil autentic țărănesc cu un mozaic în
culoarea pietrei cu modele roșiatice, mozaic
pe care-l întâlnim și pe scara de acces.
O notă specială de rafinament este indusă
de tâmplăria din lemn masiv cu broderii unice
și geniale în simplitatea lor – atât la ancadramentele ferestrelor, cât și la uși și la
îmbrăcămintea grinzilor masive din cărămizi
arcuite. Plafoanele încăperilor mari de la
parter sunt îmbrăcate în lemn și finisate cu
aceeași atenție.

cale a amânării cât mai mult a despărțirii,
materializată în sărutul de bun rămas. Și apoi
trecerea spre infinit...
Masa Tăcerii a fost realizată de Brâncuși
în două variante... Una în 1937, alta în 1938,
amândouă din piatră. Tot în 1938, au fost
montate scaunele-clepsidră rotunde, pe care
artistul le-a pus la egală distanță față de masă
și între ele. Poarta Sărutului pare a fi o trecere
simbolică pe Calea Eroilor spre Coloana fără
sfârșit, cu Biserica Sf. Ap. Petru și Pavel
simetric între ele.
Coloana este așezată pe un promontoriu,
fiind durată din fontă și oțel, după modelele
originale sculptate în lemn de tei. Având 29,33
m înălțime, este compusă din 15 module
întregi și două incomplete, primul și ultimul.

Ansamblul Eroilor
Sunt multe simbolistici ale ansamblului
Eroilor, poate cea mai impresionantă vizând
plecarea tinerilor pe front, începută la o masă
a despărțirii, a tăcerii apăsătoare, apoi pe o
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QUATTRO PAVIMENTE TEHINCE:
Început de an promițător pentru
piața de pardoseli tehnice
Într-o piață atât de agitată și incertă, dar totuși dinamică și cu
provocări zilnice, Quattro Pavimente Tehnice a reușit în primul
trimestru al anului 2022 să asigure soluții sustenabile și stabile, atât
în ceea ce privește disponibilitatea, cât și din punctul de vedere
al randamentului ridicat în exploatare pentru toate produsele
propuse. Începutul de an se arată unul promițător pentru sectorul pardoselilor tehnice dedicate clădirilor de birouri, conform
declarațiilor lui Dan Berechet, manager de produs Quattro Pavimente Tehnice.
Deși totul este nesigur și incert,
direcţiile sunt totuși unele pozitive.
Din discuţiile avute cu dezvoltatorii
prezenţi la evenimentul Bucharest
Real Estate Club - Major Investors’
Agenda, care a avut loc la ﬁnalul lunii
februarie, semnalele transmise sunt
pozitive și cu perspective interesante
pentru acest an.
Pentru zona de oﬃce, anul 2022 ar
trebui să aducă livrări importante, ceea
ce este contrar faţă de ce se estimase
la începutul perioadei de pandemie,
iar dacă la acel moment scenariile erau
unele negative din cauza faptului că
ne așteptam să ﬁe încurajată munca
de acasă, în realitate, procentul angajaţilor care muncesc de acasă se
compensează oarecum cu nevoia
unui spaţiu mai generos pentru angajaţi, care a crescut de la 10 mp/persoană la 13-14 mp/persoană. În plus,
pentru a încuraja întoarcerea la birou,
companiile au început să ﬁe mai
atente la modul în care trebuie să arate
spaţiul, la ambient, la accesibilitate și
logistică. Toate aceste nevoi au generat o creștere a spaţiilor reamenajate,
care în cele din urmă se traduc într-o
cerere destul de ridicată pentru acest
sector în următoarea perioadă.
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Prin produsele noastre și prin stocurile asumate, încercăm să transmitem
cât mai mult optimism în piaţă, să
asigurăm stabilitate și continuitate,
atât pentru panourile clasice din
conglomerat lemnos - Panou W40 cu
folie de aluminiu pe ambele feţe,
pentru situaţiile în care în spaţiu se
dorește o mochetă, cât și pentru
Panoul înnobilat cu PVC, linoleum, HPL
etc., atunci când se dorește un ﬁnisaj
montat din fabrică.
Aceste panouri au clasa de reacţie la
foc Bﬂ-s1 d0 și un comportament
foarte bun în exploatare.
Este adevărat că în acest moment
conglomeratul lemnos a ajuns la un
cost apropiat de cel al sulfatului de
calciu, dar, prin avantajele pe care ni le
oferă linia noastră de producţie,
reușim să oferim aceste preţuri la
costuri realiste și ancorate în piaţă. În
condiţiile în care solicitările sunt
pentru panouri cu reacţie la foc A1,
avem soluţia panourilor incombustibile din sulfat de calciu, care pot ﬁ
livrate de asemenea în varianta brută
pentru montarea ﬁnisajului în șantier,
sau innobilate din fabrică folosind
ﬁnisaje de tip PVC, linoleum, HPL sau
orice alt ﬁnisaj dorit de client.

Toate sistemele propuse au o
rezistenţă la încărcare echivalentă cu
minim 1.200 Kg/mp, dar, atunci când
este nevoie, putem conﬁgura sisteme
destul de complexe, care rezistă și la
3.000-4.000 Kg/mp.
Fiind produse speciﬁce și cu potenţial
de personalizare, pentru aceste două
categorii de panouri dispunem de
materia primă, motiv pentru care
termenul de livrare ţine cont doar de
timpul de prelucrare și încărcarea liniei
de producţie, dar cu siguranţă va ﬁ
unul foarte raţional. Pe lângă cele
două game de produse, dispunem de
panourile încapsultate STW23 - Panou
încapsulat cu miez din conglomerat
lemnos și STS23 - Panou încapsulat cu
miez din sulfat de calciu, produse care
sunt în permanenţă pe stoc, motiv
pentru care termenele de livrare sunt
imediate, sau în condiţiile unei comenzi mai mari, termenul va ﬁ cu
siguranţă unul scurt și pertinent.

