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sumar
Evenimentele – experiențe
importante pentru branșă

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

E venimentele specializate sunt o componentă esențială a
activității noastre - și aceasta nu doar din perspectiva
marketingului. Arată o concepție limitată să crezi că un

trainig, un seminar, niște demonstrații practice sau o expoziție de
profil au greutate și ne trezesc interesul doar pentru că
promovează anumite produse sau activități. Un eveniment în -
seamnă mult mai multe: comunicare, împărtășirea unor expe riențe,
corectarea unor greșeli, o formă de solidarizare a unei branșe, în
definitiv premizele unei concurențe loiale. Nu este o regulă, dar de
multe ori este adevărat: la evenimente participă acei care vor să își
cunoască cât mai bine domeniul în care activează, care vor să învețe
și să se perfecționeze. Este un loc în care se întâlnesc cu alții
asemenea lor, poate concurenți, dar cu care sunt dispuși să discute,
chiar să colaboreze la un anumit nivel. Nu este exclus în branșa
noastră ca cineva care nu are timp să preia un proiect să recomande
pe un alt montator sau furnizor de materiale cu care nu are neapărat
relații de prietenie. Este pur și simplu vorba de respect între cei care
se știu ca profesioniști și oameni de bună credință. 

Prin natura lucrurilor, atâta vreme cât statul nu oferă prea
multe oportunități de formare și dezvoltare profesională, am fost
nevoiți să facem cam totul cu resursele noastre, între noi, cei din
mediul antreprenorial. În aceste training-uri sunt formați tinerii,
tot aici profesioniștii se pun la punct cu ultimele informații despre
noile tehnici și tehnologii sau își lămuresc unele carențe în
pregătirea profesională, își procură cele mai bune materiale și
echipamente, își manifestă dorințele și, uneori, nemulțumirile.
Relațiile în această industrie sunt bazate pe realități economice și
valori personale – ceea ce nu este neapărat bine; poate ar fi fost
de preferat să avem și niște instituții care să ne îndrume și să ne ajute,
dar... aceasta a fost situația. Am fi avut și niște forme de recunoaștere
și acreditare a meseriilor noastre pe plan național sau local, așa cum
se întâmplă în țările dezvoltate... dar să nu visăm prea mult.

Acum știm că un seminar organizat de un producător anume
înseamnă timp petrecut cu folos, în care se învață lucruri concrete,
cu valoare practică, de la profesioniști adevărați. Ceea ce se și
întâmplă concret de câteva luni. Evenimentele încep să reapară, unul
după altul, în număr cât mai mare pe viitor, sperăm. Mai mult, am
avut în primăvară o expoziție de interes, cu miză națională, pentru
domeniul construcțiilor, vom avea una și în toamnă. E un semn bun
că reușim să trecem cumva peste consecințele pan demiei și că ne
adaptăm la noile realități economice, care au la origine evenimentele
din estul Europei. Situația nu este nici pe departe stabilizată și ne vor
aștepta, probabil, noi provocări. Dar piața se mișcă, iar segmentul
premium, care ne interesează pe noi, nu se lasă descurajat. Pardoseli
se montează și se aplică nu doar în domeniul rezidențial, ci și în
industrie, imobile de birouri, spații medicale și educaționale. Multe
dintre ele la cel mai înalt nivel de calitate, astfel că ne putem mândri
cu lucrări de referință con sis tente. 

Editorial
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ProduSE dE TOp

M armoleum este o gamă de
linoleum concepută pentru
diverse tipuri de spații in -

terioare, caracterizată prin dura bilita te,
naturalețe și un design inovator (peste
300 de culori și modele, sub formă de

totdeauna vom alege o pardoseală în funcție de particularitățile arhitecturale ale spațiului, de destinația
lui, de ceea ce ne propunem să dezvoltăm în viitor. o întâlnire cu un expert în domeniu, înainte de a
demara proiectul, poate fi binevenită, mai ales când acesta poate veni cu soluții concrete, pe care le
poate garanta prin calitate și rezistență pe termen lung. astfel de soluții ne vin de la unul dintre cei mai
importanți producători de pardoseli elastice și textile la nivel global, Forbo Flooring Systems, cu o
experiență de peste 150 de ani în domeniu. Este un brand asociat atât cu înalta calitate, cât și cu
diversitatea de soluții, potrivite pentru diferite tipuri de proiecte, din domenii variate: rezidențial,
comercial, industrial, office, Horeca, medical, învățământ etc.

Pardoselile elastice și textile
Forbo Flooring SyStemS  

role sau modulare). În prezent, se
bucură de un succes deosebit datorită
comportamentului la activi tatea de
igienizare; testată în instituții de cerce -
tare independente, gama aceasta a
dovedit că este adecvată oricărei
destinații în care se urmărește igiena
strictă și controlul bacteriilor cum ar fi
MRSA (stafilococul auriu meticilino-
rezis tent), Escherichia coli sau
Clos  tridium difficile, ori al virusurilor
precum Norovirus. Cu 97% materii
prime naturale și 43% recliclate, Mar -
moleum este, de asemenea, un produs
fără ftalați și fără efecte alergice, iar dacă
este finisat cu Topshield2, devine
rezistent la substanțe chimice puternice
și nu se pătează nici la dezinfectanți
concentrați. Iată de ce este o soluție
pentru orice tip de aplicație, inclusiv în

MARMOLEUM
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învățământ sau în spitale, clinici și
cabinete medicale care țin la un anumit
grad de confort și design. pentru zone
de tranzit și de circulație generală, săli
de clasă, saloane de spital și săli de
tratament, Forbo poate oferi gamele
Marmoleum potrivite, bazându-se pe
experiența căpătată după milioanele
de metri pătrați acoperiți cu pardoseli
de linoleum pentru zone de trafic
ridicat, peste care se tranzitează cu
echi pa mente grele, scaune cu rotile
ș.a.m.d. În varianta Marmoleum Sport,
se poate folosi pentru săli de fitness sau
terenuri interioare de baschet.

Sphera, o pardoseală vinilică
omogenă, este de asemenea o varian -
tă folosită cu succes în spații variate,
bucurându-se de popularitate datorită
duratei de viață, versatilității și culorilor
vibrante. prin finisarea suplimentară cu
SMART-top pUR, aceasta capătă o rezis -
tență superioară la chimicale, zgârieturi
și pătare. În variantele Sd/EC, Sphera
devine o pardoseală conductivă, care
disipă electricitatea statică. Individual
sau în combinație cu Marmoleum și
pardoseli textile Forbo, se poate folosi
în spații precum baruri și restaurante,
zone de trafic, de relaxare, spații tehnice

și chiar camere de hotel. Noua gamă
Sphera Elite stabilește noi standarde în
domeniul pVC-ului omogen, fiind un
material premium, sofisticat, ușor și
extrem de rezistent, care prin design
trimite la natură și organic. produsul nu
conține ftalați și nu emană VOC.

Colorex, o pardoseală conduc -
tivă, care în același timp este și
rezis  tentă la operațiuni frecvente de
cură țenie și dezinfectare, poate preveni
descărcările electrostatice necontrolate
în incinte cu aparatură electronică,

medicală sau de laborator sensibilă. Un
para metru important al acestora este și
LRV – Light Reflectance Value (care este de
81% în cazul Colorex Sd, de exem plu) –
acesta permite o iluminare op ti mă, iar pe
pardoseală orice obiect străin sau murdărie
capătă contrast, putând fi îndepărtată.

Sarlon este o pardoseală vinilică
fără ftalați, concepută în numeroase
variante de culori și modele, capabilă să
reducă sunetul de impact cu până la 19
dB. Forbo are peste trei decenii de
experință în producția de pardoseli

SpHERA COLOREX SARLON

SpHERA ELITE
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acustice, precum linoleumul Marmo -
leum Acoustic sau LVT-ul Allura
de cibel. Acestea sunt potrivite pentru
sălile de așteptare sau cu trafic aglo -
merat, unde zgomotul poate fi o
pro   blemă, sau în saloane de spital,
creșe, zone de relaxare etc.

Pardoselile vinilice din gama Step
sunt destinate spațiilor cu umi ditate
crescută, precum laboratoare, băi sau
bucătării, zone de trafic care au nevoie de
pardoseli rezistente la apă, dar și cu un
grad optim de aderență (R10 – R12). prin
tratare cu pUR, supra fața devine mai
rezistentă la uzură, îmbunătățindu-se în
același timp ușu rința curățării și întreținerii.
În toalete și vestiare, unde se merge cu
piciorul gol, sau acolo unde scaunul cu
rotile poate aluneca, există varianta de
pVC eterogen Surestep Laguna. datorită
cromaticii speciale, este recomandat și în
spațiile destinate celor cu probleme
cognitive sau de memorie (Alzheimer,
demență de diverse tipuri etc.). Safestep
Aqua poate fi aplicată în aceleași tipuri de
spații, chiar în băi și piscine, datorită
suprafeței embosate care oferă cel mai
înalt grad de siguranță la alunecare.

Gama vinilică Eternal are un design
special, inspirat din materiale naturale
precum lemnul sau piatra, ori cu o grafică
abstractă, personalizată digital. Este
potrivită pentru spații din învățământ,
zone de așteptare, ma ga zine, birouri sau
instituții care tind către anumite valențe
estetice, specifice acestei colecții, dar au
nevoie și de rezis ten ță la indentația
provocată de obiec tele grele de mobilier. 

Pardoselile LVT din colecția Allura
îmbină beneficiile unui vinil solid și rezis -
tent cu estetica ce sugerează lemnul și

piatra naturală, în cele mai sigure condiții
de exploatare – respectă reglementările
REACH pe care Uniunea Europeană și
Marea Britanie le-au con ce put pentru a
asigura sănătatea oamenilor și mediului
prin expunerea la produse chimice.

Tessera este un sortiment de
mochetă sub formă de module care
poate fi folosită cu succes în spații
publice, birouri, școli, săli de conferințe,
chiar spații comerciale și showroom-uri.
designul lor cu elemente aleatorii per -
mite reducerea substanțială a resturilor

ProduSE dE TOp

STEp ETERNAL ALLURA

ETERNAL
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de tăiere, iar calitățile acustice sunt
deosebite – reduce zgomotul cu până
la 30 dB.

Flotex este o acoperire unică,
capabilă să ofere o durabilitate și o
rezistență de excepție cu ajutorul unei
pardoseli textile, calde și confortabile,
devenind soluția perfectă pentru acele
zone în care se circulă sau se așteaptă,
inclusiv folosind scaune cu rotile. Reali -
zată din fibre de nylon 6.6 (80 de
mili oane de fire pe metru pătrat!),
asigură o acustică excelentă, este im -
per mabilă, lavabilă, aderentă și sigură
pentru sănătatea utilizatorilor, deținând
eticheta britanică pentru persoane
alergice. Flotex are capacitatea de a
acumula praful fin și alergenii din aer, pe
care îi eliberează ulterior la aspirare
uscată sau umedă. Se poate monta sub
formă de role sau dale, iar ca aspect a
beneficiat de contribuția unor mari
designeri; de asemenea, se poate per -
sonaliza, ceea ce face ca orice proiect să
fie unic. Iată de ce își poate găsi locul în
numeroase spații cu trafic intens: săli de
așteptare, birouri, recepții de hotel,
galerii, saloane, zone de tranzit etc., din

orice domeniu de activitate, inclusiv
medical.

Barierele de praf Nuway și Coral
sunt concepute să oprească murdăria și
noroiul în zona de intrare, dar în același
timp să prelungească durata de viață a
pardoselilor din întreaga clădire, deoa -
rece se elimină particulele abrazive și
ume zeala, iar frecvența operațiunilor de
curățenie în imobil este redusă semni -
ficativ. Barierele de praf asigură reținerea
la intrare a până la 65% din murdărie,
dar un sistem performant de 6 metri
poate opri până la 95%. practic, orice
clădire cu trafic, de la imobile reziden -
țiale la mari instituții publice, are nevoie
de asemenea soluții.

Gama Bulletin Board, pentru
finisarea pereților și mobilierului, este
produsă din materiale naturale și rege -
nerabile (ulei de in, colofoniu și plută),
având caracteristici avantajoase precum
flexibilitatea și rezistența la uzură,
inclusiv după înțepături (poate fi folosit
pentru panouri tip pin board). Zidurile
sau mobilierul pot fi acoperite continuu,
rolele având lungimi de până la 28 de

metri, dar există și posibilitatea creării
unor suprafețe policrome, cu o grafică
adaptată spațiului, formelor plane sau
curbe. de asemenea, există varianta
acoperirii obiectelor de mobilier cu
Furniture Linoleum, un material tot na -
tural ce conferă suprafețelor o textură
fermă, care nu se poansonează, dar în
același timp caldă și moale, imposibil de
obținut cu alt material. Și, ceea ce este
atractiv pentru toată lumea, caracterul
antistatic previne depunerea prafului
sau murdăriei.

