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sumar
Pentru o bună relație 
cu arhitecții

Răzvan Dobre,
Președintele Asociației 
Montatorilor 
de Pardoseli din România

B  una colaborare dintre montatorii de pardoseli și furnizorii de
materiale, pe de o parte, iar pe de alta arhitecți și designeri, este
un element esențial pentru calitatea unei lucrări, pentru estetica

ei și a întregii amenajări. În acest tandem pot apărea și probleme, lucru
ce se întâmplă din diverse motive, de cele mai multe ori din cauza unei
comunicări defectuoase. În fond, motivele nu sunt relevante, important
este să ne facem treaba, iar beneficiarul să fie mulțumit, pentru că el are
și cel mai mult de pierdut dacă lucrarea nu iese bine. 

Trebuie spus că, pentru un profesionist în domeniul pardoselilor,
prezența unui arhitect sau designer pe șantier este extrem de utilă, chiar
salutară. Prezența beneficiarului nu este suficientă, pentru că acesta nu
cunoaște totdeauna proiectul în amănunțime - de ce s-a optat pentru o
anumită soluție tehnică, cum trebuie interpretate anumite detalii, ce
lucrări ascunse s-au realizat și ce urmează, astfel încât lucrarea să nu se
degradeze până la recepția parțială. Pe șantier mai pot fi și alți
constructori, care sunt interesați în principiu de segmentul pentru care
au fost contractați, poate nimic mai mult. Una dintre dorințele „arzătoare”
ale unui montator de pardoseli este ca pe șantier să fie doar el, cu toate
instalațiile puse la punct, cu pereții finisați și șapa turnată corect, cu
sistemul de acoperire stabilit, iar singura lui grijă să fie cea de a nu lăsa
pete și mizerie în urmă. 

Arhitectul este, deci, cel care are puterea de decizie, cu semnătură și
ștampilă – acestea vor asigura o recepție fără probleme. El poate fi un
aliat al montatorului în discuțiile cu beneficiarul, care este posibil să nu
înțeleagă rolul utilizării anumitor materiale, costurile suplimentare,
exigențele legislative ș.a.m.d. Furnizorul de materiale și montatorul sunt
condiționați să respecte proiectul tehnic și detaliile de execuție, orice
modificare făcându-se doar cu aprobarea persoanei decizionale. La fel
de adevărat este că o documentație eronată ne afectează direct, iar una
prea succintă nu este totdeauna un motiv de bucurie. Există proiecte la
care informațiile sunt vagi, în ideea că amănuntele se vor „negocia” la
momentul oportun, între beneficiar și aplicator, în funcție și de ceea ce
va decide investitorul cu privire la destinația spațiului respectiv și de
bugetul disponibil. Este o responsabilitate pe care ne-o asumăm, desigur,
dar riscăm să scăpăm din vedere anumite aspecte pe care le cunoaște
doar șeful proiectului, care are conexiuni directe cu structuristul,
inginerul de instalații, antreprenorul și ceilalți. Dirigintele de șantier ne
poate fi de ajutor, dar nu totdeauna, pentru că el îl reprezintă cu precădere
pe beneficiar. 

Dorința noastră este ca arhitectul să ne înțeleagă munca, dificultățile,
dorința de a duce la bun sfârșit o lucrare. Ne străduim să promovăm
materialele și tehnicile cu care lucrăm, ne bucurăm enorm când vedem că
la evenimentele noastre participă și arhitecți sau designeri. Ei trebuie să ne
cunoască, pentru a ști ce oportunități există, ce este posibil și ce nu, care
sunt lucrările critice, unde se poate greși. Ne așteptăm să fie exigenți și să
ne învețe să devenim mai buni în ceea ce facem. Pentru că și noi le putem
arăta cum pot fi mai riguroși în proiectele lor, ce noutăți apar pe piață și pot
înfrumuseța o construcție, cum pot obține efecte surprinzătoare cu ajutorul
unor suprafețe aparent banale, precum pardoselile.

Editorial
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MatErialE DE TOP

O frumusețe atemporală
Așa cum este cunoscut azi, Terrazzo

își are rădăcinile în Veneția, unde arti zanii
amestecau cu beton fragmente sparte
din plăcile de marmură pentru a acoperi
terasele – de aici denumirea materialului.

Terrazzo, povestea 
unei frumuseți atemporale

terrazzo e mai mult decât un
material pentru pardoseli, e un
finisaj estetic cu o lungă istorie,
ce păstrează o influ ență unică
și astăzi. Ca unul dintre cele
mai tra diționale finisaje de
suprafață ce datează din
perioada anti chității greco-
romane, a fost perceput de
secole printre cele mai durabile
și mai luxoase variante de
acoperire a pardo selii.