Ultimul eveniment la care am participat cu produsele noastre a fost târgul
Construct Ambient Expo, organizat la
Romexpo, în perioada 24-27 martie,
unde în calitate de expozanţi, ni s-a
conﬁrmat faptul că, ﬁind obișnuiţi cu
inovaţia și anticiparea tendinţei pieţei,
mergem într-o direcţie corectă; chiar
dacă acest eveniment a fost organizat
prea repede după pandemie, din
interacţiunea cu ceilalţi expozanţi, dar
în special cu vizitatorii standului
nostru, cărora le mulţumim pe această
cale, am conștientizat faptul că
oamenii manifestă interes în revenirea
la normalitate și depășirea perioadei
de pandemie, în care totul a funcţionat
după alte reguli.

E-mail: office@quattropavimente.ro
Tel.: 021.52.96.200; 0732.667.527
www.quattropavimente.ro
Pardoseli magazin
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atunci când se proiectează o clădire, oricare i-ar fi destinația, sunt
menționate și o serie de informații despre pardoseli: condiții
tehnice, criterii de performanță, niveluri de performanță ale
straturilor intermediare și ale celor de uzură. Însă între ceea ce
se prevede în proiect și situația concretă de pe șantier pot exista
diferențe importante. aplicatorul nu este doar un simplu
executant, el trebuie să fie în același timp un consultant pentru
arhitect și beneficiar. responsabilitățile unei echipe de aplicatori
profesioniști sunt mult mai mari decât s-ar putea crede, de aceea
nu ar fi o idee rea ca ei să participe la alegerea sistemului de
pardoseală încă din faza de proiectare.

reSP o nSa Bilitățile

aP li c ato ri lo r Pr o Fe Si o n iș ti
elite SurFace SySteMS
office@pardoseli-elite.ro
De la proiect la situația de subțiri sau fragile, sau au deja greutăți
pe șantier
mari din construcție (în trecut, peste
când echipa de aplicatori sosește pe
șantier, situația nu este totdeauna precum
cea din proiect. Poate placa planșeului nu
este perfect plană, poate există o șapă
turnată de o echipă mai puțin competentă (sau mai puțin informată). Deseori
se constată crăpături, denivelări, suprafețe
friabile ș.a.m.d. și este nevoie de un alt
strat sau de o reparație. Dar orice intervenție trebuie făcută responsabil,
conform unor procedee de lucru stabilite
clar. Un centimetru de șapă turnată pe o
suprafață de 100 m2 crește sarcina asupra
plăcii cu circa două tone, ceea ce poate
reprezenta o problemă, dacă nu este prevăzută în proiect, iar structura este
dimensionată la limită. În cazul construcțiilor vechi, în renovare, planșeele pot fi
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planșeu se așezau și straturi groase de
moloz, pentru izolare termică și fonică,
după care se turna o șapă și se monta
stratul final). Nu în ultimul rând, straturile
finale pot veni cu greutăți suplimentare
importante, mai ales când este vorba de
piatră, marmură, plăci ceramice și chiar
lemn masiv, care are o densitate specifică
mare. orice sarcină suplimentară, neprevăzută în proiect, poate veni cu riscuri
asupra structurii casei; este la fel de
adevărat că o pregătire corespunzătoare
a stratului suport poate contribui la
creșterea rezistenței acestuia.
În consecință, în cadrul lucrărilor de
execuție a pardoselilor, intervențiile asupra stratului suport comportă o
responsabilitate majoră, de aceea este

ciale, de alimentație publică, depozite
instabilitate, rezistență scăzută) să le
sau instituții, în prezent sunt tot mai
semnaleze pentru a fi remediate de
căutate și pe segmentul rezidențial.
către cei cu competențe specifice;
Aceste produse au ajuns la formule
lucrarea de pardoseli începe doar
complexe, venind în întâmpinarea
după ce se face o recepție corectă a
beneficiarilor care au exigențe sporite
stratului suport.
legate de longevitatea pardoselilor și de l Neconformitățile, defectele și neconcordanțele la execuție sunt
o estetică elaborată.
soluționate doar împreună cu proiecResponsabilitățile unei echipe protantul și cu acordul beneficiarului.
fesioniste de aplicatori presupun câteva
l Aplicatorii vor verifica permanent plaaspecte extrem de importante:
l Să se asigure de starea corespunneitatea suprafețelor, conform
zătoare a stratului suport, iar dacă
proiectului, în toate etapele lucrării,
observă probleme privind integritaîncepând cu planeitatea stratului
tea acestuia (fisuri în planșeu,
suport, continuând cu cea a stra-