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

TESSERA FLOTEX NUWAY-CORAL

BULLETIN BOARd
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URSA – izolare termică 
și fonică pentru pardoseli
O pardoseală poate fi numită confortabilă nu doar în funcție de stabilitate, rigiditate,
aderență sau textură, ci și de temperatura pe care o are, de acustica sa la pășire, de protecția
pe care o oferă din perspectiva fonoizolării. de asemenea, o pardoseală, oricât ar fi de
performantă, își menține calitățile doar într-o construcție în care i se asigură condiții optime
de exploatare, în special privind temperatura și umiditatea. Un mediu ambiant excesiv sau
variabil degradează finisajele într-un ritm accelerat. pardoseala este, de cele mai multe ori,
un sistem mult-strat, în care contează fiecare material folosit și care poate avea o contribuție
majoră la confortul termic și acustic al interioarelor. Aceasta dacă înțelegem cum se
comportă o construcție și suntem deschiși la o abordare holistică asupra ei. Iar pentru orice
lucrare de izolare/optimizare termică și fonică, putem folosi produse din vată minerală de
sticlă oferite de URSA, unul dintre marii producători europeni pe acest domeniu, cu o cotă
de piață importantă și în România.

Eficiență energetică - în primul rând
Eficiența energetică a unei clădiri înseamnă să utilizăm

mai puțină energie pentru a obține același grad de confort,
iar acest deziderat are două efecte pozitive majore:
micșorarea facturilor și reducerea poluării. Multe imobile
rezidențiale, de birouri sau cu altă destinație folosesc mai
multă energie decât au nevoie de fapt, din cauza ineficienței
și risipei. În lipsa unei optimizări a consumului, sunt greu de
combătut schimbările climatice și ponderea tot mai mare a
cheltuielilor legate de energie, cu efecte economice, politice
și sociale care se resimt la nivelul întregii planete. Un procent
de 80% din energia consumată într-o clădire rezidențială, fie
că este casă unifamilială pe pământ sau bloc multietajat, este
alocată încălzirii și răcirii, ceea ce reprezintă un semnal serios
că trebuie să facem mai mult în acest sens. Rapoartele la nivel
european arată că trei sferturi dintre clădiri sunt ineficiente
energetic și 36% din gazele cu efect de seră provin din
arderea combustibililor pentru încălzire, în special com bus -
tibili fosili. Iar prețurile în creștere grevează tot mai mult asupra

bugetului unei familii. Rezolvarea acestor probleme depinde
de noi, care putem construi la o calitate mai bună, cu
materiale termoizolante mai performante, la toate elementele
de construcție, inclusiv la pardoseli. Iar cele mai importante
schimbări se pot face începând cu domeniul rezidențial, unde
se înregistrează cele mai mari pierderi inutile.

În acest sens, se poate spune că vata minerală de sticlă
este printre cele mai potrivite soluții: transfer termic redus, o
locuință sănătoasă, fără igrasie, raport foarte bun între



costurile de montaj și rezultatele obținute. 
Aceasta are o eficiență ridicată nu doar față de exteriorul

construcției, ci și între diversele spații interioare ale ei.
pardoselile sunt responsabile de circa 20% din pierderile de
căldură ale unei locuințe, iar dacă mai adăugăm și pierderile
prin planșee, care la ultimul etaj (spre acoperiș) sunt de 25 -
35%, ajungem la concluzia că termoizolațiile la aceste niveluri
sunt extrem de importante.

Un material privilegiat
Vata minerală de sticlă este așadar o barieră termică și

fonică între interiorul și exteriorul locuinței, sau între spațiile
aceleiași clădiri. Sticla, din care este fabricată, are con duc -
tivitatea termică relativ mare, λ= 1 W/mK, cam ca a betonului.
dar ceea ce conferă acestui material unicitate este modul în
care este realizat, prin prelucrarea sub formă de fibre extrem
de subțiri îmbinate cu ajutorul unor lianți, astfel încât capătă

o textură asemănătoare lânii – având capacitatea asemă -
nătoare de a termoizola, dar nu și dezavantajele materialelor
organice (biodegradabilitatea, sensibilitatea la apă, vulne -
rabilitatea la insecte etc.). Materialul termoizolant devine astfel
aerul înglobat în această rețea densă, iar aerul are o
conductivitate termică de 0,024 W/mK, una dintre cele mai
bune. Felul în care sunt dispuse aceste fibre limitează extrem
de mult fenomenul de convecție naturală a căldurii în
interiorul materialului, între fibrele de sticlă și aer, dar există o
circulație minimă a aerului care permite transferul de vapori.
Această ultimă particularitate este și ceea ce diferențiază vata
minerală de sticlă de alte materiale termoizolante de pe piață,
care sunt impermeabile la apă sau au o permeabilitate redusă,
favorizând apariția unor fenomene extrem de neplăcute,
precum umiditatea excesivă a aerului interior, igrasia, mu ce -
gaiul, ciupercile etc., cu consecințe asupra întregii construcții.
Vata de sticlă este, de asemenea, incombustibilă. Nu în ultimul
rând, trebuie spus că sunetele, odată intrate în această rețea
de fibre, își atenuează energia astfel încât vata de sticlă devine
un absorbant ideal pentru zgomotele nedorite într-o

Pardoseli magazin 9
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construcție, oricare ar fi destinația ei. 
produsele URSA au toate toate caracteristicile superioare

ale vatei minerale de sticlă și mai mult decât atât. Con duc -
tivitatea termică a materialului în ansamblu este excepțională
(0, 032 – 0,042 W/mK, în funcție de produs), și pot fi folosite
diverse variante cașerate care optimizează unele caracteristici
precum controlul umidității, portanța, ușurința punerii în
operă sau finisării. datorită implementării celor mai noi
cercetări și tehnologii, URSA poate optimiza amprenta verde
a clădirilor termoizolate, contribuind la obținerea unui
certificat nZEB (Nearly Zero-Energy Builfing). produsele din
gama BIOnic nu conțin substanțe ce distrug stratul de ozon
sau potențează efectul de seră al atmosferei - cloro fluoro
carburi, hidro fluorocarburi sau hexafluorură de sulf și, astfel,
pot fi considerate perfect ecologice, fiind obținute integral
din materii prime naturale. 

Gama URSA Glasswool include variante de vată de sticlă
cașerată sau necașerată, pentru planșee sau pardoseli, utilizate
în domenii rezidențiale, industriale, instituții, case de lemn, unități
sanitare sau de învățământ etc. Iată câteva dintre soluțiile URSA: 

n Izolarea peste planșeu - când se poate interveni
peste planșeu, sunt folosite plăci din vată minerală de sticlă
de mare densitate URSA TSp, sub o șapă flotantă armată.
Acestea au rolul de a proteja spațiile unui imobil de zgo -
motele de impact provenite de la vecinii de deasupra (pași,
obiecte căzute pe pardoseală, mutarea unor obiecte, încălzire
în pardoseală etc.). Bineînțeles, beneficiarii se bucură și de
faptul că pierderile de căldură sunt reduse considerabil, chiar

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

și cu un strat de câțiva centimetri grosime.
În cazul în care desupra este un spațiu mai slab încălzit,

facturile pentru climatizare sunt mult mai mici.

n Izolarea pardoselii unui pod nelocuit - o dușumea
simplă nu este suficientă pentru a limita pierderile de căldură,
prin urmare sunt necesare materiale termoizolante precum
URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau dF 40. Acestea asigură și o
pro tecție fonică împotriva zgomotelor de la nivelul aco peri -
șului (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,

MatErialE dE toP
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Treptele scărilor sunt expuse zilnic la sarcini mari. prin
urmare, la dezvoltarea profilelor, Küberit optează pentru
materiale de înaltă calitate și o producție ireproșabilă,
garantând astfel o durată lungă de viață a produsului. În același
timp, tehnologia facilă și rapidă de asamblare a profilelor
Küberit reduce la minimum posibilele erori de montaj.

profilul 847 și fitingurile potrivite sunt disponibile în culorile
anodizate moderne de argintiu și oțel inoxidabil, precum și
vopsite în negru. Se livrează standard în lungime de 3 m cu
găuri pentru fixare, dar se pot monta și cu un adeziv adecvat.

Modelul 847 cu colțuri exterioare și închideri 
de capăt se poate utiliza și la scările deschise.

Profilele
universale
Küberit
Pentru
renovarea
scărilor 

sigur, estetic, 
ușor de montat 

ideea unor profile pentru muchie de treaptă ușor de
montat în cazul finisajelor lVt și laminat a existat mai
demult la specialiștii noștri. Modelul 847, bazat pe
soluțiile anterioare, în cazul pardoselilor lVt, se poate
folosi acum și la pardoseli laminate. datorită
construcției lor, aceste profile se pot utiliza pentru
acoperiri între 2.5 și 9.5 mm. Profilul 847 este prevăzut
cu colțuri exterioare și elemente de capăt, putând fi
utilizat astfel deopotrivă pe scări complet deschise
sau cu un vang.

ProFilE pROFESIONALE

Colț exterior 

Închideri de capăt pentru
stânga/dreapta
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dacă layout-ul modern al paginii și noul logo atrag privirile,
esențiale pentru utilizator sunt conținutul și instrumentele
intuitive. La siteul www.kueberit.com, Küberit a atașat o bază
de date comprehensivă conținând toate cele 14.000 de produse
ale sale, cu toate specificațiile, dimensiunile, culorile și ma te -
rialele din care sunt produse acestea. Reprezentări 3D detaliate
prezintă produsele și toate informațiile centralizat, cu opțiune

În ultimii doi ani am învățat cu toții cât de utile sunt
aplicațiile și instrumentele digitale. Totodată, am înțeles și că
e necesar să vezi lucrurile, să le atingi și să le probezi direct.
Aceasta a condus la o cerere tot mai mare pentru cufărul
nostru cu mostre,  în care circa 20 % din modele sunt noi. 

Noul mostrar Küberit se remarcă prin structurarea clară
sprijinind alegerea profesională a profilelor, constituind un
instrument de vânzări util în activitatea cotidiană. 

Spacialiștii știu – pentru orice situație de șantier e necesar
un anumit profil, iar alegerea corectă depinde adesea de cele
mai mici diferențe ale specificațiilor, chiar și culoarea jucând un
rol important. 

noul site Küberit 
site-urile Küberit devin o Platformă
integrată de comunicare și service

www.kueberit.com/ro

Cu un design clar, o interfață intuitivă și un Product information Management (PiM) comprehensiv, noul site Küberit
este un portal avansat de service. Site-ul e disponibil în 11 limbi inclusiv română, are instrumente de contact direct
pentru întreagă echipă de vânzări din lume și introduce un nou logo.

de descărcare – ne descrie Lars Maier, Sales Manager, avantajele
noii platforme. Căutarea e eficientizată de filtrele simple și clare,
de pildă după tip de pardoseală sau domeniu de aplicare. "Noua
bază  de date permite vizitatorilor să gă sească ceea ce caută
intuitiv și rapid", continuă Lars Maier. pentru utilizatorii înregistrați
precum montatorii de pardoseli și dealeri, sunt dis ponibile și date
despre prețurile și disponi bili tatea produselor.

Noul mostrar are peste 370 de modele și include noile culori
în condițiile unei prezentări la fel de compacte ca întotdeauna.
Include desigur și ultima ediție a manualului nostru de profile,
cel mai complet ghid disponibil în domeniu – conține peste
7000 de articole și e disponibil în germană și engleză.
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Î
n urma alegerilor care au avut loc pe 28 mai 2022 la
conferința teritorială ordinară a filialei bucurești a or -
dinului arhitecților din românia, funcția de președinte

a revenit, din primul tur (187 de voturi din 254 exprimate),
domnului arh. emil ivănescu. domnia sa va conduce filiala
bucurești a o.a.r. pentru un nou mandat de 4 ani: 2022-
2026. conferința teritorială ordinară a filialei bucurești a
ordinului arhitecților din românia a avut loc în aula
magna a facultății de drept din bucurești și a avut pe
ordinea de zi mai multe subiecte, printre care:

n votarea noului regulament de organizare și func țio -
nare al filialei teritoriale bucurești a o.a.r.; 

n prezentarea rapoartelor forurilor de conducere și
comisiilor filialei pentru perioada 20018 – 2022;

n alegerile pentru o mare parte dintre funcțiile din
cadrul filialei.

În cadrul conferinței teritoriale extraordinare oar
bucurești, desfășurată duminică, 19 iunie 2022, în sala
frescelor a universității de arhitectură și urbanism „ion
mincu” bucurești, s-au făcut noi alegeri pentru ocuparea a
31 de locuri în consiliul teritorial și 4 locuri pentru mem -
brii supleanți în comisia de disciplină. de asemenea, pe
14 iulie 2022, a fost ales colegiul director teritorial pentru
mandatul 2022 – 2026.  