Folosind separatoare între mixturi
de culori diferite se puteau obține o va -
riatate infinită de modele, un exemplu
de rafinament fiind clădirile italiene de
secol 18. Pe măsură ce tehnica terrazzo
a progresat, au apărut și modele nova -
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toare – separatoarele metalice între plăci
au permis artiștilor să creeze modele
impresionante în linii deo po trivă drepte
și curbate, precum se întâlnesc și azi în
faimoasele clădiri Art Deco ale anilor
1920. În anii ‘80, grupul de design Italian
Memphis a transformat pardoselile unice
terrazzo în forme geometrice colorate și
vesele recognoscibile instantaneu. Acum,
aceste modele trăiesc o a două tinerețe
inspirând designerii de pretutindeni, nu
doar în lumea par doselilor ci și în modă,
tapet, materiale diverse – dintr-o dată
parcă vedem peste tot terrazzo.

Mereu în trend
Ultimele dezvoltări în terrazzo de -

rivă dintr-un trend apărut în industria
de divertisment și ospitalitate. 

Comparativ cu modelele clasice de
terrazzo, designerii actuali se joacă
frecvent cu nuanțele și dimensiunile,
optând pentru un aspect mai abstract
și mai geometric. Modelele în discuție
sunt clare, vibrante și foarte evidente,
prezentând particule aprinse și colorate
pe un fundal opac.

Acest trend a inspirat echipa de
designeri Forbo să dezvolte o nouă
serie de vizualuri terrazzo, ce explorează
posibilitățile infinite ale noilor tehno -
logii de tipar digital.

Terrazzo & Forbo
Flooring, un match
perfect

Forbo Flooring Systems are o istorie
lungă și extensivă de colecții în care
aspectul de piatră naturală, granit, mar mu -
ră și terrazzo constituie o parte esențială a
designului general al pro du sului. 

În colecțiile noastre Vinyl sheet
oferim o serie de vizualuri pornind de la
aspectul pietrei naturale. 
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Sunt modele ușor de aplicat pe
suprafețe ample, iar odată montate,
arată excepțional de similar pardoselilor
de piatră. Colecțiile Eternal și
Sarlon conțin particule mici în nuanțe
strălu citoare și aurii dispuse pe suprafața
pardoselii, conferind acesteia o dimen -
siune suplimentară și o senzație de lux.

Aspectul și feelingul solid al supra -
fețelor de piatră sau terrazzo din gama
acoustic Sarlon creează un contrast
dezirabil cu proprietățile acustice și
finețea acestui produs. Prin amestecurile
sofisticate de nuanțe colecțiile noastre
de vinil omogen Sphera se asociază
pregnant cu aspectul luxos al pietrei
naturale și granitului.

Modelele de terrazzo ale colecțiilor
noastre modulare, precum Allura
LVT, oferă o largă varietate de posibilități
de a vă juca cu pardoseala dintr-un
spațiu, creând diferite zone. 

Diferitele modele pot fi amestecate
ușor, per mi țând utilizatorului final să
realizeze un model specific de par -
doseală, adaptat spa țiului și func țiu nilor
specifice acestuia.

Trei noi modele terrazzo 
Versatilitatea colecțiilor noastre în

relație cu tema terrazzo se vădește în 3
diferite variante, ce reunesc o largă
selecție de materiale Forbo Flooring și
inspiră la combinarea modelelor și
categoriilor de produse. 

Nou dezvoltata gamă de modele
terrazzo se va adaugă curând bibliotecii
noastre digitale, ce oferă inspirație
vizuală pentru impri ma rea produselor
noastre pentru pardoseli.

Terrazzo Large
Un model monumental grafic cu

chipsuri colorate de mari dimensiuni,
amplasat într-un fundal contrastant aco -
perit cu un strat subtil de particule mici.

Terrazzo Artificial
Un model tip colaj de terrazzo cu

forme viu colorate plasate într-un fundal
întunecat, ce creează un aspect vizual
vivace cu un vibe contemporan.

Terrazzo XXL
Un model supradimensionat com pus

din forme neregulate și cercuri geometrice
amplasate într-un fundal contrastant în
tonuri luminoase. Dispo nibil în texturi
marmorate și tip granit, în nuanțe naturale.

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

MatErialE DE TOP

XXL

Large Artificial



CADOURI PERSONALIZATE
HAND MADE

globuri, bijuterii si obiecte decorative 
din sticla pictate manual

www.facebook.com/sticla.si.culoare
0723 547914
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Noi MatErialE

URSA TECTONIC – o nouă
generaŢie de vată minerală
Interioarele unei clădiri vor fi mai mai confortabile și mai eficiente energetic, respectiv mai
protejate din punct de vedere acustic, dacă intervenim cu materiale izolante la nivelul
planșeelor și pardoselilor. Această măsură va deveni absolut obligatorie dacă pardoselile sunt
orientate către spații libere sau neclimatizate, învecinându-se practic cu anvelopa clădirii sau
a spațiului locuibil. În plus, pardoselile expuse la variații frecvente (sau extreme) ale temperaturii
și umidității vor avea o durată de viață mai scurtă. O clădire modernă, aptă să facă față
intemperiilor și capriciilor vremii, dar și exigențelor actuale prevăzute de legislație din
perspectiva eficienței energetice, presupune o anvelopare corectă și continuă a tuturor
elementelor de construcție, oricât de nesemnificativ ar părea aportul acestora la performanțele
termotehnice de ansamblu. În acest context, vă propunem noua gamă URSA TECTONIC, care
face parte dintr-o nouă generație de vată minerală rigidă concepută pentru diverse aplicații.