nevoie de experiența unor profesioniști.
Sistemele de pardoseli lichide, epoxidice, poliuretanice și poliureice, sunt
recunoscute pentru greutatea lor redusă, inclusiv în cazul pardoselilor
decorative pentru uz 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,
farmaceutice, de învățământ, comer-
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turilor intermediare (având grijă ca
straturile să aibă o grosime uniformă);
se va verifica calitatea fiecărui strat,
din perspectiva rezistenței, a umidității, grosimii, a lipsei de crăpături.
De asemenea, va lua măsuri de
protejare a lucrărilor, pentru a nu fi
afectate de îngheț, uscare forțată sau
alte incidente nedorite.
l Să respecte proiectul și detaliile de
execuție, dar și să verifice adecvarea
lor la reglementările tehnice în
vigoare și la cerințele beneficiarului,
chiar dacă aceasta este sarcina
proiectanților. Începerea lucrărilor se
face doar în conformitate cu proiectele verificate de specialiști atestați
(inclusiv partea de structură).
l Să respecte un nivel de calitate corespunzător cerințelor sau caietelor de
sarcini, orice modificare în acest sens
făcându-se doar cu acordul proiectantului și al beneficiarului.
l Să aibă propriul său sistem de verificare a calității, care să fie respectat de
toți membrii echipei.
l Atunci când este cazul, să convoace
la fazele determinante ale execuției
pe cei care trebuie să verifice lucrările
(proiectant, beneficiar, diriginte de
șantier etc.). În funcție de aceasta, va
respecta acordul de continuare a
lucrărilor.
l Atunci când li se cere de către
proiectant, beneficiar sau organele de
control abilitate, aplicatorii vor efectua încercări de calitate la locul de
punere în operă.
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l Recepția lucrării se face doar în
condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, cu participarea celor
responsabili.
Elite Surface Systems are un
portofoliu consistent de lucrări în
cele mai variate domenii: industria
alimentară, unități de producție,
Horeca, spații comerciale și retail,
depozite, parcări, unități medicale și de învățământ, clădiri de
birouri și rezidențiale.

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

Dacă doriți să aflați mai multe
despre pardoselile din rășini sintetice, nu
ezitați să ne contactați. Pentru fiecare tip

de spațiu și pentru orice destinație
avem o propunere dedicată. Suntem
mai mult decât bucuroși să vă oferim
informații despre soluțiile noastre de
pardoseli durabile și despre modul în
care pot îmbunătăți în mod semnificativ
orice mediu rezidențial și industrial.

JUridiC

LUCRĂRI LA SPAȚIILE COMUNE:
CU SAU FĂRĂ CONTRACT?
Conform art. 649 din Codul civil, printre elementele
care sunt considerate părți comune în clădirile cu
mai multe apartamente se aﬂă și scările, casa
scărilor, holurile, podul, pivnițele și subsolurile
necompartimentate. Din aceste spații, ﬁecare dintre
proprietarii apartamentelor deține o cotă-parte
indiviză. Cota-parte indiviză este cota de proprietate
comună forțată, exprimată procentual, care îi revine
ﬁecărui proprietar individual și este calculată ca
raportul dintre suprafața utilă a proprietății individuale și suma suprafețelor utile ale tuturor proprietăților individuale din condominium (art. 2 alin l
din Legea 196/2018).

Cota-parte din costuri
De speciﬁcul elementelor imobiliare asupra cărora există
o proprietate indiviză ține faptul că asupra ﬁecărui centimetru pătrat din acel element, mai multe persoane (în
acest caz proprietarii de apartamente) au un drept de
proprietate care implică drepturi și obligații speciﬁce. Nu
există așadar porțiuni delimitate care să aparțină cuiva
anume, ci totul este al tuturor.

Drepturile implică, în
esență,
posibilitatea
ﬁecărui proprietar de a
folosi părțile comune
conform
destinației
ﬁecăreia, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți
proprietari. Aici nu sunt
probleme majore, întrucât,
atunci când vine vorba
despre a-și exercita dreptu- Simona Mitrănescu
avocat specializat
ri, nimeni nu dorește să nu construcţii şi imobiliare
și le exercite. Însă discuțiile
apar atunci când vine vorba despre îndeplinirea
obligațiilor implicate de acest drept de coproprietate,
care privesc, în esență, datoria ﬁecărui proprietar de a
suporta cheltuielile legate de întreținerea, repararea și
exploatarea părților comune, în proporție cu cota sa
parte (art. 654 Cod civil). Aceasta înseamnă că, în funcție
de procentul determinat conform regulii de mai
Pardoseli magazin

39

JUridiC

sus (suma suprafețelor utile comparată cu suprafața utilă
exclusivă), procent pe care proprietarii îl dețin din spațiul
comun, există obligația contribuției ﬁnanciare la lucrările
de conservare, reparare și exploatare ale acestora.

Cine suportă cheltuielile
Nu puține sunt situațiile în care (în special, dar nu doar
atunci când nu este constituită asociație) proprietarii de
apartamente sau doar unii dintre aceștia demarează
lucrări de amenajare a spațiilor comune, precum gletuiri,
zugrăveli, recondiționări de uși sau podele. Astfel, este
contactat un specialist în domeniu care, în baza unui
contract încheiat cu proprietarii (mai mult sau mai puțin
clar redactat), demarează execuția lucrărilor astfel
contractate. De obicei, specialiștii executanți se bazează
pe buna credință a beneﬁciarilor de lucrări, neacordând
o importanță deosebită clarității clauzelor contractuale.
Iarăși, adeseori, pe parcursul lucrărilor, sunt identiﬁcate
noi porțiuni din spațiu sau noi tipologii de lucrări care se
doresc executate, în plus față de cele asupra cărora s-a
convenit inițial. Iar specialistul, aﬂat deja în șantierul nou
format, cu toate cele necesare execuției, acceptă să
demareze executarea și a acestor lucrări suplimentare,
fără să adauge în scris la contract și noul obiect. Aceasta
bazându-se iarăși pe buna credință a proprietarilor, care
totuși, în mod ﬁresc, nu ar putea să refuze plata unor
lucrări care proﬁtă bunurilor lor. Surprizele apar însă la
ﬁnal, când o parte dintre proprietarii care au fost de
acord la început refuză să plătească lucrările realizate în
plus, argumentând că anumite lucrări «proﬁtă» doar
unora dintre vecini, nu și lor. Iar aceștia sunt convinși că
au dreptate și că așa este echitabil să procedeze. De ce?
Deoarece criteriul pe care îl iau în considerare este cel al
proximității situării spațiului comun față de aparta-
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mentul unuia sau altuia dintre vecinii de imobil. De aici,
remarcăm mentalitatea destul de răspândită că au
obligația să suporte costurile aferente lucrărilor doar