Activitatea din ultimii 4 ani
În privința raportului general pentru 2018 – 2022,

susținut de arh. emil ivănescu, au fost evidențiate 3 zone
de acțiune: exercitarea profesiei de arhitect practician,
interesul pentru orașul bucurești și casa oar bucurești din
str. sf. constantin. Proiect datorat și președinților anteriori,

În lunile mai și iunie, comunitatea arhitecților
bucureșteni a parcurs o etapă importantă din
activitatea sa ca branșă: alegerea Președintelui
oAr pentru următorii 4 ani, alegerea membrilor
Consiliului de Conducere teritorial, ai comisiilor
teritoriale de cenzori, de disciplină și a
membrilor pentru Consiliul național al oAr.      

Alegeri la ordinul arhitecților 
din românia, Filiala bucurești 

EVEniMEnt
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arhitecții mircea ochinciuc și șerban sturdza, noul sediu a
devenit o locație extrem de importantă pentru branșă. În
același context, merită menționate câteva activități și acțiuni
importante ale ordinului bucureștean în acești ani:

n s-a pus un accent deosebit pe colaborările cu
primăriile de sector și Primăria generală a capitalei;

n s-au depus eforturi pentru a păstra același standard
de activitate în contextul dificil din ultimii ani (pandemia
covid-19 și războiul din ucraina);

n lansarea platformei agenda urbană în 2020;
n dezvoltarea glosarului de termeni și definiții din

normele pentru construcții;
n platforma de patrimoniu și platforma pentru

recuperarea materialelor din case vechi;
n acces la biblioteca de standarde prin parteneriatul

cu asro;
n programe precum expo Hub și b2b Hub oar

bucurești;
n proiectul pilot „antreprenoriat pentru arhitecți”;
n colaborări și parteneriate cu uniunea arhitecților din

românia, asociația societăților de arhitectură din
românia, uauim, registrul urbaniștilor;

n acțiuni de sprijin umanitar pentru seniorii arhitecți în
timpul pandemiei, respectiv pentru refugiații din ucraina;

n creșterea numărului de membri cu aproximativ 5%;
activitatea în această perioadă s-a bazat pe

interacțiunea între membri, activități specifice branșei,
discuții (grupuri de dialog) și acțiuni demarate pe toate
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EVEniMEnt

palierele administrative ale bucureștiului, cu toate entitățile
implicate. s-au încheiat protocoale de colaborare cu toate
primăriile de sector, cu câteva puncte cheie: autorizările,
digitalizarea și achizițiile publice prin concurs de soluții,
foarte multe primării dorind să participe la aceste achiziții.
În același timp, a fost relansat și susținut un nou Plan
urbanistic general al capitalei, pentru care au fost aduși
la aceeași masă constructori, organizații profesionale și
factori din zona academică. activitățile s-au bazat pe câteva
componente importante: consiliul teritorial, colegiul
director și grupurile de lucru. au fost menționate
următoarele grupuri de lucru: spaţiul public (coordonator
arh. raluca vișinescu), legislaţie (arh. andrei fenyo) și
Patrimoniu (arh. lulia stanciu).

comisia teritorială de disciplină a remarcat, în urma
sesizărilor primite, următoarele fenomene: 

n arhitecții ajută beneficiarul să construiască cât mai
mult, fapt ce atrage nemulțumirea vecinilor;

n este nevoie de implicare și profesionalism, precum
și de aplanarea conflictelor care apar;

n comisia de disciplină este privită foarte des ca o
soluție pentru arhitecți.

Un nou mandat
Președintele nou ales, emil
ivănescu, și-a susținut can di -
da tura cu o serie de
an  gajamente care vin în con -
tinuarea mandatului ante rior:
o relație pe fun da mente
corec te cu administrația, indiferent de culoare politică,
colaborarea cu asociaţii, ong-uri, pe toate palierele ce
definesc centrii de putere; astfel, oar bucurești va deveni
un ordin puternic, o entitate deschisă, cu care se poate
colabora. a propus un plan de management strategic cu
25 de programe flexibile, pe componentele exercitarea
profesiei, oraș/patrimoniu, comunitate. În opinia domniei
sale, accentul trebuie pus pe câteva elemente:

n sprijinirea birourilor de arhitectură, indiferent de
mărimea lor, în funcție de problemele pe care le întâmpină;

n cursuri la facultățile de profil care să ajute în misiunile
din stagiu;

n formarea arhitecţilor pentru administrație încă din școală;
n importanța relației arhitect-antreprenor;
n cursuri de formare, ateliere gratuite oferite

membrilor într-un sistem cu indicator de performanţă;
n votul online;
n deblocarea situației la nivel de reglementare, luând

exemplu de la alte organizații profesionale; 
n un consiliu teritorial amplu, cu impact, având mai

multe grupuri de lucru;
n grija pentru patrimoniu – reabilitarea clădirilor vechi,

nu doar construcții noi; 
n casa oar - sediul să devină tot mai mult un centru

pentru comunitate;
n protecția arhitectului, asistență juridică gratuită, un

sistem de asigurare.
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luCrări dE rEFErință

Realizarea unei scări este totdeauna o lucrare personalizată, în care trebuie să se țină cont de o multitudine de
aspecte: dimensiunile spațiului alocat, unde se amplasează prima și ultima treaptă, raportul optim între
dimensiunile treptei și contratreptei, forma scării, tipul de structură ales (lemn, beton, metal sau combinații între
acestea), normativele în vigoare ș.a.m.d. Lemnul este un material frecvent folosit, fie că este vorba de întreaga
scară, fie că vorbim doar de trepte, baluștri sau mână curentă. Pentru a obține maximum de confort și siguranță,
dar și pentru a ne bucura de estetica unei scări, care deseori devine un element important de arhitectură
interioară, este nevoie de tehnica și experiența unui meșter adevărat. Din păcate, specialiștii în scări sunt tot mai
rari, dar există în zona Bucureștiului cineva care se poate mândri cu un portofoliu de lucrări impresionant ca
design și calitate. Ne referim la domnul Gheorghe Predescu, cu o experiență de peste 50 de ani în prelucrarea
lemnului, în speță execuția de scări personalizate.

scara – element de 
arhitectură interioară

Mâna curentă în
tridimensional

o lucrare de mare rafinament
poate fi, de exemplu, realizarea unei
mâini curente pentru o scară cu struc -
tură de beton și balustradă metalică,
așa cum se optează tot mai des la
casele cu o anumită ținută estetică.
treptele și contratreptele pot fi pla -
cate cu marmură, ceramică sau piatră,
dar mâna curentă trebuie să fie din
lemn, ca variantă mai elegantă și cu o
priză mai sigură. esența de lemn
folosită este în general stejarul. un
tâmplar care nu are experiență în do -
meniul scărilor nu poate face această
lucrare, pentru că este vorba de o
muncă aparte, cu anumite echi pa -
mente și tehnici speciale. aceste mâini
curente, de tip Ω (forma secțiunii)
sunt reali zate în atelierul domnului
gheorghe Predescu din lemn lamelar
curbat, prin procedee mecanice.
uneori este nevoie de curbare simplă,
în același plan, alteori este vorba de o
mode lare complexă, tridimensională. 

Lucrări în lemn
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luCrări dE rEFErință

Totul se decide în atelier
realizarea scării în atelier și mon -

tajul efectiv sunt strâns legate între
ele. o scară nu poate fi montată în
poziția finală de către cineva care nu
a participat la procesul de execuție
din atelier. cel care o confecționează
are un stil personal de lucru și trebuie
să fi lucrat cel puțin câțiva ani cu cel
care o montează. cei doi trebuie să
își cunoască reciproc tehnicile, sem -
nele, particularitățile, pentru ca totul
să se potrivească cu toleranțe minime,
astfel încât pe șantier să fie nevoie
doar de mici retușuri. 

un producător poate furniza anu -
mite elemente de scară pentru
cola boratori, cu condiția ca aceștia să
se cunoască foarte bine și să fie cu toții
pro fesioniști. 

de exemplu, domnul Predescu are
colaboratori cărora le furnizează ele -
mente pentru placarea scărilor de
beton, dar nu mai mult. scările cu un

grad înalt de per sona lizare se confec -
ționează doar în atelier. 

Într-un spațiu larg, dedicat acestui
proces, interlocutorul nostru realizează
efectiv scara, pe care ulterior o va
demonta pentru con struc ția finală, sau,

în cazul unei mâini curente de exemplu,
se folosește de o machetă la scară 1/1,
după măsu rătorile de pe șantier. este
cea mai bună metodă, care nu dă greș.
există și varianta exe cuției pe cnc cu
cotele din proiectul realizat de arhitect,
dar nu avem nicio garanție că structura
de beton sau metal existentă respectă
cifrele din proiect. 

O cromatică dinamică
În ultimul timp, beneficiarii doresc

tot mai des scări cu o cromatică mai
dinamică, cu contraste care să înfru -
musețeze această cale de acces dintre
niveluri. astfel, indiferent dacă struc -
tura scării este una din beton, lemnul
poate fi colorat în două sau trei
nuanțe, cu lacuri transparente sau
straturi de acoperire mai opace. este
și o modalitate mai bună de a spori
vizibilitatea asupra componentelor
scării. iată imagini cu niște baluștri
negri sau albi, strunjiți astfel încât să
aibă o siluetă mai delicată, mai zveltă,
oarecum în stilul caselor americane
din epoca victoriană. este o lucrare nu
foarte simplă - în primul rând, pentru
că este nevoie de cnc-uri foarte
bine calibrate, dacă se dorește o
lucrare fără prea multe fragmentări și



accesorii, care nu prea avantajează
estetic. culorile se obțin doar cu lacuri și
vopsele de cea mai bună calitate (bona
și sikkens, în cazul de față). „Dacă vrei să
obții ceva de calitate, pentru o lucrare cu
un anumit grad de rafinament, trebuie să
apelezi la cei mai buni producători de
lacuri. Costurile sunt absolut justificate.”,
arată domnul Predescu.

astfel, beneficiarii aleg uneori să
folosească aceste produse și pentru
alte elemente decorative interioare
din lemn (grinzi, lambriuri, stâlpi etc.),
obținând o amenajare unitară.  

Un preț corect
Prețul unei scări depinde de multe -

de mărime, de faptul că este sau nu în
spirală, cu contururi rotunde și pe
interior și pe exterior. acești parametri
stabilesc gradul de complexitate și de
manoperă, iar cel care fabrică scara
stabilește în funcție de ele prețul final.
„Chiar dacă fiecare lucrare are spe cificul
ei, mi-am întocmit cu apro ximativ 10 ani
în urmă un tabel, pentru mine, cu
operațiunile im portante și prețurile cores -
punză toare, astfel încât munca mea să
devină eficientă, să nu ies în pierdere.”, ne
mărturisește domnul Predescu. 

„Am stat luni de zile și mi-am făcut
calculele, astfel încât să fie în același
timp niște prețuri corecte, accesibile.
Desigur, cu timpul, am adaptat aceste
prețuri, pentru că și costurile au cres -
cut, pe toate planurile. Totul depinde și
de calitatea lemnului, dacă este rustic
sau fără noduri. Iar eu, personal, prefer
să lucrez doar lamelă continuă, fără

segmentare, în afară de situația în care
mi se cere așa ceva.”, adaugă domnia
sa. multe scări sunt realizate în prezent
cu parchet stratificat gata finisat, ceea
ce este foarte bine din perspectiva

stabilității și a esteticii; în schimb, poate
pune anumite probleme tehnice, mai
ales dacă este vorba de o scară în
spirală. 

În munca aceasta, o regulă de bază
este să fii organizat; dacă lucrezi
haotic, cel mai probabil scara va ieși
strâm bă și anumite elemente vor
trebui refăcute. În plus, scara, ca și
pardoselile, se montează atunci când
restul lucrărilor au fost deja executate,
prin urmare trebuie lucrat cu grijă, să
nu se distrugă ce au făcut alții. este
vorba de respectul pentru efortul
fiecăruia dintre cei care au contribuit
la un proiect de succes.

Pardoseli magazin 19

Lucrări în lemn:
Str. Crinului, nr. 1A, 
Adunații-Copăceni, Giurgiu
E-mail: pgh@lucrariinlemn.ro
Tel.: 0722 733 216
www.lucrariinlemn.ro
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ProduSE  dE TOp

Î
n domeniul pardoselilor ceramice,
există un material aparte, care
excelează prin proprietățile sale:

densitate, duritate, rezistență la apă
(porozitate redusă) și durabilitate în
timp; ca să nu mai vorbim de aspectul
de cărămidă, care ne trimite către
designul organic, tradițional sau retro,
atât de apreciat în zilele noastre. Este
vorba de klinker, acele plăci ceramice
obținute din argilă presată și arsă la
temperaturi de peste 1.200ºC, mai mari
decât cele întâlnite la fabricarea cera -
micii pentru construcții obișnuite
(gresie, faianță, cărămidă, țiglă etc.).
Argila nu atinge temperatura de topire,
dar prin procesul de sinterizare ajunge
aproape de stadiul de vitrifiere, rezul -
tând un material de excepție, optim
pentru sănătatea casei, căutat pentru

amenajările interioare și exterioare
exclusiviste. La ciocnire scot un sunet
metalic, căruia i se datorează și denu -
mirea: klinker.