Noua generație de produse din vată minerală rigidă
URSA TECTONIC vine cu caracteristici superioare,
precum un raport mai bun între izolarea termică

și cea fonică, respectiv o rezistență excelentă la tracțiune
și compresiune. În consecință, poate fi utilizată cu succes,
în diverse variante, la aplicații diverse pentru interior și
exterior – de la placarea fațadelor la cea a tavanelor și altor
elemente de construcție.

Permeabilitatea optimă la vapori, dublată de
proprietăți hidrofuge și hidrofobe, este exact ceea ce ne
trebuie pentru o construcție sănătoasă, inclusiv în
abordarea unor spații cu un regim particular al tem pe -
raturii și umidității, precum garaje, ateliere, subsoluri sau
spații de depozitare. 

URSA TECTONIC beneficiază de o tehnologie pa ten -
tată, complet nouă, prin care fibrele sunt orientate astfel
încât panourile devin mai bune izolatoare termice și
fonice, iar structura compactă, mai rigidă, permite o fixare
sigură și rapidă, atât cu ajutorul adezivilor, cât și mecanic,
folosind dibluri pentru termosistem. 

Structura plăcilor se aseamănă plăcilor tectonice
compacte, fapt care a inspirat denumirea gamei.

Primul din familia sa: 
URSA TECTONIC Uph/Vv

l plăci izolatoare rigide de vată minerală 
l hidrofobizate în secțiune
l cașerate pe o față cu împâslitură de fibră 

de sticlă albă
l concepute pentru o montare simplă și sigură
l absorbție a sunetului de nivel premium
l rezistență la foc – vata minerală este incombustibilă
l difuzie naturală a umezelii din aer
l stabilitate dimensională
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reintroduse în procesul de fabricație ca materie primă
secundară valoroasă, sau procesate pentru obținerea altor
produse din vată minerală, fiind complet reciclabile. 

Soluții pentru întreaga construcție
URSA oferă mai multe game de soluții pentru izolarea

termică și fonică a diverselor elemente de construcție:

n URSA GLASSWOOL - produse din vată minerală de
sticlă pentru izolarea termică și fonică a clădirilor, având o
conductivitate termică foarte scăzută, ideale pentru fațade,
acoperișuri și pardoseli. Datorită faptului că vata de sticlă
este un foarte bun fonoabsorbant, produsele URSA
GLASSWOOL pot fi utilizate cu rezultate exceptionale la
izolarea pereților de compartimentare, a pardoselilor și a
tavanelor.

n URSA TERRA - vată minerală specială pentru apli -
cațiile cu cerințe ridicate de izolare fonică și termică: pereți
exteriori, pereți de compartimentare, planșee și tavane,
oferind confort și calitate pentru toate tipurile de proiecte.

Durabilitate și economie circulară
Inițiativa URSA goes green încearcă să aducă o

contribuție semnificativă la realizarea obiectivului de
reducere a emisiilor de CO2 prin creșterea gradului de
conștientizare cu privire la alegerea unor materiale de
izolare mai bune și durabile. De asemenea, produsele
URSA TECTONIC sunt marcate pentru a fi identificate și,
după utilizare, se pot sorta și refolosi în noi proiecte,
contribuind la economia circulară în domeniul
construc țiilor. Resturile de material și deșeurile pot fi

Aplicații: izolație termică și fonică excelentă pentru
suprafețe nesupuse la încărcări mecanice, în special
pentru tavanele din garaje, ateliere, subsoluri și spații de
depozitare. Aceste spații vor deveni nu doar mai bine
izolate termic, ci și extrem de silențioase din exterior.

Date tehnice Valoare Standard
Conductivitate
termică (λD) 0,036 W/mK EN 13162

Clasa de
combustibilitate A1 EN 13501-1

Permeabilitatea la
vaporii de apă > 20 kPa s/m² –

Temperatura
maximă de
utilizare

250°C –

Clasa de toleranță T4 SIST EN 823
Absorbția de apă
la imersie pe
termen lung

WL(P) SIST EN 12087

Coeficient de
absorbție de apă WS SIST EN 1609



Pardoseli magazin10

n URSA TECH – produse pentru izolarea profesională a
instalațiilor de orice formă: tubulaturi de ventilație, canale de
climatizare, conducte, țevi, boilere, rezervoare, con tai nere etc.

nURSA AIR - cea mai bună soluție pentru construcția
canalelor de ventilație şi climatizare personalizate, folosind
materiale care asigură o bună izolare termică și fonică,
precum și rezistența la foc.