proprietarii care sunt utilizatori preponderenți ai acelor
spații, în timp ce restul, care nu folosesc la fel de des
porțiunile sau elementele respective, se consideră
îndreptățiți să nu contribuie la ﬁnanțarea acelor lucrări
de care «nu beneﬁciază». Să plătească doar cel care
beneﬁciază!
Un exemplu clasic este cel al proprietarilor de apartamente de la etajele intermediare, care consideră că repararea acoperișului este doar obligația celor cărora eventual le plouă în apartament, respectiv proprietarii de la
ultimul etaj. Un alt exemplu este recondiționarea sau
repararea parchetului / pardoselilor din holul care
deservește doar apartamentele de la un anumit etaj și
care, în percepția proprietarilor de la alte etaje, au fost
«comandate» sau «proﬁtă» doar proprietarior care le
utilizează să ajungă în casa proprie. Această abordare este
atât incorectă din punct de vedere moral, cât și ilegală.

Obligația este a tuturor
Legea nu distinge în funcție de acest criteriu, subiectiv
perceput, al proximității spațiului comun față de unul
sau altul dintre apartamente. Indiferent de locul situării
sale, atât timp cât lucrarea privește un spațiu deﬁnit de
lege ca ﬁind obiect al proprietății comune, obligația de
plată este a tuturor vecinilor. Însă, în absența unor clauze
scrise care să descrie absolut toate lucrările ce fac obiectul execuției, asumate prin semnătură de toți proprietarii
din clădire, în caz de neplată, totală sau parțială, specialistul nu se poate îndrepta cu succes în instanță pentru
recuperarea acestor sume de bani, chiar dacă lucrările
sunt executate asupra spațiilor care sunt în proprietatea
comună a tuturor vecinilor de apartamente. Astfel, se
ajunge în situația în care prețul lucrărilor suplimentare
nu mai poate ﬁ niciodată recuperat, sau este doar parțial
recuperat, iar aceasta doar în măsura în care o parte
dintre vecini, aceia de bună credință, aleg să contribuie la
achitarea acestuia. În consecință, de multe ori o abordare
riguroasă a întocmirii unui contract se dovedește a ﬁ
mult mai rentabilă prin raport cu pagubele pe care
executantul le poate suporta în caz de neplată. Legislația
nu protejează prin ea însăși aceste situații de lucrări la
spațiile comune, singurul care poate avea acest rol ﬁind
un contract întocmit exact și la timp.

Simona Mitrănescu
avocat specializat
construcţii şi imobiliare
Str. Ştefan Mihăileanu, Nr. 28, Sector 2, Bucureşti
Tel: 0722 140 720
Email: simona.mitranescu@imolegal.ro;
web: www.imolegal.ro
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#TotulPentruCasaTa
Romexpo, 24 – 27 martie
Târgurile de primăvară au reînceput anul acesta cu #TotulPentruCasaTa
- un concept home&deco ce a reunit manifestările tradiționale Construct
- Ambient Expo, Mobila Expo, Romtherm și Expo Flowers &amp; Garden.
Evenimentul s-a desfășurat în perioada 24 – 27 martie în pavilionul B2 al
complexului expozițional Romexpo.
Conform organizatorilor, expoziția a
fost onorată de peste 3.000 de vizitatori care au descoperit proiecte
arhitecturale inedite, profesioniști în
domeniu dar și avantajele unei case
inteligente.
Tot la nivel statistic, evenimentul s-a
bucurat de prezența a 80 de companii
din industria home&deco din 9 țări:
Bulgaria, Grecia, Italia, Moldova,
Polonia, Republica Cehă, România,
Spania și Turcia. Accesul a fost gratuit
pentru vizitatori, iar măsurile pentru
evitarea infecției cu SARS-CoV-2 nu
au mai fost necesare, precum la evenimentele anterioare.
„Le mulțumim ﬁrmelor participante și
vizitatorilor că au făcut o alegere smart
alăturându-se evenimentului nostru,
după o perioadă diﬁcilă atât pentru
organzatori, cât și pentru companiile
din diferite domenii de activitate.
Etapele revenirii la normalitate sunt de
lungă durată și necesită implicare,
reinventare și inovare, însă doar împreună suntem mai puternici și mai
aproape de publicul nostru. Evenimentele noastre nu înseamnă doar oportunități de promovare și noi orizonturi de
business, ci sunt și despre a socializa
față în față, despre a învăța unii de la
alții și a realiza experiențe și amintiri
comune” - arată Oana Netbai, PR
Romexpo.
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Cu prilejul desfășurării evenimentului #TotulPentruCasaTa, ROMEXPO
a găzduit și a transmis online conferința „Pactul Verde European și Agricultura circulară - provocări pentru
România”, organizată de Universitatea de Științe Agronomice și
Medicină Veterinară București.
Revista Pardoseli Magazin a participat
la eveniment și anul acesta, ca partener tradițional al Romexpo, în cele 4 zile
de târg standul nostru ﬁind vizitat de
foarte mult public interesat. Am
remarcat că există un apetit crescut
pentru sisteme și produse de calitate,
garantate și comercializate de branduri recunoscute pe plan internațional.
Pauza impusă de pandemie a generat
o cerere crescută în direcția lucrărilor
de renovare și reamenajare, probabil
datorită faptului că, nemaiﬁind concedii ca în mod obișnuit și nici mobilitatea de altădată, oamenii s-au
concentrat pe casă, pe investiții
amânate în trecut și care acum au
avut ocazia concretizării.
Majoritatea celor cu care am discutat la stand ne-au întrebat de montatori buni – este o reală criză de profesioniști în acest domeniu, și nu numai;
profesioniști există, cu siguranță, dar
numărul lor este mic față de cererile
pieței. De la lucrări mici, de apartament, la hoteluri și hale industriale,

fără a neglija apetența tot mai mare
pentru restaurări profesionale – toți
au nevoie de pardoseli și au înțeles că,
fără un montator bun, banii sunt
aruncați în vânt, indiferent de calitatea
materialelor achiziționate. De asemenea, am remarcat interesul pentru
renovări de case vechi, inclusiv în afara
marilor orașe, chiar de cabane în zone
montane izolate.