Pardoseală ceramică 
Este un produs natural din argilă,

fără adaos de pigmenți pentru ob -
ținerea culorii sau alte minereuri. A fost
conceput pentru exterior, având o
capacitate redusă de absorbție a apei -
maxim 6%, ceea ce îi asigură o rezis -
tență excelentă la temperaturi extreme,

cu peste 100 de cicluri îngheț-dezgheț,
și o durata de viață care poate depăși
90 de ani. Este o pardoseală sigură la
trafic, inclusiv atunci când este umedă,
cu un coeficient de antiderapare cu prins

Klinker românia
pardoseli exterioare
naturale, rezistente, 
cu un farmec aparte
Klinker românia este compania de la poalele tâmpei care transformă aspectul caselor din
toată țara datorită produselor din klinker, 100% naturale. este unic reprezentant în românia
al fabricilor Feldhaus Klinker, AbC Keramik și Ammonit Keramik din germania,
comercializând cără midă aparentă, pavaj și pardoseală din argilă de peste 15 ani. În show -
room-urile Klinker românia puteți vedea aceste produse care cresc con fortul, estetica și
valoarea caselor dumneavoastră, reducând la minimum cheltuielile legate de reparații și
întreținere pentru cel puțin 30 de ani, perioadă pentru care sunt garantate în condiții
obișnuite de utilizare.
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între R10 și R13. Rezistă bine și în medii
în care se produce contactul cu uleiuri,
acizi sau baze (Horeca, medical, inclusiv
industrial). Bineînțeles, poate fi folosită și
în cadrul unor amenajări interioare. 

Montajul se realizează pe șapă de
beton, prin lipire cu un adeziv special,
flexibil, rezistent la îngheț și la solicitări
mecanice corespunzătoare destinației
pardoselii. Rosturile se vor realiza cu un
chit special pentru klinker, dimen siunea
rostului recomandată fiind de 5-12 mm. 

În cazul în care abordați o zonă cu
dife rențe de nivel sau scări, puteți
beneficia de kit complet pentru mon taj:
pardoseală + plintă + element de treaptă
+ element de colț treaptă. Pen tru con -
tra treaptă, se va utiliza par doseala de
câmp, dreptunghiulară sau pătrată, în
funcție de înălțimea treptei).

Pavaj ceramic
Antiderapant,

realizat cu mare acuratețe di men -
sională, pa vajul din argilă Klinker și-a
dovedit efi ciența de-a lungul timpului
prin sta bilitatea culorilor și rezistența la
în gheț-dezgheț. 

Fie că veți dori să-l uti li zați pentru
pavarea întregii curți, sau doar pentru
alei, diferite porțiuni din grădină sau căi
de acces, veți obține efecte estetice și
decorative perfecte. 

Montajul se face, ca în cazul ori că rui
tip de pavaj exterior, pe paturi succesive
de pietriș și nisip, folosindu-se diverse
modele. Se recomandă o compactare
finală cu placa vibrantă, iar rostuirea se
face, de asemenea, cu nisip. Bineînțeles,
se vor respecta pantele necesare pentru
drenarea corectă a apelor meteorice.

n Durabilitate: datorită materiei
prime din care sunt realizate
produsele Klinker (argilă na -
turală) acestea au o durată de
viață de minim 90 de ani, cer -
tificată de către producător;

n Rezistență a formei și a cu -
lorilor: procesul de fabricație
prin coacerea în cuptor, fără
adaos de pigmenți sau alți
compoziți, conferă culori vii, în
masă, care nu dispar niciodată. 

n Ecologie: pentru casa verde,
sănătoasă pe care o doriți
pentru familia dumneavoastră,
aveți produse cu durată lungă
de viață, care nu se uzează
vizibil de-a lungul deceniilor. 

Ce beneficii va oferă 
produsele Klinker România®?
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Renovarea unei terase cu deck
Pe 17 mai 2022, la Hashtag Pub din bucurești, montatorii

de pardoseli au putut vedea concret cum este pus în operă
sistemul Deck line, special conceput pentru întreținerea
pardoselilor exterioare din lemn și WPC. la lucrare, alături
de echipa loba, din care au făcut parte domnii Joachim
Cronauer și ioan bodor, a participat și domnul Hakan Schael,
Sales manager international al brandului loba. 

În locația bucureșteană a fost renovată o pardoseală tip
deck din lemn de rășinoase, veche de circa 8 ani, timp în care
materialul și-a pierdut proprietățile inițiale și finisajul, fiind
afectată de crăpături și având o culoare ternă, neatrăgătoare;
cu ajutorul produselor loba, această platformă de legătură
între intrare, restaurant, barul exterior și terasa acoperită a
fost revitalizată, căpătând o culoare proaspătă, asemănătoare
unei esențe exotice. 

EVEniMEnt

În luna iunie a acestui an, Executiv Trading a
organizat două manifestări destinate montatorilor
de pardoseli, temele fiind pregătirea stratului
suport în vederea montajului de parchet și finisarea
cu noi materiale, lacuri și uleiuri, precum și noile
tendințe în materie de culori ale pardoselilor din
lemn. Seminariile și lucrările practice cu produse
Loba și Wakol au avut loc în București și Sibiu, la evenimente participând numeroși specialiști din
domeniu. De asemenea, pe 17 mai montatorii bucureșteni și nu numai au fost invitați să vadă cum se
execută corect recondiționarea unei terase de lemn cu produse specializate Loba . Executiv Trading este
distribuitorul exclusiv în România al brandurilor Wakol și Loba, care aniversează anul acesta 100 de ani. 

seminarii și demonstrații
Practice WaKol - loba
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iată etapele lucrării:
n curățarea mecanică a suprafeței de praf și impurități ;
n umezirea lemnului și curățarea în profunzime, folosind

detergentul special DeckDegrayer și peria clasică, apoi o
mașină cu perii rotative;

n clătirea cu apă sub presiune și uscarea naturală; 
n îndepărtarea așchiilor și șlefuirea cu o mașină spe -

cializată;
n aplicarea grundului DeckPrepare, care apoi a fost lăsat

să se usuce (DeckPrepare întârzie colorarea lemnului spre gri
și îmbunătățește aderența finisajelor);

n aplicarea finisajului DeckFinish Color, în două straturi.
Straturile aplicate la final conferă lemnului nu doar o

culoare nouă și un aspect proaspăt, ci și protecție de durată
la radiațiile UV, la umezeală, temperaturi extreme și trafic
intens, așa cum este nevoie în cazul unei terase Horeca.  

Participanții la demonstrație au avut ocazia să testeze ei
înșiși acest sistem, pentru a introduce în lista lor de servicii și
recondiționarea teraselor din lemn sau pentru a-și îmbunătăți
performanțele cu ajutorul produselor loba.

Executiv Trading la Sibiu și București
Pe 21 iunie la Sibiu (Hotel mercure) și 23 iunie la bucurești

(Complexul Herăstrău), executiv trading a organizat
semninarii pe tema „Pregătirea stratului suport în vederea
montajului de parchet și finisarea cu noile materiale, lacuri și
uleiuri, precum și noile tendințe în materie de culori ale
pardoselilor din lemn”. Alături de Joachim Cronauer și ioan
bodor, reprezentanții companiei executiv trading, au
participat și specialiștii germani Alex Cristache (de la Wakol)
și eugen Wangler (loba), care au realizat demonstrații cu
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EVEniMEnt

produse profesionale, pe temele stabilite în prealabil.
manifestările nu au inclus doar expuneri și demonstrații
practice cu produsele respective, ci au reprezentat și

adevărate traininguri de pregătire cu informații despre
montajul corect al pardoselilor, începând cu pregătirea
stratului suport și încheind cu tehnici de finisaj inovatoare.

Pentru finisarea pardoselilor din lemn, au fost utilizate
diverse game de produse loba, pentru mai multe tipuri de
aplicații. le menționăm în continuare pe cele mai importante:

nUleiul cu ceară loba Markant color, care accentuează
aspectul natural al lemnului și, în același timp, îi asigură o
rezistență excelentă la apă și murdărie. 

n Din categoria produselor ecologice, a fost aplicat
uleiul-ceară loba Hardwax oil eco Plus, având un conținut
foarte redus de solvent (sub 10%), ce permite lemnului un
transfer natural de vapori cu mediul, după aplicare.

n Ca finisaje pe bază de lac, au putut fi văzute
demonstrații cu lacul poliuretanic pe bază de apă loba 2 K
invisible Protect, care are un grad ridicat de protecție,
inclusiv la uzură intensă, păstrând naturalețea lemnului. 

n Cu ajutorul grundului cu pigment Pretone, unic pe
piață, culoarea lemnului se intensifică, mai ales când este
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vorba de un lemn de culoare deschisă. După aplicare, parchetul
sau dușumeaua capătă nuanțe vibrante, accen tuându-se
structura și fibra lemnului, urmând a fi apoi finisate cu ulei. 

n loba easy Prime este un grund pe bază de apă, cu
poliretan-acrilat, care se usucă rapid și este folosit anual
pentru milioane de mp de pardoseală din lemn.

n Pentru chituirea parchetului, se amestecă praf de lemn
cu loba easyfillPlus, un chit pe bază de apă cu uscare
rapidă, care se poate folosi pentru orice specie de lemn. 

n reprezentanții loba au vorbit despre lacul pentru
protecția pardoselilor pentru exterior Deckfinish color,
disponibil în varianta transparentă, dar și în 4 culori atractive.  

n nu în ultimul rând, au fost utilizate pe întreaga durată
a demonstrațiilor produsele loba pentru curățenia și
protecția parchetului, precum și scule profesionale care ajută
la eficientizarea și corectitudinea aplicărilor. 

Pentru pregătirea stratului suport și montajul pardoselilor
de diferite tipuri, au fost folosite produse WAKol, precum:

n Amorsa poliuretanică monocomponentă WAKol PU
280, cu uscare rapidă și consum redus, care se constituie ca
o barieră contra umidității reziduale de până la 6 % Cm;
aceasta se poate aplica și la pardoseala cu încălzire încor -
porată, ca barieră contra umidității reziduale de până la 3 %
Cm;

n mortarul de reparații cu întărire și uscare rapidă
WAKol Z 645, care poate fi folosit cu grosimi de până la 10
mm grosime, respectiv 50 mm în amestec cu nisip de cuarț;

n Șapa autonivelantă cu uscare ultra-rapidă (circa 2 ore)
și emanații de praf reduse la amestec WAKol Z 715;

n Adezivul silanic monocomponent pentru lemn și plută
WAKol mS 260;

n Adezivul silanic cu conținut de rășini WAKol mS 550,
pentru montajul de SPC, PVC și cauciuc;

n Adezivul cu silan modificat pentru fixarea plintelor
WAKol mS 246 Starmonti;

n Adezivul poliuretanic bicomponent WAKol 2 K PU
225 pentru lipirea de pardoseli laminate cu strat suport din

plută, precum cele de la egger, cu care a fost stabilit un
parteneriat de colaborare;

n Adezivul silanic WAKol mS 230, pentru parchet
industrial și stratificat;

n Adezivul special WAKol mS 232 , pentru aplicarea cu
pistolul electric WAKol Aplikator 90.
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PardoSEli SUpRAÎNĂLŢATE

Una dintre provocările apărute în
cazul renovărilor și rea mena jărilor
în ceea ce privește o par  doseală

supraînălțată o reprezintă cură țarea ade -
zivului de mochetă, astfel încât după
înde părtarea acesteia pardoseala să poată
fi utilizată în con tinuare. Alegerea ade -
zivului cores  punzător devine astfel un
pas extrem de important în procesul de
mon tare al pardoselilor tehnice.  Folo -
sirea unui adeziv nepotrivit sau într-o
con centrație greșită face ca fixarea mo -
chetei pe panouri să fie foarte rigidă, iar
în momentul în care se dorește
înde păr  tarea sau înlocuirea acesteia, pa -

recomandate pentru proiectele de renovare și reorganizare a spațiilor de birouri și nu numai,
pardoselile tehnice Quattro Pavi mente tehnice oferă soluții optime datorită diversității fini sajelor
ce pot fi aplicate pe supra față pedonabilă, dar și da to rită flexibilității și montajului facil.

renovarea şi reamenajarea facilă 
a birourilor cu ajutorul 

PARDOSELILOR QUATTRO 
PAVIMENTE TEHNICE 

nourile să fie afectate într-o proporție
destul de mare. Acest lucru de obicei
generează cheltuilei suplimentare cu
30% mai mari față de varianta în care
s-ar fi folosit soluția corectă.

datorită experienței în domeniul
pardoselilor supraînălțate, precum și
serviciilor de montaj profesionale
oferite, Quattro pavimente Tehnice
pune la dispoziție soluțiile și tehnicile
po trivite pentru obținerea unor rezul -
tate optime indiferent că vorbim de
proiecte de renovare a unor spații vechi
sau de reamaneajare a unor spații din
clădiri mai noi.

panourile Quattro STS23 și STW23,
încapsulate complet în oțel zincat, cu
miez din sulfat de calciu și conglomerat
lemnos, rezolvă această problemă de
refolosire a plăcilor după îndepărtarea
finisajului lipit incorect întrucât tabla
zincată de 0,4 mm care îmbracă panoul
oferă suport mult mai stabil pentru
finisaj.  Astfel îndepărtarea mochetei nu
se mai face cu tot cu părți de material
din panou. În condițiile în care rămân
resturi de mochetă lipite de panou,
acestea pot fi îndepărtate fie cu șpaclu,
fie prin șlefuire, fără a afecta integritatea
pardoselii.

așa da!
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panourile încapsultate Quattro pavi -
mente Tehnice, fiind produse moderne,
obținute din materiale rezis tente, oferă
un comportament foarte bun în timp al
sistemului. Fiind panourile cele mai
subțiri, ajută la maxi mi zarea spațiului
tehnic rămas sub pardoseală, ceea ce
face ca montarea cablurilor și a țevilor
de sub panouri să fie mult mai ușoară.