Gama URSA Glasswool include mai multe 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 alte câteva dintre acestea: 

l 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 zgomotele de
impact provenite de la vecinii de deasupra
(pași, obiecte căzute pe par do seală, mutarea

unor obiecte, încălzire în par do sea -
lă etc.). Bineînțeles, bene  ficiarii

se bucură și de faptul că
pierderile de căldură sunt

reduse considerabil, chiar și cu un strat de câțiva centimetri
grosime. În cazul în care desupra este un spațiu mai slab
încălzit, facturile pentru climatizare sunt mult mai mici.

l Izolarea pardoselii unui pod nelocuit - o dușumea
simplă nu este suficientă pentru a limita pierderile de
căldură, prin urmare sunt necesare materiale termo izolante
precum URSA Glasswool SF 34, SF 38 sau DF 40. Acestea
asigură și o protecție fonică împotriva zgomotelor de la
nivelul acoperișului (de pildă sunetul ploii sau grindinei).

l 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). 

URSA România
Bd. Ficusului nr. 14A, 
Sector 1, Bucure[ ti

Tel.: 0040 21 269 0663; Fax: 0040 21 269 0664
Email: assistance.ursa.ro@etexgroup.com
www.ursa.ro

Noi MatErialE
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Sfatul SPECIALISTULUI

Gheorghe predescu

S cara interioară este totdeauna o lucrare
personalizată, care poate deveni un element de
construcție cu valențe arhitecturale și decorative

majore. Pentru realizarea acesteia, trebuie să se țină
cont însă 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 în
continuare 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, este nevoie de tehnica și expe -
riența unui meșter adevărat. Un exemplu de execepție
este domnul Gheorghe Predescu, cu o experiență
de peste 50 de ani în prelucrarea lemnului, în speță
execuția de scări personalizate atât în România, cât și
în străinătate (Franța). Lucrările realizate de dum -
nealui sunt extrem de variate ca design, de cele mai
multe ori abordate în manieră clasică, miza fiind
integrarea optimă a scării în arhitectura casei, ceea
ce cu mijloace moderne, digitale, este extrem de
dificil. Aici își spun cuvântul intuiția și adaptabilitatea
la fiecare situație parti cu lară, calități căpătate după
atâtea decenii de experiență. 

„o scară interioară este 
totdeauna personalizată”

Info
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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Küberit extinde gama de lux 

În trend – profilele nobile, de culoare neagră
profilele midnight edition sunt disponibile
negre anodizate (f17), ca și șuruburile torx cu
care se fixează.

"midniGht edition" 

SiStEME DE PROFILE

Noua gamă de profile de culoare neagră aco peră
toate aplicațiile acestor elemente, astfel:

l Profile pentru parchet, laminat, plută și par -
doseli modulare multistrat cu fixare în șuruburi

l Profile pentru mochetă și pardoseli elastice cu
fixare în șuruburi

l Profile tip click pentru parchet, laminat, plută
și pardoseli modulare multistrat

l Profile de trecere
l Profile tip click pentru pardoseli textile, elastice

și LVT-Design
l Profile de adaptare și trecere și tip nas de treaptă
l Profile pentru pereți și tapet
l Profile dublucant și pentru rosturi 
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Küberit îndeplinește programul ECOPROFIT pro -
movat de ministerul german al mediului, salvând astfel
197,4 tone de CO2 și 243.000 kWh de energie electrică
într-un singur an, în același timp reducând considerabil
costurile operaționale. Küberit a reciclat 215 tone de
material anul trecut, folosind în producție 75% aluminiu
reciclat secundar, rezultatele programului îndemnând
compania să atingă certificarea de mediu ISO 14001 în
primul trimestru din 2023.

"Măsurile extensive de mediu aplicate își dovedesc
deplina eficacitate, mai ales în aceste vremuri atât de
volatile" ne spune directorul general al Küberit Udo
Ulbrich. "Măsurile nu s-au dovedit esențiale doar
pentru mediu, ci și pentru competitivitatea pe piață
– aspect important mai ales pentru viitor."

Foto: Olaf Holtschmidt, managerul fabricii, 
responsabil pentru politicile de mediu 

Foto: Marco Voge, Administrator Districtual; Lars Maier, Sales
Manager Küberit; Olaf Holtschmidt, Manager Fabrica Küberit, re-
sponsabil pentru politicile de mediu, Michael Hermanns, Şef De-
partament în Ministerul Mediului, Agriculturii, Conservării Naturii 
şi Protecţiei Consumatorului, Landul Renania de Nord-Westfalia

prin programul ÖKoprofit (eCoprofit),
compania combină inteligent măsurile
ecologice cu beneficiile economice.