Interesul crescut pentru pardoseli se
vădește și în numărul mare de
expozanți proveniți din branșa noastră
– aproape o treime dintre standuri
aveau legătură cu pardoselile. Domeniile acoperite de aceste ﬁrme sunt
extrem de variate: parchet, pardoseli
tehnice, gazon, încălzire în pardoseală,
compozit lemn-polimer, pardoseli
industriale, scule profesionale. Ne-am
întâlnit cu mulți expozanți care, de-a
lungul timpului, ne-au fost și ne sunt
parteneri: Menatwork – Quatro
Pavimente, Hattrick Sport, Bencomp,
Vicla, Prime Floors (pentru a numi
doar câțiva). Pe timpul târgului, câțiva
expozanți au făcut demonstrații cu
produsele promovate, participanții la
eveniment urmărindu-le cu interes.
Am mai remarcat faptul că, în ultima
vreme, sunt tot mai apreciate serviciile
care implică managementul de
șantier, prin care clientul ﬁnal al
lucrărilor poate beneﬁcia de o logistică

mai bună, de prețuri optimizate și de
predictibilitate în respectarea termenelor de execuție.
Este cunoscut faptul că, în prezent,
există o serie de diﬁcultăți în
aprovizionarea cu materii prime, ceea
ce aduce cu sine probleme pe tot
lanțul de aprovizionare, prețuri mari și,
în general, o stare de nesiguranță pe
piața construcțiilor.
Domeniul pardoselilor este dependent în bună măsură de activitatea din
industria chimică, marcată în prezent
de diﬁcultăți din cauza evenimentelor
din Europa de Est, pe un fond oricum
fragil din perioada pandemiei.
Dat ﬁind aﬂuxul de vizitatori care au
primit revistele noastre și cu care am
putut vorbi despre subiectele de
interes pentru domeniul nostru,
considerăm că această nouă ediția a
târgului de primăvară dedicat
construcțiilor este un pas important în
revenirea la normalitate.
Pardoseli magazin
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Grupul Menatwork
A participat la târg cu ultimele
variante
ale
binecunoscutelor
pardoseli
tehnice
supraînălțate
Quattro Pavimente, sisteme de pereți
exteriori din ﬁbrociment și silicat,
respectiv sisteme rezistente la foc
Aquaﬁre, schele modulare și scări
profesionale, împrejmuiri mobile
pentru șantiere.

te de gazon decorativ pentru proiecte
rezidențiale, industriale și urbane.

Bencomp

A revenit și anul acesta la Construct
– Ambient Expo, cu noile proﬁle din
WPC (compozit lemn-polimer)
destinate unor proiecte tot mai
variate.
Acestea sunt concepute în prezent
atât pentru deja tradiționalele
pardoseli exterioare tip deck, dar și
Hattrick Sport
Și-a așteptat vizitatorii cu mostre de pentru construcții și amenajări diverse
gazon artiﬁcial decorativ și pentru precum garduri, pontoane, foișoare,
sport, precum și pardoseli din tartan și balcoane, lambriuri, mobilier urban
PVC; pe un display, am putut vedea o ș.a.m.d., produsele Bencomp dovedinparte dintre proiectele duse la bun du-se tot mai diversiﬁcate și mai versasfârșit în ultima vreme, iar membrii tile. Finisajele sunt și ele tot mai atracechipei prezenți la eveniment au oferit tive: embosat, periat, șlefuit și lucios.
consultanță și prețuri promoționale
cu această ocazie. Printre noutăți, pot
Segmentul de pardoseli din lemn a
ﬁ menționate următoarele: gazonul fost reprezentat de mai multe ﬁrme
hibrid (gazon artiﬁcial combinat cu specializate, printre care menționăm
gazon natural), gazonul non-inﬁll (care Prime Floors. Expunând în stand
nu necesită umplutură de nisip și diverse mostre de parchet stratiﬁcat,
granule de cauciuc), gazonul artiﬁcial au fost prezentate serviciile de montaj
premium pentru sport, diverse varian- oferite, inclusiv pentru scări de lemn.
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Vizitatorii târgurilor, persoane ﬁzice
sau reprezentanții unor persoane
juridice, ne cer deseori sfaturi
privitoare la sistemele de pardoseală
pe care ar trebui să le utilizeze într-o
situație concretă - pentru un living, un
garaj, o sală de sport, un spațiu de
producție etc. Încercăm să le
recomandăm de ﬁecare dată ﬁe un
producător anume, ﬁe un specialist
care îi poate ajuta. Și, desigur, le dăm
ca reper câte un articol din revistă. La
ﬁecare asemenea eveniment la care
participăm avem sentimentul clar că
oamenii au nevoie de mai multă
informație decât găsesc în presa și
media mainstream, care nu poate
răspunde la marea varietate de
întrebări pe care le poate avea un
beneﬁciar pus în fața unei probleme
particulare. Departe de a ne erija drept
consultanți, suntem dispuși să îi
orientăm către specialiștii autentici.