Toate produsele din portofoliu
Quattro pavimente Tehnice sunt agre -
men tate și însoțite de documente de
calitate conform legislației în vigoare. În
plus, în acest context al crizei livrării
materialelor, Quattro pavimente Teh nice
se bazează pe stocuri gene roase, pre -
cum și pe materia primă necesară pen tru
realizarea oricărui produs din portofoliu.

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

Înainte

duPă
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arHitECtură

C ea mai veche datare a unei pardoseli din
acestă gamă pare să fie încă din vremea egip -
tului antic, mozaicul fiind folosit cu precădere

în arhitectura templelor. a fost prezent și în imperiul
roman, pentru că avea un aspect plăcut, era ușor de
îngrijit, rezistent în timp și la apă. totuși, forma
consacrată a terrazzo-ului apare în veneția sec. al xv-
lea, odată cu popularitatea arhitecturii renascentiste.
conceptul de implementare a fost unul pe cât de
simplu pe atât de util, rezultând ca o alternativă pe
care muncitorii o foloseau pentru a înlocui marmura.
aceștia adunau așchii de marmură aruncate, pe care
le combinau cu ciment într-un amestec ce era turnat

terraZZo

materiale vechi 
în interpretări 
arhitecturale 
contemporane 

arh. cosmin gandore

atunci când vine vorba de materiale versatile
și cu utilizări diverse în arhitectură și design, cu
siguranță terrazzo-ul este unul dintre acestea.
motivul pentru care tot mai mulți arhitecți și
designeri contemporani și-l însușesc și îl folosesc
în proiectele lor este legat cu siguranță de
calitățile estetice care se îmbină perfect cu
criteriile de durabilitate sau întreținere. astăzi îl
putem defini ca fiind un material compozit,
turnat pe loc sau prefabricat, compus din așchii
de marmură, cuarț, granit, sticlă sau alte
materiale, turnate cu un liant cimentant, poli -
meric, sau o combinație a ambelor. odată
întărit, acesta este finisat pentru a produce o
suprafață uniform texturată. Pentru a vedea
aplicabilitatea sa astăzi, e nevoie de o scurtă
întoarcere în timp pentru a vedea originile
acestui material.
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pe terase în scopul obținerii unei suprafețe plate și
confortabile. din această întrebuințare a rezultat și
denumirea italiană – „terrazzo”. 

arheologii au adoptat și ei acest termen de
„terrazzo” pentru a descrie  podelele clădirilor tim -
purii din asia de vest, construite din var și argilă arsă,
colorate în roșu cu ocru și lustruite. Plecând din
veneția, terrazzo-ul s-a răspândit treptat în întreaga
europă, asta după ce a strălucit în palatele și bisericile
italiene. În primii ani ai secolului al xviii-lea, odată cu
valurile de imigranți italieni, ajunge inclusiv în america.
cu timpul, pătrunde și în casele oamenilor, fiind foarte
popular începând cu secolul al xx-lea, ca parte din
estetica stilului art-deco. 

În anii 1960, terrazzo-ul își pierde puțin din po pu -
laritate, din pricina apariției unor materiale alternative
mult mai ieftine precum Pvc-ul, pluta sau mocheta. Își
recâștigă faima apoi în anii ’80 grație unuia dintre cei
mai influenți designeri japonezi, shiro Kuramata. 

ne referim la obiectul de design nara, repre -
zentând o masă ce conține cioburi de sticlă spartă,
care sunt încorporate într-un substrat din beton
sintetic înainte de a fi lustruite până la o netezime
mătăsoasă. dintre arhitecții ce au lucrat cu acest tip de
material, merită menționat carlo scarpa, o figură
ilustră şi reprezentativă a modernismului şi designului
italian din secolul al xx-lea, născut chiar în orașul de
proveninență al terrazzo-ului. opera lui scarpa este
marcată de două mari influențe, cea japoneză și cea
austriacă. unul dintre modelele sale îl reprezintă
gustav Klimt, o trimitere la opera acestuia fiind
podeaua imaginată de către scarpa în showroom-ul
olivetti din inima pieţei san marco, veneția.

Popularitatea acestui material a crescut constant,
ajungând peste tot în lume și fiind pus în operă de
către nume de referință în domeniu. În zilele noastre
însă influența terrazzo-ului a depășit și aceste granițe,
fiind folosit în crearea obiectelor de mobilier. mai mult
decât atât, pattern-ul său a ajuns să fie inclus în
accesorii de modă, haine, bijuterii etc.
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arHitECtură

Pe plan local, există adesea confuzia cu ceea ce
numim mozaic. faptul că multe scări de bloc, băi sau
bucătării din perioada comunistă au fost create
utilizând un concept similar cu terrazzo, au dus la
această confuzie. cu toate acestea, este o mare
diferență în ceea ce privește materialele utilizate și
aspectul obținut cu terrazzo, față de ceea ce până de
curând se considera mozaic. Pentru a schimba această
concepţie, am remarcat preocuparea arhitecților
contemporani de a aduce în prim plan imaginea
terrazo-ului în proiectele lor recente din bucurești,
premiate și recunoscute că fiind valoroase în lumea
arhitecturii. folosit mai cu seamă în cadrul par doselilor,
poate fi văzut în numeroase clădiri, de la cele de birouri
(millo offices – arh. adnba), cafenele (velocità –
arh.cristian corvin), baruri (eden garden – arh. cristian
corvin), hoteluri (marmorosch Hotel – arh. cumulus),
până la muzee sau clădiri rezi dențiale.

din punctul de vedere al punerii în operă,
terrazzo-ul nu este obținut prin procesare termică, ci
este creat la rece, folosind o presă hidraulică. Produsul
rezultat se aplică prin turnare și este utilizat pentru a
crea pardoseli, trepte sau scări, atât pentru interior, cât
și pentru exterior. obținut din bucăți de marmură,
granit, cuarț, sticlă sau alte materiale, mozaicul este o
pardoseală continuă, extrem de versatilă din punct de
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vedere cromatic, care păstrează și acum eleganța tipică
arhitecturii italiene renascentiste. atunci când este
rezultatul amestecului bucăților de marmură de înaltă
calitate cu o bază de ciment, se creează în final una
dintre cele mai rezistente pardoseli decorative din lume. 

execuția terrazzo-ului clasic constă într-un strat
inferior pe bază de beton și așa-numitul „atașament
de terrazzo”: un strat superior care constă în esență
din piatră sau așchii care se toarnă împreună cu o
șapă. Podeaua este compactată prin laminare în
timpul procesului clasic de fabricație, iar odată întărită
este impregnată cu polimeri, ceruri și uleiuri.

Întreținerea și curățarea pardoselii se realizează
umed, cu un agent de curățare care să conțină ceară.
folosirea agenților de curățare obișnuiți poate crește
riscul de alunecare la umezeală sau poate duce la o
deteriorare a aspectului suprafețelor colorate. durata
de viață estimată pentru o astfel de pardoseală este una
extrem de mare. costurile de execuție însă nu sunt toc -
mai reduse, și sunt influențate foarte mult de materialele

alese și com plexitatea modelului. este un material
mineral, prie te nos cu mediul, ceea ce înseamnă că nu
are emisii volatile toxice, dar şi un material extrem de
ofertant din punct de vedere vizual. În concluzie,
terrazzo-ul este un material care nu cred că se va
demoda, iar prin calitățile sale îi va determina întot -
deauna pe arhitecți sau designeri să-l folosească cu
multă imaginţie în amenajările lor. 
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ProduSE dE TOp

Este un fenomen cunoscut printre antreprenorii de
pardoseli, că strălucirea unei podele din lemn poate varia
dacă o priveşti direct de sus sau de la distanţă. O podea
cu strălucire redusă, văzută din cealaltă parte a camerei,
poate părea destul de lucioasă atunci când lumina
soarelui se reflectă pe suprafaţa lăcuită. Diferențele de
strălucire pe aceeași pardoseală au toate de-a face cu
lacul și compoziția acestuia. Un efort amplu de cercetare
din partea Bona a depășit în sfârșit această provocare,
rezultând un strat de finisare ușor de aplicat, extrem de
durabil și ultramat, care îndeplinește tendințele con tem -
porane și nevoile proprietarului de podea – Bona Traffic
HD Raw.

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

RAW EXPERIENCE, 
TRUE PROTECTION

podele naturale 
PURE

aspect ultramat unic

bona traFFic hd raw - 
Creează podele ultramate 
cu excelentă durabilitate

simte lemnul adeVărat

aplicare uŞoară

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

aspect & senZaŢie de lemn pur

  

aplicare Foarte uŞoară

miros redus

reZistenŢă ridicată la alunecare

mai mult DECÂT ARATĂ

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

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

DE LA LUCIOS ŞI SEMILUCIOS CĂTRE MAT ŞI ULTRAMAT

protecŢie de lac
cu impresie naturală

ÎN CONFORMITATE CU ULTIMELE tendințe

Furnizarea unui strat de protecţie ultramat pentru a crea
o reflexie redusă din toate unghiurile, este un pas înainte
în călătoria către o impresie perfectă de lemn natural. Cu
toate acestea, secretul constă în combinarea acestui
aspect natural excelent cu alte caracteristici care sunt
importante pentru proprietarul podelei. Bona Traffic HD
Raw acoperă toate aceste aspecte, arătând o deosebită
durabilitate faţă de uzură, frecare şi rezistenţă chimică.
Chiar dacă lacul este aproape invizibil, el este acolo,
asigurând o protecție de lungă durată a podelei din lemn. 

Magia constă în combinarea diferitelor caracteristici,
optimizând performanța produsului. În Bona Traffic HD Raw,
veți găsiți un produs cu un aspect ultramat unic, dar şi cu
toate celelalte caracteristici ce îl fac un strat superior
premium.  Pentru dumneavoastră în calitate de antreprenor,
aplicarea este foarte uşoară. 
Aspectul ultra mat rămâne consistent și pe suprafeţe mai
mari, ceea ce ar putea fi o provocare pentru produse
similare de pe piață. Atât în timpul aplicării, cât și în timpul
procesului de uscare, mirosul este neglijabil, făcând
produsul plăcut de manevrat din perspectiva mediului de
lucru. Desigur, proprietarul va avea aceeași impresie
pozitivă atunci când utilizează podeaua. În plus, Bona
Traffic HD Raw respectă EC1 Plus, drept garanție pentru
emisii foarte reduse. 
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INSPIRAŢIE ultra mată PE PODEA 

APLICARE UŞOARĂ PENTRU
bona traFFic hd raw

DIFERITE GRUNDURI BONA CU BONA TRAFFIC HD RAW

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

Notă: Gradul de luciu

mai ridicat al lacului,

rezultă într-un aspect

mai închis al lemnului.

Aplicaţi Grund Bona. 
Folosiţi o Rolă Bona.

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

posibilităŢi eXtinse

2. GRUND

3. LAC

AMBER INTENS CLASIC NATURAL ALB

Bona România SRL

Str. G`rii nr.11  l  SRH Logistic Park  l
Mogo[oaia, Ilfov   l  Tel.-Fax: 021 3170222 
bona.romania@bona.com l  www.bona.com

1. ŞLEFUIRE
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Finisarea cu Bona Traffic HD Raw a fost promovată și
în cadrul unor seminarii la București (7 aprilie 2022) și Timi -
șoara (12 mai), la care au participat circa 70 de mon tatori
și specialiști din domeniul pardoselilor. Participanții la
aceste evenimente au putut urmări, de asemenea, pre -
zentări și demonstrații practice cu uleiul Craft Oil 2K (noile
culori  Driftwood,  Misty și Provincial), res pectiv textu -
rarea lemului cu Bona FiberPad și FlexiSand.

De asemenea, pe 26 mai, a fost reluat Pro gramul
Bona  Demo  Atelier, eveniment desfășurat  în incinta
Bona România. Participanții au putut urmări tehnici
de  șlefuire cu Sistemul FlexiSand  Pro și Abrazivele
Ceramice seria 8600, precum și demonstrații cu sistemul
de colectare a prafului DCS50.