Küberit alege
sustanebilitatea

Scopurile programului ECOPROFIT vizează
susținerea întreprinderilor mici și mijlocii germane
în atingerea unui consum cât mai scăzut de resurse
naturale, abordarea vizând combinarea inteligentă a
măsurilor ecologice cu beneficiile economice, redu -
când astfel costurile operaționale.

Doar prin opțiunea pentru becuri LED în clădire
au fost economisiți 80.000 kWh de energie electrică
salvându-se astfel 28,8 tone de CO2. 

Reducerea sarcinii de bază în depozite a redus cu
48.000 kWh economia de energie, deci cu 17,3 t
emisiile de CO2.  

În fine, optimizarea spațială a zonelor companiei
a redus consumul de curent cu 115.000 kWh, deci și
emisiile de CO2 cu 29 tone.

kueberit.com/ro
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De la podeaua de lemn pictată la mușama
Unul dintre predecesorii linoleumului a fost podeaua

de lemn pictată. Apariția acesteia datează din secolul al
XVI-lea, când se executa prin pictări succesive cu vopsea,
adăugând modele decorative cu ajutorul șabloanelor sau
prin pictură liberă. Imaginile imitau deseori marmura,
cărămida arsă sau desenul covoarelor. 

Suprafața pardoselii nu era ușor
de întreținut și nici foarte rezistentă
în timp. Necesitatea de a acoperi și
proteja podeaua cu un material
ușor de întreținut și cu proprietăți
mult mai bune decât ale podelei
pictate a dus la apariția materialului

Suprafețele de pardoseală de trafic intens, și nu numai,
au reprezentat o preocupare atât din partea pro du -
cătorilor de materiale inovatoare, cât și a artiștilor
decoratori. Unul dintre materialele des întâlnite, cu
specificații ce îl încadrează ca un produs ecologic, non-

inflamabil și cu utilizare generală, este ¨linoleumul¨, un produs inventat
întâmplător de către englezul Frederick Walton. Procedeul de obținere a fost
îmbunătățit de către inventator, iar prin brevetul publicat în 20 august 1895,

oxidarea și uscarea au fost făcute printr-un procedeu mult mai rapid, realizându-se în câteva ore și, astfel,
procesul de producție fiind mult îmbunătățit. Inițial, procedura de uscare brevetată de Walton dura o
săptămână, rezultând un produs casant, fără mare rentabilitate economică la acel moment. Lucrurile s-au
schimbat între timp. Covoarele de linoleum se produc acum dintr-un amestec de făină de plută, coloranți,
materiale de umplutură și linoxină (produs de oxidare a uleiului sicativ), susținut pe un suport de țesătură
de iută sau in. Cele mai uzuale grosimi sunt cele de 3,5 mm. Produsul astfel obținut este non-alergenic și
biodegradabil în totalitate, iar în anul 1980 acesta a obținut denumirea de „green product”. Dar să vedem
cum a evoluat acest material de-a lungul istoriei sale. 

un produs pentru pardoseli 
prietenos cu mediul (I)

Drd. diplomat 
designer 
Luiza Varga

Frederick Walton

linoleumul

dESiGN
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impermeabil numit ”mușama¨, caracteristicile acesteia fiind
ase mănătoare cu cele ale linoleumului. Nimeni nu poate
indica cu precizie originile exacte ale acestui material
rezistent la apă, cu calități decorative, folosit la acoperirea
podelelor. Există referințe ce datează din secolele XVI-XVII,
dar dovezi clare ale folosirii sale pentru acoperirea podelelor
apar abia de la începutul secolului al XVIII-lea. În inventarul
de bunuri al statului Massachusetts din 1728, Guvernatorul
William Burnet a inclus „două bucăți cadrilate de mușama”,
fapt ce sugerează folosirea ei înainte de anul inventarului. În
anul 1738, „Enciclopedia of Architecture” transmite un
avertisment împotriva practicii de a folosi acest material ca
acoperământ impermeabil pentru holuri, deoarece ume zea -
la rămâne sub aceasta, putând duce la putrezirea pardoselii
din dușumea de lemn. Așadar mușamaua trebuie să fi fost
răspândită în utilizare pentru destul timp, astfel încât cineva

să sesizeze această problemă. În anul 1750, Samuel Johonson,
cunoscut critic și eseist al vremii, și-a notat părerea față de
acest material. El a scris că gazda lui „i-a ordonat servitorului
să ridice un colț pentru ca eu să pot admira luminozitatea
culorilor și eleganța texturii, întrebându-mă dacă am mai
văzut ceva la fel de frumos; nu i-am satisfăcut nebunia și i-am
poruncit rece valetului să lase jos materialul”.

Succesul produsului a fost asigurat de prețul mic, dar și
prin faptul că mușamaua reprezenta o inovație pentru acea
vreme în acoperirea, protejarea și întreținerea pardoselilor
din lemn, respectiv pentru a proteja covoarele scumpe. 