Pardoseli magazin
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Program umanitar
de sprijin pentru
refugiații din Ucraina
la OAR București

„Sunt momente când
cel mai important este
să ﬁm uniți, umani și să
ajutăm necondiționat
pe cei aﬂați în nevoie. Le
suntem recunoscători și
le mulțumim tuturor
celor care participă la
această acțiune umanitară. Este o perioadă în care
ﬁecare gest contează. Important este să rămânem
implicați și să ﬁm recunoscători pentru tot ceea
ce avem. ” - Emil Ivănescu, președintele ﬁlialei
OAR București

Ordinul Arhitecților din România - Filiala București se implică activ în acțiunile umanitare privind refugiații. Cu sprijinul Primăriei Sectorului 1, MNAC, UAUIM, Alumil,
Wienerberger, Holcim, Hai cu Autocarul, am realizat un program umanitar de sprijin în vămile din Siret și Isaccea.
Din cauza numărului mare de persoane vulnerabile,
copii, mame care vin din Ucraina, a timpului de ședere mare
la frontieră, ajutorul umanitar este esențial.
Adresa la care se pot primi donațiile este str. Sfântul Constantin Nr. 32 (lângă liceul Cervantes, vizavi de Parcul Cișmigiu).
Toate donațiile sunt înregistrate la sediul filialei OAR Filiala București și vor ajunge la persoanele refugiate din Ucraina. Program pentru centru de primire: luni/joi – orele 08:30 – 20:00
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Persoane de contact de la OAR - Filiala București:
078 77 59 335 – Irina Mihalache
0727710477 – Cornelia Burcuș
Lista de obiecte necesare:
n Pampers – toate mărimile, inclusiv pentru adulți
n Lapte praf – inclusiv sortiment fără lactoză
n Termosuri mici
n Termosuri mari
n Tetine
n Sticluțe cu biberon
n Genți termoizolante
n Role hârtie
n Hârtie igienică

Caravana OAR spre Vama Siret
În data de 2 Martie 2022, ora 23:00, de la sediul OAR București au plecat două autocare către Vama Siret pentru a
aduce refugiați, circa 80 de persoane, către București. În același timp au fost duse ajutoarele colectate la sediul filialei
atât către refugiații din țară cât și către Ucraina.

Caravana OAR spre Vama Isaccea
În data de 18 martie am primit la filiala OAR București
un număr impresionant de donații. Acestea au fost transportate la centrul de ajutor pentru refugiați ucraineni.
La întoarcerea în București ne-au însoțit în autocar 50 de
refugiați - mame și copii – pe care i-am preluat de la centrul
de sprijin mama-copil, respectiv de la Vama Isaccea.

n Coșuri pentru gunoi
n Role saci menajeri (mari)
n Role saci menajeri (mici)
n Pungi tip maiou
n Pungi alimentare
n Scaune rulante
n Cadre mers
n Cârje ortopedice reglabile
n Cafetiere
n Cărți de colorat
n Creioane colorate
n Chei deschidere capac SIM telefon mobil
n SIM-uri
Pardoseli magazin
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Brașovul are un centru bine cunoscut, cu
Biserica Neagră, casa Sfatului și celelalte
monumente de arhitectură care apar în
orice prezentare laconică a orașului. Este
zona vechii cetăți, construită de toate naționalitățile care au viețuit aici, începând cu
sașii, apoi cu maghiarii, românii, evreii
ș.am.d. Dar urbea are și un centru românesc
vechi, la o distanță de maximum un kilometru, ceva mai spre munții care delimitează
depresiunea - în Șcheii Brașovului, în afara
cetății. Are o piață frumoasă, Piața Unirii, cu
nelipsita troiță ortodoxă și o atmosferă mai
puțin afectată de viața tumultoasă a orașului.
Este mărginită de case nu foarte înalte, între
care se disting Biserica Sf. Nicolae și Muzeul
Prima Școală Românească. Despre acesta
vom vorbi în continuare.
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n element central al comunității românești a fost Biserica Sf. Nicolae, cea mai
veche din Ţara Bârsei, construită la
1495. Este o ctitorie voievodală pentru care s-au
făcut de-a lungul timpului danii de la zeci de
domnitori din Ţara Românească și Moldova, ba
chiar de la împărăteasa Elisabeta a Rusiei, fiica
Ţarului Petru cel Mare. În curtea lăcașului de cult
a apărut la acea vreme turnul bisericii, dar și o
„casă de învățătură”, o școală. Aceasta, atestată
încă de la 1497, a devenit un centru de cultură
românească la nivel local și nu numai. În 1559,
diaconul coresi din Târgoviște a putut veni aici
pentru a tipări primele cărți în limba română ceea ce nu putea face în Ţara Românească, din
cauza opoziției Mitropoliei Ungrovlahiei, care nu
privea cu ochi buni introducerea limbii române
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în cultul religios. Până în 1581, coresi a tipărit în
acest loc 17 cărți în limbile româna și slavonă, pe
hârtie obținută de la o manufactură din Brașov.
Tot aici, Dimitrie Eustatievici a scris prima gramatică românească (publicată în 1757).

Românii brașoveni
Dacă inițial școala funcționase într-o clădire
din lemn, pe la 1595, odată cu extinderea bisericii, construcția a fost refăcută din piatră, cu
sprijinul domnitorului Moldovei Aron Vodă, așa
cum scrie și pe o placă de pe fațada clădirii. Era,
la vremea respectivă, una dintre cele mai impozante și scumpe case din zona Brașovului, deși
avea un singur nivel. o extindere a avut loc în
anul 1760, când clădirea școlii a fost înălțată cu
încă un etaj și i s-a imprimat stilul baroc pe care

în întrevedem și azi. Biserica și școala pe care o
găzduia aceasta a fost susținută financiar nu
doar de domnitorii de peste carpați, ci și de
comunitatea locală de români, cea mai veche
din zonă; cetatea antică din apropiere, tradiția
cu origini pierdute în timp a Junilor, care vin în
mod ritualic la „Pietrele lui Solomon”, sunt considerate repere al originii dacice a românilor de
aici. În zona Brașovului au existat permanent
comunități de români, despre care se poate
spune că au trăit în armonie cu stăpânirea
maghiară și sașii transilvăneni în mileniul trecut.
De asemenea, începând cu perioada țaratului
vlaho-bulgar și până în epoca modernă, această
zonă a fost un punct de atracție pentru multe
comunități balcanice ortodoxe, în special bulgari, macedoneni și aromâni.