Soluţiile lansate în perioada pandemică, 
acum le vedem puse în practică: 
l abrazivele 8600 Ceramică, Net Alox, Net

Ceramică;
l şlefuirea marginilor în poziţie verticală cu

Ergo Edge;
l colectarea completă a rumeguşului cu ajutorul

aspiratorului Bona DCS 50, sistem nou lansat în
aprilie 2022;

l fiind un sistem flexibil, vom beneficia de
avantajele plăcilor de şlefuire Power Drive
Connect, Quattro Disc, MultiDisc, Concrete
DiscBona (știind unde și când le folosim);

l șlefuirea monodisc cu FlexiSand 1,9 kW;
l Bona Box System - sistem de

stocare şi transport accesorii;
l Texturare cu Fiber Pad.

„Bona  FlexiSand  Pro  System  este  răspunsul

nostru inovator pentru un proces de lucru mai

simplu şi mai eficient – o soluţie flexibilă pentru orice

provocare legată de pardoseli. Indiferent că este

vorba despre  şlefuriea  şapelor, pre-cură ţa -

re, şlefuirea completă a lemnului, uleiere sau crearea

de efecte speciale, sistemul  acesta multi func -

ţional oferă o soluţie dinamică, performantă, de o

calitate excelentă. Este o  soluţie la îndemână,

într-un sistem versatil!”

EvENIMENTE 
șI NOUTĂțI

BONA ROMâNIA
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Pentru suprafețele de parchet și pentru acoperirile pe bază
de rășini sintetice, supuse solicitărilor extrem de ridicate murexin
ne propune o sigilare bicomponentă cu ajutorul lacului aqua
nanolack nt 100. acesta este flexibil și formează o suprafață cu
rezistență extrem de ridicată la zgâriere și la abraziune, precum
și cu rezistențe chimice superioare. În plus, suprafața rezultată se
poate curăța foarte ușor. este recomandat în spații interioare,
pentru sigilarea suprafețelor din parchet supuse traficului ridicat,
precum cele din școli, birouri, muzee sau hale expo ziționale.
lacul corespunde, conform Önorm c 2354, solicitărilor cele
mai ridicate, respectiv clasa c. rezistența la alunecare este testată
conform din v 18032, Partea a-2-a.

Recomandări de punere în operă:
n se aplică folosind rola cu microfibre sau șpaclul inoxidabil.
n curățarea se face cu apă curată, imediat dupa utilizare. 
n Întăritorul se adaugă peste baza lacului de parchet aqua
nt 100 și se agită temeinic 1-2 minute; în cazul preparării
cantităților parțiale, se va respecta raportul de amestec 10:1.
n la fiecare etapă de lucru se recomandă utilizarea sitei Profi
pentru lacuri.
n la aplicarea lacului cu rola cu microfibre, prelucrarea se va
face în cruce, în strat uniform.
n Înainte de ultimul strat de lac, se recomandă realizarea unei
șlefuiri intermediare cu mașina de șlefuit cu disc (granulație
120-150).
n Pentru a se evita riscul uscării excesive a lemnului, se vor
lua măsuri pentru menținerea constantă a umidității lemnului
(de exemplu, cu ajutorul umidificatoarelor de aer). se impune
ca montatorii să aibă în vedere aceste variații și să aleagă soluția

corectă. este important să se acorde atenție deosebită în special
la montajul par doselilor de parchet pe dulapi din lemn
(construcții de pardoseli flotante) și la pardoselile de tip dușumea.
o scădere considerabilă a umidității lemnului, sub normele
specifice aplicării, poate duce la formarea de rosturi. Prin utilizarea
grundului special aqua av 20 / murexin aqua spezialgrund av
20 sau a grundului barieră pentru lemn exotic av 50 / aqua
exoten-sperrgrund av 50, se obține efectul de reducere a
încleierii marginilor lamelelor, ca urmare a uscării lemnului.
n suprafața poate fi supusă la solicitări complete după 10 zile
de la aplicare. Prima operațiune de întreținere a su pra feței se
poate face cel mai devreme după primele 2-3 zile, dar totuși
cu precauție, înainte de transportul și fixarea mo bilierului și a
altor corpuri grele. Produsele po trivite pentru întreținere și
pentru asigurarea unei durate mai lungi de viață se regăsesc
în oferta murexin de pro duse pentru curățare și întreținere.

Un lac 
de parchet
pentru solicitări
extrem de
ridicate

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

grad de strălucire
- semimat 25 (unghi de
măsurare 60°) - lucios 90
(unghi de măsurare 60°)

Consum 1 set de 11 litri acoperă cca.
42 m², la aplicarea în 2 straturi

grosime strat 2x rola cu cca. 130ml/m² -
Supraacoperire, cu
posibilitate de prelucrare 
a acoperirii

după cca. 4 - 5 ore

timp de prelucrare cca. 3 - 4 ore
rezistență finală după cca. 8 - 10 zile
temperatura de prelucrare, 
a mediului şi de intarire min. +15°c

Clasa de solicitări conf.
Önorm C 2354 c



n realizat pe baza nanotehnologiei
n rezistențe chimice ridicate
n curățare extrem de ușoară a suprafeței
n rezistență ridicată la abraziune

Aqua Nanolack NT 100 Adecvat pentru
n Pardoseli din lemn șlefuite fin
n Parchet din lemn masiv
n Parchet prefabricat șlefuit
n dușumele din lemn 

Aqua Nanolack NT 100
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montatorii de pardoseli se confruntă adesea
cu probleme la stratul suport, tratarea și
repararea acestuia fiind printre cele mai
importante operațiuni efectuate de membrii
branșei. totuși, problemele de suport pot
ascunde uneori deteriorări majore de ordin
structural, care trebuie identificate corect și
rezolvate de urgență. despre aceste lucruri și
nu numai am discutat cu domnul drd. ing.
liviu-costin gruia, specialist în reziliența
seismică a clădirilor interbelice.

drd. ing. 
liviu costin gruia în stratul suport

Problemele structurale
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Pot exista probleme structurale legate de
pardoseli? 

Există, desigur, și în primul rând construcțiile vechi au adesea
probleme din perspectiva stratului suport. de pildă, se întâlnesc
des straturi succesive de șape turnate în diferite perioade, sau
șape crăpate, instabile. Ideal ar fi ca, deopotrivă la casele noi
și la cele vechi, atât finisajul, cât și placa să aibă o greutate
proprie redusă. La o clădire existentă, este bine ca aceste
straturi să fie ușurate cât mai mult posibil. La casele din
perioada interbelică și mai vechi este oarecum mai simplu,
deoarece pe atunci se așeza între grinzile de lemn ale planșeului,
o umplutură de moloz, cenușă sau resturi de șantier, cu rol de
fonoizolație și termoizolație. Acest balast are o greutate proprie
mare, uneori de ordinul tonelor, chiar și când este vorba despre
o cameră de dimensiuni medii; prin urmare, pentru a reduce
solicitările gravitaționale și seismice asupra sistemului structural
al clădirii, se impune îndepărtarea lui. În mod similar, șapa
turnată ulterior trebuie să fie cât mai puțin solicitantă, iar aici aș
recomanda variante de șape ușoare, eventual se poate recurge
la polistiren extrudat sub șapa respectivă, pentru a prelua
eventualele diferențe de nivel și a asigura o termoizolație.

Materialele de finisaj influențează
structural clădirea?

Ca tipuri de materiale pentru finisaj, există unele mai puțin
indicate sub aspect structural – de exemplu gresia ceramică,
marmura sau piatra, mai ales când sunt aplicate în mai multe
straturi, la diverse reamenajări. Aceste straturi succesive,
indiferent că reprezintă o șapă sau un finisaj, ori ambele, induc
o încărcare a planșeului neluată în calcul la proiectare și pot
conduce la situații de risc major pentru clădire. 

În mod ideal, atât finisajul, cât și șapa trebuie să fie cât mai
ușoare, dat fiind că forța seismică este proporțională cu greutatea
structurii. Cu cât structura este mai grea, cu atât forța seismică
este mai mare. planșeele sunt elemente cu suprafața amplă, iar
o șapă cu finisaj poate chiar dubla greutatea plăcii. Cum structura
trebuie să fie cat mai suplă, materialele moderne gen linoleum,
pVC, LVT etc. pot fi o soluție preferabilă, mai ales pentru spațiile
umede și de trafic, unde de multe ori încărcările devin mai mari.
Situația este cu atât mai evidentă la casele vechi, unde încărcările
mari devin cel puțin problematice. Singurul efect pozitiv, dacă îl
putem numi astfel, apare în cazul plăcilor de planșeu cu grosimi
reduse, de pildă 8-10 cm, care pot vibra ușor la pășire. O șapă
solidă rigidizează planșeul și, ca impact psihologic, utilizatorul
este mai liniștit, deoarece atunci cand planșeul vibrează apare
un disconfort, o teamă. În realitate, acest lucru nu are impact
structural, este strict o problemă de percepție.

Umiditatea poate fi o problemă pentru
planșeu? 

Apa nu are influențe structurale imediate asupra betonului
de planșeu. probleme pot apărea doar în situații extreme, când
apa se adună abundent, pentru mult timp; mai degrabă, din
cauza trecerii timpului, pot apărea fenomenele reologice: se
lasă placa, cum se spune popular, sau face săgeată (un termen
mai tehnic). plăcile din beton erau făcute în trecut cu grosimi
de 10 sau 8 cm, am văzut chiar și de 6 cm grosime, iar cele mai
multe dintre ele au rezistat, cu prețul unor deformații și fisuri.
Mai nou se fac de 12 - 15 cm, pe considerente acustice. din
punctul de vedere al protecției acustice, un planșeu trebuie să
aibă o greutate proprie de cel puțin 350 kg/mp.

Când se impune o expertiză din punct de
vedere tehnic?

pentru orice element de construcție, fie că este vorba de
pardoseli, de planșeu sau de șape, este important să rezolvi
problema înainte să devină gravă. Există câteva semne clare care
trebuie să te facă atent. În principiu, la planșeu, dacă se
observă degradări, lucrurile sunt destul de serioase. Și în
general nu observă cel de la care pornește problema, ci vecinul
de dedesubt – deformările vizibile apar la nivelul de jos. placa
este încărcată gravitațional la partea ei superioară a secțiunii,
însă întinderea dată de momentul încovoietor este la partea de
jos a secțiunii plăcii. de asemenea, pot apărea degradări și la
intersecția cu pereții, ceea ce reprezintă un alt semnal de alarmă.



Pardoseli magazin40

Ce pot face montatorii de pardoseli dacă
observă atare probleme?

Montatorul nu trebuie să facă nimic în principiu, doar să se
asigure prin expert că placa este sigură, consolidată. doar
expertul tehnic poate certifica acest lucru. prin expertiza
tehnică se determină dacă este într-adevăr o problemă
structurală, abia apoi putându-se trece la operațiuni de finisaje.
desigur, dacă observă probleme, montatorul este dator să le
semnaleze. Cel mai important lucru e să faci acest tip de lucrări
la timp, când încă este șantier și se pot face mai simplu
intervenții.

Dacă se determină probleme structurale,
cum se rezolvă la nivelul plăcilor suport?

În funcție de problema apărută, se vor aplica diferite soluții.
Ca măsuri de consolidare, de exemplu planșeul se poate
suprabetona sau se pot alege soluții pe bază de fibre de
carbon. 

intErViu

Mai sunt situațiile clădirilor existente când în planșeele de
deasupra subsolului a pătruns câțiva centimetri umezeala în
beton, apoi a ajuns la armătură, care este atacată de rugină. În
consecință, acestea își măresc volumul, iar acoperirea de beton
este astfel expulzată și barele rămân expuse, afectând
semnificativ integritatea plăcii. În timp, dacă nu se intervine,
planșeul respectiv poate fi compromis. Rezolvarea, oarecum
singura posibilitate, prezumă curățarea de rugină a armăturii și
tratarea cu soluții speciale. Totuși, dacă s-a ajuns aici, integritatea
plăcii nu va mai îndeplini  cerințele structurale inițiale, decât
prin adoptarea altor măsuri de consolidare complicate, dar se
blochează degradarea. 
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aflată în imperiul austro-ungar până în 1918,
în partea vestică a transilvaniei, oradea a
preluat majoritatea influențelor urbanistice și
arhitecturale din centrul europei, în special
din budapesta și viena. astfel, putem observa
aici o mulțime de clădiri în stil neocalsic, baroc
sau art nouveau, ultimul cu un succes
deosebit, în forma lui specifică acestui spațiu,
numit secession. vom vorbi în cele ce
urmează despre Palatul vulturul negru,
monument de arhitectură în stil secession ce
poate fi considerat unul dintre simbolurile
orașului oradea.

Numărul construcțiilor de tip Secession, mai mici sau
mai mari, este impresionant la Oradea, chiar dacă
uneori caracteristicile lor abia mai pot fi identificate

sub patina timpului, din cauza degradării sau a intervențiilor
inoportune. Este adevărat, în ultimii ani tot mai multe astfel de
clădiri sunt renovate, modernizate, aduse în actualitate din
perspectiva utilităților și funcționalităților. Acolo unde renovările
și-au atins scopul, rezultatele sunt încântătoare, așa cum este
cazul de față. 