În anul 1760, John Winters a publicat un anunț în ziarul
„Maryland Gazette” în care transmitea că poate picta
mușamale la fel de frumos ca oricare alta importată din
Marea Britanie, sugerând astfel că existau schimburi ale
acestui produs între America și Marea Britanie. 



Pardoseli magazin16

Cum se obținea mușamaua
Metoda de fabricație destul de rudimentară includea

folosirea a doi sau cinci metri pătrați de pânză de cânepă
sau bumbac cusute la un loc în secțiuni mai mari. Meșterii
aranjau și impregnau manual mușamaua cu straturi suc -
cesive de vopsea, adăugând cu șabloane modele decorative
sau pictând manual. Nathan Smith a înființat prima fabrică
de mușama purtând numele „Smith and Baber”, localizată
în Knightsbridge, Londra, în anul 1763, acesta făcând primul
bloc de imprimare pentru aplicarea modelelor pe mușamale.
Până la finalul primului deceniu al secolului al XIX-lea, existau
mai multe astfel de fabrici atât în Europa, cât și în America.
Revoluția industrială a avut un impact major asupra acestui
material. Centrele de producție de pânză necesare fabricării
mușamalei se aflau cu precădere în Scoția. Fabricile de țesut
au început să producă pânză grea, cu lungimi de 5 - 7 metri,
special concepute pentru mușamale, care puteau fi aplicate

din perete în perete, fără îmbinare. Fabrica scoțianului
Michael Nairn, înființată în 1828, aproviziona cu pânză
suport pentru mușama două treimi din fabricile produ că -
toare. În 1848, el a înființat prima fabrică de mușamale din
Scoția, iar în anul 1850 și-a dezvoltat propria metodă de
imprimare pe aceste învelitori de pardoseală. 

În cadrul procesului de fabricare, o pânză de 3 sau 7 metri
lățime și lungimea între 8 și 22 de metri era întinsă și bătută în
cuie pe cadre mari verticale; ambele fețe ale pânzei erau apoi
impregnate cu vopsea, periate și netezite succesiv folosind
mistria. Firele rămase libere erau tăiate, apoi se adăuga un nou
strat de vopsea care era lăsat la uscat, după care se finisa cu
piatră ponce. Ulterior, se adăuga un nou strat de vopsea, care
era întinsă cu mistria în straturi, așteptând ca fiecare strat să se
usuce, pentru a fi șlefuit din nou cu piatră ponce. Numărul de
straturi de vopsea adău gate determina grosimea și calitatea
mușamalei. Aceasta era apoi întinsă pe mese lungi de printare.
Într-o manieră asemănătoare cu fabricarea tapetului,
muncitorii utilizau blocuri de lemn pentru imprimare, de
obicei cu mărimea de 45 de cm, pentru a aplica modelele.
Fiecare culoare necesita un alt bloc, astfel că, în design-uri mai
complicate, erau necesare 12 blocuri pentru realizarea unui
model. Doi oameni pe fiecare parte a mesei erau ajutați de

dESiGN
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băieți care puneau vopseaua pe padurile de imprimare.
Imprimatorul presa blocul de lemn pe pad, pentru ca acesta
să ia vopsea, apoi îl așeza cu grijă pe material, unde îl lovea cu
un ciocan de lemn pentru a imprima culoarea pe material. În
final, utilizau un bloc de lemn cu benzi metalice pentru a
contura secțiunile de culori diferite și pentru a le defini. 

În ultima etapă, mușamaua era agățată de grinzi mari
încrucișate în camera de uscare. La capacitate maximă, în
cameră puteau intra o sută de tone de mușama într-o varietate
de modele colorate. Un vizitator uimit a descris această
imagine ca fiind o imagine rară și splendidă. Întregul proces, de
la războiul de țesut până la expediere, dura aproape zece luni. 

Manufacturierii au făcut progrese semificative la acest
proces meticulos în a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
Michael Nairn era responsabil pentru mai multe dintre ele.
Dacă până atunci mușamaua era făcută în mare parte de mână
și era destinată claselor sociale bogate, industrializarea a făcut
ca acest material să devină accesibil și clasei mijlocii. Până în
finalul secolului, era comună chiar și în casele muncitorilor, ca
acoperămant de podea. Dar mușamaua nu era produsă doar
pentru acoperirea podelei. În anul 1840, în Lancaster (Marea
Britanie), firma James Williamson și Fiul a început să facă și
mușama destinată acoperirii mesei, produs asemănător care
avea un strat suport din țesătură de bumbac, pentru a preveni
ruperea; uneori, era folosită și ca perdea sau acoperământ
pentru mobilă. Mușamaua produsă în America imita desenul
împletiturii din fir de lână, fiind folosită și ca tapițerie ieftină
pentru bagaje. 