Școala nu a fost
străină de unele idei
ale iluminismului
apusean, precum
răspândirea științei
de carte în rândul
poporului.

Șcheienii aveau diverse meserii, de la oierit
la comerț. Ei erau negustorii care treceau munții
în sud, spre Târgoviște, de acolo mai departe în
Balcani, ajungând uneori până în Siria și Egipt;
uneori mergeau și către Moldova, Polonia sau
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imperiul Habsburgic, confirmând rolul
Brașovului de nod comercial între orient și
occident. inițial, negustorii brașoveni erau în
majoritate sași, dar, pe măsură ce toată această
regiune a Europei a intrat sub influență otomană
la mijlocul secolului al XVi-lea, comerțul s-a
dezvoltat pe direcție sudică. În consecință, la
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Brașov (oraș săsesc prin excelență) s-au stabilit
negustori din toată Peninsula Balcanică, în
special ortodocși greci, slavi și, desigur, români.
Întrucât cetatea era controlată strict de sași,
ortodocșii și-au dezvoltat în apropiere propria
zonă urbană, iar aceasta a devenit Șcheii
Brașovului.

Pardoselile de la parter,
poziționate la nivelul solului,
au fost realizate din materiale
rezistente la uzură și
umezeală: piatră și ceramică
(de fapt, acestea erau
singurele opțiuni, plus lemnul,
care a fost folosit la etaj).

PARdOsElI cu ElEmEntE dE sEmnAlIzARE
șI dIREcțIOnARE, PEntRu clădIRI PuBlIcE,
OffIcE, hOREcA
l Bariere de praf Coral Logo

l PVC printat digital

l Săgeți în pardoselile elastice

l Flotex Vision digital print

l Dale de mochetă cu săgeți de direcționare
l Cercuri Allura

l Fast Flooring

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

PVC printat digital

l Marmoleum Aquajet

Marmoleum Aquajet

Săgeți în pardoselile
elastice

Cercuri Allura

Flotex Vision digital print

Fast Flooring

Forbo Flooring Systems Romania
Sandra Stoian
Email: sandra stoian@forbo.com
www.forbo.com
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Starea de fapt s-a păstrat inclusiv după ce
austriecii și-au extins dominația asupra
Transilvaniei, astfel că la 1800 românii erau cei
mai experimentați negustori din zonă. la fel de
adevărat este că Brașovul era loc de refugiu
pentru boierii sau domnitorii care fugeau din
Ţara Românească sau Moldova, din diverse
motive, mai ales când aveau probleme cu Poarta
otomană. Mulți dintre ei și-au adus contribuția
într-un fel sau altul la dezvoltarea Șcheilor. iată
de ce în acest loc, astăzi un cartier al Brașovului,
avem unul dintre cele mai importante centre de
cultură și civilizație românească a cărui activitate
de desfășoară neîntrerupt din Evul Mediu până
acum.
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la biserica Sf. Nicolae și școala care
funcționează în apropiere s-a strâns de-a lungul
secolelor un adevărat tezaur de carte veche
românească, dar și exemplare de carte rară
ortodoxă în alte limbi. Sunt 4.000 de exemplare
de carte veche datată până în 1862) și peste
30.000 de documente din perioada 1495-1890.

Tezaur cultural
Un document special din patrimoniul
acestui lăcaș de cult și cultură românească este
ohtoihul diacului oprea de la 1570. Este o
traducere în română a vechilor cântări ortodoxe,
care are la final o parte relevantă pentru viața
școlii din Șchei. Aflăm astfel că școala avea două
cicluri, unul primar, de durată scurtă, și unul
superior, pentru viitorii clerici sau dascăli. Se
folosea în principiu limba română, dar se învăța
și latina, greaca și slavona, cu scrierile corespunzătoare. Disciplinele erau în cea mai mare
parte legate de citirea și cunoașterea cărților
bisericești, a filosofiei creștine, de practicarea
ritualurilor ortodoxe și păstrarea pravilelor
bisericești. Primul manual în limba română a fost
catehismul lui coresi, acceptat în 1578. cei
educați aici aveau oarecum un viitor asigurat,
deoarece își găseau de lucru fie ca funcționari ai
autorităților Brașovului (”scriitori la cetate”), fie ca
delegați în diverse activități economice și chiar
politice care implicau relația cu celelalte provincii românești sau cu Balcanii. Pedagogii școlii,
dascălii, care erau preoți sau „grămătici”, puteau
lucra și în afara lăcașului de la Șchei, în cancelariile statului sau participau la misiuni
diplomatice ori economice. cazania a ii-a tradusă de Protopopul iane, un manual de filosofie
redactat de dascălul Barbu Horban (sfârșit de
secol XVi), primul almanah românesc întocmit
de preotul Petcu Soanul, primul act românesc
scris cu alfabet latin de protopopul Florea Baran
la 1724 sunt lucrări de o importanță majoră
pentru existența limbii române, care astfel a
început să devină o limbă cultă, reprezentativă
pentru o națiune care începea să își contureze
un destin. Unele cărți întocmite aici, pe care le
putem vedea în muzeu, erau făcute din piele de
miel nenăscut, mai fină și neporoasă.