Un stil al libertății
Mişcarea artistică cunoscută sub denumirea de Art

Nouveau, Modernista, Liberty, Secession sau Jugendstil s-a
născut ca o reacție la academismul, neoclasicismul și
istorismul de la sfârșitul secolului al XIX-lea, când oamenii erau
deja obosiți de modelele greco-romane, de trimiterile la un
trecut glorios, de o simetrie care uneori plictisea. Născut în
context parizian, curentul s-a dezvoltat spectaculos în spațiul
germanic, unde a avut numeroși adepți, la Munchen, Viena,
în Olanda etc. La Viena, artiştii grupați începând din 1897 în
jurul lui Gustav Klimt au devenit promotori ai aşa-numitului
stil Secession cu deviza „Vremii arta sa, artei libertatea sa”. Se
contura o separare, o rupere de vechile stiluri, mizându-se
pe autonomie și pe specificul național, cu centre de creație
în zonele care înregistrau o dezvoltare industrială și
urbanistică rapidă. 

din oradea
PALATUL VULTURUL NEGRU
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La Budapesta, limbajul arhitectural național era inspirat
din tradiții, cu accent pe ornamentația din lemn, și din
influențe ale extremului Orient. La un moment dat s-a vorbit
de stilul lechnerian, după promotorul său Lechner Ödön.
Aceste fenomene au radiat și în Transilvania, respectiv la
Oradea, în jurul anului 1900, aici fiind puternice comunități
maghiare, germane și, deloc de neglijat, evreiești. Mulți dintre
comanditarii clădirilor Art Noveau erau evrei, care găseau în
acest nou stil o modalitate de a-și afirma tradițiile, prin inserții
ornamentale specifice, neconstrânse de uzanțele clasice
europene și de presiunile de asimilare culturală.

Monument de arhitectură Secession
palatul Vulturul Negru a căpătat în 2011 statutul de

monument de arhitectură. A fost construit în perioada 1907-
1908 de arhitecții locali Marcell Komor și dezső Jakob, sub
antreprenoriatul lui Ferenc Sztarill, căruia i se datorează și alte
clădiri importante din urbe, precum Casa poynar sau Hotelul
Astoria. Cei doi arhitecți erau discipoli ai lui Lechner Ödön,

unul dintre pionierii stilului Secession în spațiul maghiar.
proprietarii şi comanditarii complexului au fost doi avocați
orădeni evrei, dr. Kurländer Ede şi dr. Adorján Emil, perso nali -
tăți marcante ale oraşului. 

Clădirea cu parter înalt și patru etaje este compusă din
două corpuri între care se găsește un pasaj vitrat cu acces spre
două străzi, unde au fost realizate fațade monumentale. 
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Există și o a treia galerie, care este însă doar pe parter. Se
consideră că a fost folosită drept model galeria Vittorio
Emenuele II din Milano, la o scară ceva mai redusă, desigur. În
interiorul pasajului, se poate vedea un vitraliu în timpan,
reprezentând un vultur negru, devenit emblema ansamblului;
acesta a fost realizat în 1909, în atelierul orădean Neumann K.
Într-un anumit punct al traseului, la intersecția a două galerii,
a fost construită o cupolă pe structură metalică.

La inaugurare, ansamblul multifuncțional format din corpuri
asimetrice cuprindea un cazino, hotel, birouri, restau rant, iar
acum, ca și atunci, reprezintă un loc important de întâlnire
pentru orădeni, în restaurante, cafenele și cluburi; aici
funcționează de asemenea și o serie de companii care și-au
amenajat birouri. Hotelul cu 75 de camere a fost finalizat în 1908,
având două săli de spectacole, cofetărie, cafenea și magazine. 

În cadrul complexului se mai găseau Banca Maghiară,
condusă de unul dintre proprietarii imobilului, apartamente,
săli de spectacole și reuniuni (sala mare a devenit apoi
cinematograf ), chiar un cabaret denumit „Bonbonniere”.

pentru această lucrare au fost realizate mai multe proiecte,
asemănătoare ca structură, diferite doar ca ornamentație.
dacă inițial erau prevăzute ornamente baroce, în ultima
variantă au rămas decorațiuni Art Nouveau, destul de reținute,
cu motive florale, curbilinii, vulturi și siluete umane, realizate
din vopsea și, în câteva locuri, din ceramică. 

În perioada 2014 - 2016 au fost realizate o serie de lucrări
de renovare menite să redea complexului strălucirea de
altădată, suma investită de autoritățile locale, cu ajutorul
fondurilor europene, ridicându-se la circa un milion de euro.
În afară de lucrări de consolidare, cele mai importante ope -
rațiuni au fost cele de refacere a paramentului şi înveli to rilor,
a fațadelor exterioare, inclusiv a elementelor ornamentale,
respectând plastica originală și înlocuind tâmplăria cu
elemente similare celor de la începutul secolului trecut. Toate
acestea sunt puse în evidență noaptea de un sistem de
iluminare arhitecturală. 

Elementele ceramice vopsite au fost curățate, iar cele lipsă
au fost înlocuite. picturile murale au reluat modelele originale,
scoase la iveală și evaluate de un specialist. În paralel cu toate
aceste lucrări, s-a reabilitat şi sistemul de canalizare, fiind
refăcut apoi și pavajul interior (peste 1.300 mp). Într-o primă
fază, pavajul a fost realizat din mozaic terrazzo, dar lucrarea a
fost considerată slabă calitativ (au apărut fisuri) și contractul
a fost reziliat. S-a revenit cu un nou proiect, având ca materiale
marmura și granitul, cu o cromatică aleasă în armonie cu
fațadele pictate din pasaj ce au fost restaurate. după ce au
fost încheiate lucrările la pereți și cupolă, s-a realizat și pavajul,
acționându-se pe tronsoane, astfel încât traficul să rămână
deschis în pasaj pe timpul lucrărilor. Au fost folosite plăci de
marmură roşie de tip Rosso Verona (marmura folosită şi în
pavajele din spațiile interioare ale clădirii) şi plăci de granit în
trei nuanțe (gri deschis, gri închis şi negru). 
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luCrarEa EdIŢIEI

acest spațiu de birouri din zona Piața unirii (bucurești)
a fost amenajat pentru a deservi o firmă de consultanță
specializată în pregătirea și finanțarea proiectelor de
mobilitate urbană durabilă și regenerare urbană cu
fonduri europene. este amplasat într-o clădire nou
construită, după toate standardele actuale de confort și
eficiență economică, cu multe zone open space sau care
dau această senzație prin vitraje interioare generoase. În
pri măvara acestui an, a sosit momentul reali zării par -
doselilor, lucrări executate de chipa glamour floors, care
a asigurat și furnizarea mate rialelor puse în operă.

în centrul bucureștiului
sPațiu de birouri 
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Montaj pe o pardoseală supraînălțată
Pardoseala este una tehnică supraînălțată,

folosită tot mai frecvent la clădirile noi de
birouri pentru a plasa sub sistemul de par do -
seală diverse elemente de instalații, asigurând
în același timp un strat suport plan, modular,
sub care se poate interveni dacă este cazul
(remedieri, modernizări, dezafectări etc.).
Totuși, echipa de montaj a trebuit să intervină
cu unele reglaje ale piedestalului (piciorușelor),
pentru a obține planeitatea dorită. Un avantaj
al acestor pardoseli supraînălțate este și faptul
că nu mai comportă o gestionare atentă a umi -
dității remanente în planșee: noul strat suport,
complet separat de structura clădirii, are
umiditatea perfectă pentru a primi sistemul de
pardoseală, permițând în același timp o ven -
tilație eficientă. Pentru a optimiza acustica la
nivelul pardoselii (atenuarea zgomotelor struc -
tu rale spre interior și atenuarea sunetelor
de ranjante de pași către spațiile adiacente), dar
și pentru a prelua micile toleranțe de nivel, a
fost lipit un strat de 3 mm de plută – material
ecologic, rezistent la compresiune, bun izolator
termic și permeabil la vapori, astfel încât să nu
se formeze un mediu propice dezvoltării muce -
gaiului sau bacteriilor. În general, s-a optat
pentru pardoseli calde, cu proprietăți acustice
absorbante, în culori organice și marine, dar cu
detalii care trimit la era digitală și la ideea de
urban. Atmosfera este completată de plante
exotice, în ghivece care trimit, de asemenea, la
materiale naturale. Toate acestea conturează un
loc de muncă agreabil, fără note stridente. 
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luCrarEa EdIŢIEI

Mochetă, parchet și LVT 
Un spațiu de birouri de acest gen are func -

ționalități diverse: zone deschise pentru
anumiți angajați, birouri pentru staff, săli de
întâlniri și chiar zone de relaxare. În general,
mediul trebuie să fie unul deschis, capabil să
devină loc agreabil și bine dotat pentru întâlniri
cu clienții sau colaboratorii, ori pentru ședințele
angajaților. În funcție de destinația spațiului,
pardoseala a fost abordată cu diverse ma teriale
finale. În câteva birouri, pe o suprafață de circa
80 mp, a fost montat parchet dublu stratificat,
gata finisat, de la Boen. Montajul a fost realizat
cu model herringbone, flotant, peste un strat de
underlay. În anumite zone de tranzit, sau
expuse umezelii accidentale (circa 30 mp), s-a
optat pentru un LVT cu aspect de lemn, întărit
cu poliuretan pentru a reduce costurile de
întreținere. Este vorba de gama EnCore Rigid
de la Polyflor, cu emisii reduse de substanțe
organice volatile, realizată în proporție de 15%
din materiale reciclabile. 

Cu un sistem de click special, acesta a fost
montat tot flotant, pe rânduri paralele, peste un
underlay care reduce sunetul de impact și face
suprafața mai plăcută la pășire. Culoarea de
stejar natur a pardoselii LVT este în ton cu
aspectul parchetului Boen, ceea ce conferă
amenajării o notă de continuitate, dar și una de
natural, ecologic, în ton cu domeniul de acti -
vitate al firmei care funcționează aici. Un aspect
asemănător îl au și alte elemente de amenajare
interioară: mai multe piese de mobilier (dula -
puri, mese), câteva lambriuri din lemn și o serie
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Beneficiar: FIP Consulting
Execuție: Glamour Floors
Materiale: Parchet Boen, mochetă
Mohawk, LvT Polyflor
Adezivi de montaj: Forbo Eurocol (522)
Designer: Eduard Czika

de paravane care delimitează vizual spațiul,
venind și cu o serie de avantaje de ordin acustic. 

Pe suprafața cea mai mare ca pondere (230
mp), a fost folosită mochetă de trafic intens
Mohawk, un brand american al producătorului
belgian de pardoseli elastice și textile IVC. Este
un brand cu numeroase premii la concursurile
internaționale de design, care reușește de multe
ori să dea tonul esteticii în acest domeniu prin
noile modele pe care le creează. 

Din perspec tiva întreținerii, o mochetă de
tip comercial trebuie să permită curățarea
uscată și umedă fără a-și schimba în timp
aspectul sau rezis tența. Mocheta a fost aplicată
cu adeziv de dispersie de la Forbo Eurocol, care
are un timp de întărire relativ scurt.  

Pardoseala balconului, la rândul său, a fost
acoperit cu LVT bizotat, în nuanță de stejar
afumat. În sala de meeting, echipa Glamour
Floors a realizat și o placare cu cărămidă apa -
rentă din klinker de la Stroher, care vine cu ceva
mai multă culoare caldă. 

Printr-o mobilizare optimă, o bună or -
ganizare și logistică de șantier, lucrările au durat
circa o săptămână, permițând darea în folosință
rapidă a spațiului. 
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este momentul să iei cele mai bune decizii pentru afacerea ta. Înscrie-te ca expozant la #biFeSim2022 și participă
la cea mai tare experiență home & deco din toamnă! evenimentul se desfășoară în perioada 22 – 25 septembrie
și este organizat de romeXPo, în parteneriat cu Asociația Producătorilor de mobilă din românia și Camerele
de Comerț și industrie Județene.

Târgul Internațional de Mobilă, Echi -
pamente și Accesorii are în vedere
prezentarea elementelor de design cu
stilurile, culorile și materialele anului, dar
și aplicații și echipamente smart care
asigură confortul unei locuințe.
#BIFESIM2022 este punctul de întâlnire
între cerere și ofertă și o modalitate efi -
cien tă prin care expozanții își pot
prezenta produsele și serviciile care sa -
tisfac nevoile vizitatorilor specialiști sau
ale publicului larg.

Evenimentul îmbină latura  antre -
pre norială, dedicată utilajelor și
echi    pamentelor, cu cea ambientală -
adre  sată firmelor de tâmplărie, finisaje
și decorațiuni interioare. dacă ești pro -
ducător de mobilă sau ai un business în
domeniul decorațiunilor interioare,

atunci trebuie să participi ca expozant
la cel mai mare și important târg
specializat din România.

Firme renumite din industria mo -
bilei, amenajărilor interioare, utilajelor și
echipamentelor și-au anunțat deja
prezența și vin la ROMEXpO cu cele mai
noi produse și tehnologii apărute în
acest sector. 