Diversitatea folosirii produsului a caracterizat industria
din acest domeniu de-a lungul istoriei. Mușamaua era apre -
ciată pentru prețul redus, ca urmare a producției de masă,
dar prezenta și inconveniente. Nu arăta foarte bine, nu asi -
gura un confort termic picioarelor și avea un miros neplăcut
când era nouă. 

Kamptulican, deci linoleum
Mai multe experimente de la mijlocul secolului al XIX-lea

aveau ca scop găsitea unor variante mai practice. În 1844,
Englezul Elijah Galloway a patentat acoperirea de pardoseală
numită ”Kamptulican” (precursoarea linoleumului), un nume
care a prins. De fapt, în documentațiile vechi, aceasta mai era
cunoscută și cu denumirea de „linoleum”. Ames te carea ci men -
tului, prafului de plută și a pigmenților avea ca rezultat un
material asemănătoar cu un rumeguș gros și uleios. Mixtura
granulată era presată în calandre încălzite pe o pânză (eventual
o pânză de sac), distanța dinte role determinând grosimea
materialului. În stadiul final, mun citorii întindeau linoleumul într-
o cameră mare, încăzită, numită „cuptor”. Fâșiile de linoleum,
lungi de 30 de metri, se încălzeau în cuptor între două și opt
săptămâni, uscarea acestora depinzând de grosimea mate -
rialului. Încălzirea oxida și întărea materialul. Aceasta era metoda
de a produce linoleum monocrom, care dura două – trei luni.
În ziarul The Wales Cronicle din Liverpool, apărut în data de 19
martie 1858, societatea R. Anderson and Sons își descriu acti -
vitatea ca montatori de pardoseală brevetată din plută numită
Kamptulican, ideală pentru spații de birouri și săli de biliard. A
urmat perioada în care Frederick Walton și-a dezvoltat propriul
produs brevetat. Linoleumul (noua rețetă de Kamptulican)
printat era creat printr-un proces asemănător cu cel de
manufacturare a mușamalei. După procedeul imprimării, era pus
înapoi în cuptoarele de uscare, pentru încă șase sau șapte zile,
pentru a se întări vopseaua. Ultimul pas era ornamentarea
marginilor acestuia și inspectarea suprafeței. Dacă era satisfăcător,
era tăiat în secțiuni de 50 mp, rulat și pregătit pentru expediere.
Linoleumul mai gros, mai rezistent la apă și mai elastic era
superior mușamalei, dovedindu-se călduros, moale și durabil.
Chiar dacă mo de lele imprimate se puteau șterge cu timpul,
materialul își etala culoarea neagră, în locul albului mușamalei.
Linoleumurile monoc rome, colorate în masă, nu își schimbau
radical aspectul în timp. Astfel, toate companiile de linoleum au
preluat procedeul de fabricație a lui Frederick Walton. Noii
producători și-au creat propriile rețete și modele, pe care le păzeau
ca secrete de schimb; acestea erau însă doar modificări minore,
procesul de bază fiind așa cum l-a creat Walton. (Va urma)

Info
Luiza Varga
Tel.: (+40) 726000400; 
E-mail: office@luizdesign.ro
www.luizdesign.ro
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PardoSEli DE SPORT

De multe ori, ne confruntăm cu
acest gen de solicitări, care generează
confuzii, motiv pentru care am dori să
tratăm subiectul în acest articol, astfel
încât, la final, să înțelegem care sunt
diferențele dintre cele două tipuri de
pardoseală supraînălțată.

Deși denumirea este asemănătoare,
faptul că un sistem se folosește la inte -
rior, iar celălalt se folosește la exterior,

schimbă complet datele problemei,
pentru că fiecare variantă vine la pachet
cu o serie de avantaje.

În primul rând, este clar că ambele
variante sunt sisteme moderne, care vin
în completarea pardoselilor tradiționale
și au ca scop principal obținerea
spațiului tehnic dintre panouri și placa
suport, pentru a masca nenumăratele
țevi și cabluri de care ai nevoie în orice
spațiu amenajat, acțiune care altfel ar fi
destul de complicată și costisitoare, dacă
ar trebui să folosim o soluție de
pardoseală clasică.

De asemenea, în cazul ambelor
soluții, se folosesc materiale mult mai
ușoare, astfel încât încărcarea structurii
clădirilor este mult mai mică față de
soluțiile clasice. 

Deși se poate discuta foarte mult
despre cele două tipuri de pardoseală,
sintetizând, principalele avantaje ale
celor două sisteme sunt următoarele:

Pardoseală supraînălțată de interior vs. 
pardoseală supraînălțată de exterior

Avantaje, Confuzii, Aplicabilitate:
“Bună ziua, aș dori și eu o ofertă pentru 200 mp de pardoseală supraînălțată produsă de
Quattro, dar să fie rezistentă la umiditate, pentru că vreau să o montez pe o terasă.”