chiar dacă în jurul anului 1700 cei mai mulți
ortodocși au decis trecerea la greco-catolicism,
biserica și școala din Șcheii Brașovului au rămas
la ritul bizantin, reușind să își modernizeze în
timp abordarea procesului de învățământ prin
aderarea la o serie de principii iluministe. curtea
de la Viena încuraja acest lucru, emițând chiar
cu regulament cu directive pentru îmbunătățirea învățământului în școlile ortodoxe
neunite cu Roma, care prevedea ca toți copiii cu
vârste între 6 și 12 ani să frecventeze școala.
Școala intra astfel în sistemul de învățământ
public, chiar dacă într-un imperiu care nu
recunoștea limba româna ca limbă oficială. În
acest context, la 1757 Dimitrie Eustatievici a scris
aici prima gramatică românească, iar Radu
Tempea (V), protopop la Brașov, își începe una
dintre primele gramatici românești care poate fi
considerată științifică. De acest loc este legat și

Coresi a găsit la Brașov
atât libertatea de a
publica cărți în limba
română, cât și
resursele necesare:
hârtie de la fabricantul
german Benkner,
ﬁnanțare din partea
nobilului maghiar
Forró Miklós.

Anton Pann, care a stat de câteva ori între 1821
și 1828, cântând în strana bisericii Sf. Nicolae;
sibianul Gheorghe Ucenescu, unul dintre
presupușii autori ai melodiei imnului național
„Deșteaptă-te, române!” (la „concurență” cu
Anton Pann și chiar Andrei Mureșanu, autorul
versurilor), a trăit și el aici, fiind dascăl al bisericii.
iată așadar un spațiu aproape magic pentru
cultura românească.

O construcție în etape
În jurul Bisericii Sf. Nicolae se desfășoară un
mic complex de clădiri, chiar și un cimitir. o serie
de anexe sunt destinate Junilor Brașovului, care
își au aici sediul; manifestările lor din Duminica
Tomii încep chiar de aici, din Piața Unirii. clădirea
fostei școli, declarată monument istoric, a fost
amenajată ca muzeu începând cu 1957 și
cuprinde la parter o sală de clasă denumită
„Anton Pann”, în amintirea marelui povestitor.
Sala de clasă amintește de școlile vechi, cu bănci
strâmte, scrijelite de zeci de generații de
învățăcei. Tot aici este montată și o presă de
tipar, în varianta pe care ar fi folosit-o și primii
creatori de cărți românești. Tipografia era o
muncă laborioasă, o carte fiind tipărită în ani de
zile. Într-o cameră în care se distinge o frumoasă
sobă de teracotă smălțuită, poate fi admirat un
mic colț etnografic cu icoane pe sticlă și obiecte
casnice care amintesc de Scheiul de odinioară.
Pardoseala este placată cu ceramică de culoare
naturală, montată decalat și rostuită cu mortar.
Parterul, prin arcadele sale, dezvăluie prima
edificare medievală, probabil de inspirație
bizantină, cu ziduri groase, puternice. Etajul,
construit mai târziu, la 1760, are de asemenea
Pardoseli magazin
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ziduri groase, dar spațiile sunt mult mai ample,
mai puțin fragmentate de structuri.
Barocul imprimat atunci se întrevede prin
arhitectura acoperișului și prin ornamentele de
pe fațadă, ca și din interior, nu foarte complicate,
dar care sunt sugestive pentru istoria clădirii. A
fost, probabil, o concesie făcută autorităților
austriece care țineau ca prin acest stil baroc să
revigoreze catolicismul, în detrimentul mișcărilor protestante și al ortodocșilor care nu doreau
să se unească cu Roma. Ferestrele casei sunt
toate în arcadă, nu foarte largi, cu tâmplărie din
lemn. la etaj accesul se face prin exteriorul
clădirii, pe două scări de piatră cu parapet din
zidărie, care urcă lateral, simetric, către un mic
foișor străjuit de coloane. Sunt cele originale de
la 1760, ceea ce se reflectă în gradul ridicat de
uzură. Acolo sunt expuse tipăriturile menționate
(o parte dintre ele, desigur, unele de o valoare
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Biserica Sf. Nicolae,
ortodoxă de la
înﬁințare și până azi, a
trecut prin mai multe
etape de construcție și
extindere. În prezent, o
putem vedea în formă
gotică, cu elemente
baroce și, desigur, fresce
bizantine.

inestimabilă), diverse obiecte de cult și vestimentație bisericească. Putem vedea Biblia de
la București (1688), cazania lui Varlaam (1643),
Îndreptarea legii de la Târgoviște (1652), un
Tetraevanghel de pe vremea lui Alexandru
lăpușneanu și multe hrisoave domnești.
Pardoselile camerelor de la etaj sunt din
dușumele de lemn de brad prinse în cuie, toate
având o lățime de 35 – 40 cm, o dimensiune care
putea fi obținută doar din copaci seculari (ceea ce
azi este o raritate). Starea lor nu este foarte bună, dar
lemnul pare încă neafectat de umezeală sau insecte.
cu o restaurare profesională și un finisaj protector,
se poate obține ceva spectaculos - și chiar ar merita.
Pe deasupra sunt așezate covoare cu motive
tradiționale, recreându-se un pic din atmosfera unui
spațiu românesc, oarecum rural, așa cum era de fapt
Șcheii Brașovului atunci când apărea prima școală
românească, cu învățământ în limba română.
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Wakol PU 280 şi WAKOL MS 260
SiStEM raPid Şi SiGUr

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

LOBA 2K Invisible Protect AT

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

Produsele profesionale pentru pardoseli Wakol sunt distribuite exclusiv în
românia de SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE
executivtrading@yahoo.com
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