Care sunt avantajele participării
n Îți prezinți produsele și ser viciile

într-un stand modern și per sonalizat –
avem un pachet complex de servicii și
soluții creative, astfel încât să îți asigurăm
o participare de succes;

n Ai contact direct cu vizitatorul
specialist – profesioniștii din domeniu
sunt mereu în căutare de idei noi, de o
varietate de produse și materiale, pre -
cum și de oportunități de bussines; 

n Beneficiezi și de prezența unui
publig larg numeros – pentru că există
un interes mare și pentru achiziționarea
de produse, evenimentul oferă și
posibilitatea vânzării; 

n Ai acces rapid la o rețea impor -
tantă de posibili parteneri de afaceri -
#BIFESIM2022 este o un adevărat cadru
de networking unde poți să îți dezvolți
rețeaua de contacte și să faci schimb de
idei cu alți antreprenori;

n poți organiza conferințe și semi -
narii, prezentări, demonstrații și
workshop-uri;

n Faci pare dintr-un eveniment care
are o vizibilitate considerabilă atât în
mediul online, cât și în offline;

n Crești vânzările companiei tale –
participarea la evenimentele de nișă
rămâne una dintre cele mai importante
strategii de creștere a vânzărilor și de
menținere în preferințele clienților.

Participă ca expozant la
#BIFESIM2022!

EVEniMEnt

bifesim@romexpo.ro 
bife_sim@industriamobilei.ro. 
www.bife-sim.ro
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PardoSEli iStoriCE

Cu peste 800 ani de istorie, ridicată de Cavalerii Templieri, afectată de bombardamente în cel
de-Al Doilea Război Mondial, amintită în celebrul roman Codul lui da Vinci, unde se spune
că mormintele din pardoseală ascund cumva taina Sfântului Graal, Temple Church din Londra
este una din cele mai originale și  frumoase biserici britanice, vizitată anual de mii și mii de
vizitatori din întreaga lume. Este atipică nu doar prin istoria sa, legată de destinul dramatic al
templierilor care foloseau acest spațiu ca loc de inițiere, ci și prin arhitectura sa circulară, la
care au fost adaptate principiile stilului romanic de factură normandă și ale goticului din Evul
Mediu. În general, există o fascinație legată de epoca medievală, de forma rotundă, de secretele
care se ascund sub dalele de piatră ale acestor lăcașuri în jurul cărora s-au creat legende, prin
literatură, film și, în ultima vreme, prin jocuri pe calculator.

TEMPLE CHURCH 
biserica templierilor din londra
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Repere în timp
Temple Church a fost edificată la sfârșitul

secolului al XII-lea de Ordinul Cavalerilor
Templieri (Ordinul Soldaților Pauperi ai lui
Hristos și ai Templului lui Solomon), într-o
zonă ce a reprezentat cartierul general al
acestora în epoca medievală până la 1312,
când ordinul a fost deființat prin bulă papală.
Complexul monahal ridicat de călugării răz -
boinici pe ruinele unui vechi templu roman
conținea biserica, dar și locuințe și săli pentru
antrenamente militare, chilii, camere şi
cantine, care astăzi sunt cunoscute ca Middle
Temple Hall și Inner Temple Hall (desigur, în
timp, clădirile acestea adiacente au suferit
modificări majore). Moștenirea templierilor
se păstrează totuși până azi, zona Temple
District amintind la fiecare pas de gloria
trecută a ordinului: Temple Bar, Temple
Court, Temple Place, dar și stația de metrou
Temple. Interesant este faptul că biserica
Temple Church aparține azi breslei avocaților,
două dintre cele mai importante asociații
profesionale ale acestora avându-și sediul aici.
În această zonă sunt situate și câteva dintre
instituțiile cele mai relevante ale dreptului
englez, precum Curtea Regală de Justiție,
Curtea de Justiție a Londrei sau asociația
profesională Law Society of England and
Wales. De fapt, de-a lungul timpului, Temple

Church a aparținut mai multor comunități:
templierilor la început, apoi Cavalerilor Ospi -
talieri, regelui Henric al VIII-lea, apoi din 1608
branșei avocaților (separați în Inner Temple și
Middle Temple, două dintre aso ciațiile lor, patru
la număr, numite Inns of Court). 

Biserica a fost sfințită pe data de 10
februarie 1185 de către Heraclius, Patriarhul
Ierusalimului, în cadrul unei ceremonii la care
a participat regele Angliei Henry al II-lea;
Ordinul Cavalerilor Templieri  era foarte
puternic și influent, Marele Maestru având un
rol important în parlamentul de atunci al
regatului. Biserica aceasta a fost la acea vreme
și reședința nunțiului papal – ambasadorul
Papei în Anglia, dar și sediu al Băncii Angliei
(pe vremea aceea, visteria regală, adminis -
trată de templieri, care pot fi numiți
precur sori ai bancherilor moderni). Mai mult,
legătura profundă dintre Biserica Templului,
Ordin și sistemul juridic și parlamentar se

Intrarea de vest va
deveni intrarea
principală în clădire,
după restaurare. Aici
poate fi întâlnită ușa
originală (e Great
Norman Doorway,
realizată în 1163), deci
încă dinainte de
sfințirea bisericii. În
privința sculpturilor
decorative, mai
degrabă s-au păstrat
cele originale decât
cele adăugate la
renovarea din secolul
al XIX-lea.

Corpul de clădire cu
formă rotundă,
construit într-o primă
fază, are caracteristici
ale stilului normand,
care face cumva
trecerea de la
arhitectura romanică
la cea gotică. Se
păstrează însă arcul
rotunjit al ferestrelor
și maniera relativ
sobră de a construi.
Partea din spate este
abordată după
canoane gotice, stil
care s-a succedat
imediat în spațiul
britanic. 
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ar fi dorit să fie înmormântat aici, fiind
prevăzută încă de la începutul proiectării
construcției. Structura inițială a fost ușor
modificată cu prilejul renovării ghidate de
cunoscutul arhitect Christopher Wren (1632
– 1723), care a adăugat în 1682 un altar de
lemn, cre neluri și contraforturi, respectiv a
intervenit cu tencuieli noi și finisaje. 

Bombardamentele
din Al Doilea Război
Mondial au afectat
serios clădirea,
acoperișul corpului
gotic luând foc
aproape în întregime.
Șarpanta de lemn a
fost refăcută,
respectându-i-se
forma ogivală, cu arce
care au devenit
structură de
rezistență.   

PardoSEli iStoriCE

vădește în cadrul unui eveniment esențial al
momentului respectiv, care poate fi con side -
rat un semn de apariție a democrației
moderne: în ianuarie 1215, aici are loc prima
întâlnire dintre regele Ioan Fără de Țară și
nobili, cu scopul reglementării raportului
juridic între monarh, nobili și cetățeni, care va
culmina cu adoptarea și semnarea cunos -
cutului document Magna Charta Libertatum.
William Marshall, principalul negociator între
părți, este înmormântat chiar în interiorul
bisericii, sub una dintre efigiile din marmură,
care îl și înfățișează.

O renovare importantă a avut loc în
secolul al XIX-lea, la care au participat arhi -
tecți de vază: James Savage, Sydney Smirke,
Decimus Burton. Savage a avut atunci pro -
bleme financiare serioase, deoarece lu crările
au depășit cu mult estimările, iar un zidar l-a
înșelat cu o sumă mare de bani, astfel încât
celebrul arhitect, pasionat de gothic revival, a
trebuit să îndure umilințele falimen tului.
Această renovare urmărea revenirea la goticul
timpuriu și la stilul normand inițial, în
contextul romantismului istorist care a
influențat arhitectura Londrei în secolul al
XIX-lea, contextul în care în anii 1840 bise -
rica era extrem de degradată.

Despre arhitectură
Consacrată Fecioarei Maria, The Temple

Church este o bijuterie arhitecturală în stil
normand, gotic și gothic revival, numărându-
se printre puținele asemenea lăcașuri din
Europa păstrate aproape intacte după atâtea
secole de existență, chiar dacă forma generală
actuală a apărut în mai multe faze, în secolul
al XII-lea și al XIII-lea. Corpul cilindric al
bisericii a fost edificat pe o fundație rotundă,
începând cu anul 1185,  structură care a
devenit naos, și o extindere spre est, realizată
jumătate de secol mai târziu, de formă
dreptun ghiulară, care a devenit corul bise -
ricii. Lucrările la extinderea dreptun ghiu lară
a fost susținută de regele Henric al II-lea, care
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Forma circulară a corpului de vest este de
fapt inspirată de Templul lui Solomon din
Ierusalim, cu trimitere directă la Rotonda
Sfântului Mormânt și chiar Domul Stâncii,
clă dire musulmană pe care cruciații au
transfor mat-o pentru o vreme în biserică.
Cupola stă sprijinită pe stâlpi solizi și pro -

tejează opt morminte de cavaleri templieri,
fiecare cu efigia sa, din piatră sau marmură,
ce datează din secolul al XII-lea. 

Aproape toate sunt degradate, cu bucăți
lipsă (cu precădere din timpul ultimului
război mondial), dar în prezent sunt bine puse
în valoare și protejate printr-o bară des părț -
itoare. Fiecare mormânt are o inscripție cu
numele cavalerului, acolo unde a fost posibilă
identificarea, sau numele este menționat ca
necunoscut.

În interiorul bisericii a fost folosită din plin
marmură Purbeck, atât pentru stâlpi, cât și
pentru morminte, pardoseli sau diverse or na -
mente. Marmura Purbeck este de fapt o
varietate de calcar extrasă de milenii din
peninsula cu același nume din sudul Angliei și
folosită ca material de construcție, în special
cu rol decorativ. Este numită așa deoarece
poate ajunge la o textură foarte fină, în urma
unei lustruiri atente, și poate avea culori
diverse, de la alb la maro, roșu, verde și chiar
albastru, în funcție de compușii pe bază de fier
pe care îi conține. În epoca medievală, calcarul
acesta a fost folosit pentru catedrale și
mobilier de înalt rafi nament, pentru uzul bi -
sericii sau al coroanei; în prezent, este încă
extras pentru restaurări și nu numai, bine -
înțeles cu respectarea normelor de mediu.   
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O particularitate a bisericii este o supra -
față de pardoseală cu dale encaustice, situată
la galeria superioară care marchează peri -
metrul naosului rotund. Dalele encaus tice
sunt plăci ceramice decorative al căror desen
vizibil nu este obținut din glazura su per -
ficială, ci din culori ale diverselor sorti mente
de argilă folosite, eventual colo rate cu aju -
torul pigmenților. Rezultatul este o colo rare
în masă, datorită căreia estetica cera   micii
rămâne aceeași, chiar și după ce dalele pierd
substanță prin uzură sau abra ziune. Tehnica
a fost folosită începând cu perioada me -
dievală (secolul al XIII-lea), în special în
Anglia, dar utilizarea pe scară largă a venit în
epoca industrială, în contextul neogoticului
anglo-saxon, mai ales în SUA.

După cel de-Al Doilea Război Mondial,
când Londra a trecut prin bombardamente
devastatoare (în special în perioada septem -
brie – decembrie 1940), Temple Church a
fost supusă unui program de restaurare,
deoarece fusese afectată și ea de bombe in -
cen diare. Edificiul a căpătat un aer mai
ele gant, dar și mai auster, datorită lui Walter
Godfrey, pasionat în egală măsură de topo -
grafia locurilor și de antichități. Incendiile au
distrus și o serie de decorațiuni din perioada
victoriană, care nu au mai fost refăcute în
timpul acelor restaurări. Se discută încă dacă
acele decorațiuni și picturi murale, care au
existat odată, ar trebui reconstituite, pentru
a forma împreună cu vitraliile o atmosferă

mai dinamică, diferită de cea actuală care
este destul de sobră. Unii istorici și spe cialiști
în arhitectura medievală sunt încă de acord
cu această abordare, con side rând că orna -
mentele victoriene sunt o „vanda li zare” a
acestui loc în care ar trebui să domnească
respectul pentru cavalerii templieri îngropați
și comemorați aici. Alții regretă dispariția
acoperișului conic de deasupra naosului și
construirea crene lurilor, fapte datorate lui
Christopher Wren. În prezent, miza este
restaurarea spectaculoasei intrări de vest,
care are o ușă originală: The Great Norman
Doorway, realizată în 1163, deci încă
dinainte de sfințirea bisericii. După restau -
rare, aceasta va redeveni principala intrare în
clădire. Problema porticului gotic este starea
sculpturilor care îl decorează, cu mențiunea
că reparațiile de la 1842 sunt de fapt cele care
s-au degradat sau au bucăți de piatră (în
nuanțe de roz) așezate greșit; tot ceea ce este
original, piatra cu tente verzui din secolul al
XII-lea, se află într-o stare mult mai bună. 

PardoSEli ISTORICE

O particularitate a
bisericii este o supra -
față de pardoseală cu
dale encaustice,
situată la galeria
superioară care
marchează perimetrul
naosului rotund.
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