Pardoseală supraînălțată de
interior:
n rezistență mare la încărcare;
n durata de viață de până la 25

de ani;
n Ploturi reglabile pe înălțime;
n rezistență la foc Clasa a sau B,

în funcție de solicitare;
n Piedestalele sunt metalice,

realizate din oțel zincat, ceea ce
asigură rezistență la încărcare
de până la 35kN, dar și
rezistență la foc, fiind realizate
din material ignifug;

Pardoseală supraînălțată de
exterior:
n rezistență mare la încărcare;
n Se montează/demontează

ușor;
n Ploturi reglabile pe înălțime,

ceea ce permite obținerea unei
suprafețe plane în condițiile în
care ai nevoie să asiguri o
pantă de preluare a apei;

n rosturi tehnologice de 2 mm
care ajută la drenarea apei;

n Ploturile au diametre mari
ceea ce asigură o suprafață
mare de contact, atât cu
panourile, cât și cu placa
suport;

n reglarea unghiului de
înclinare al piedestalului; 

n Se poate folosi în multe situații:
acoperișuri, terase, marginile
piscinelor, etc;
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E-mail: office@quattropavimente.ro
Tel.:  021.52.96.200; 0732.667.527
www.quattropavimente.ro

Pardoselile supraînălțate se pot folosi
în orice clădire de birouri, centru
comercial, spații medicale sau camere
data center. Această soluție aduce
îmbunătățiri la confortul per sonal, acus -
tică, eficiență energetică, asigurând în
același timp reduceri ale costurilor de
operare și ale timpilor de intervenție. 

Principalul motiv pentru care nu
folosim pardoseală de exterior în spațiile
interioare, este că sistemele folosite
trebuie să îndeplinească anumite con -
diții de siguranță, iar faptul că ploturile
pentru exterior sunt realizate din poli -
propilenă, justifică folosirea piedes talelor
realizate din oțel zincat, care în cazul
unui posibil incendiu, nu întrețin focul și
asigură o structură rezistentă pentru a
asigura o posibilă evacuare. Prin modul în
care este gândit acest sistem din pie -
destale metalice, se asi gură o suprafață
rezistentă la o încăr care foarte mare, nece -
sară nu doar pen tru trafic pietonal sau
mobilier uzual, ci și pentru diferite echi -
pamente sau utilaje care trebuie să fie
montate în spa țiile respective.

În schimb, pardoseala de interior
este foarte greu să își găsească utilitate
în zonele exterioare, în primul rând din
cauza sensibilității acesteia la umiditate.
Panourile pentru pardoseală de interior
sunt realizate din conglomerat lemnos
sau din sulfat de calciu, ambele ma te -
riale fiind sensibile la umiditate, motiv
pentru care se recomandă în mod
expres ca exploatarea acestora să se facă
în spații cu umiditate controlată și chiar
întreținerea și curățenia să se facă fără
apă în exces.

Piedestalele metalice, chiar dacă
sunt zincate, în timp, din cauza apei, vor
oxida și se vor degrada mult mai repede
față de ploturile din poliprepilenă, iar
dacă oricum trebuie să folosim gresie de
exterior pentru că este rezistentă la
umiditate, în mod normal ar trebui să
folosim și ploturile de exterior care, așa
cum am menționat mai devreme,
asigura o suprafață mare de contact atât
cu panourile, cât și cu placa suport.

Desigur, există tot felul de situații și de
constrângeri, în care suntem departe de
situația ideală, motiv pentru care trebuie
să găsim soluții, dar prin spe cialiștii și
consultanții noștri tehnici, vom identifica
de fiecare dată cele mai bune variante.

Avem stocuri permanente atât de
pardoseală de exterior, cât și de par do -
seală de interior, iar în calitate de
producător, avem posibilitatea să ne
adaptăm solicitărilor fiecărui client în
parte, livrănd soluția optimă, perso na -
lizată complet, într-un timp foarte scurt.

În fabrica noastră de la Quattro
Pavimente tehnice, dispunem de can -
tități generoase pentru toate pro dusele
din portofoliu, fie că vorbim despre
panourile clasice din con glo merat
lemnos (W30, W40), despre cele din
sulfat de calciu (DB30, DB 36, DB40, FHB),
sau dacă ne referim la panourile
complet încapsulate STS23 (cu miez din
sulfat de calciu) și STW23 (cu miez din
conglomerat lemnos), care asigura
performanțe foarte bune prin realizarea
acestora cu tehnologii moderne și
materiale de calitate.
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aMENajări  EXTERIOARE

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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Bona Classic UX – Grundul cu o experienţă 
mai bună pentru utilizator
Pentru a crea o suprafață uimitoare a podelei din
lemn și pentru a păstra investiția pentru podea,
un grund adecvat este cheia. Chiar dacă stratul
final de acoperire este cel mai apropiat de
picioarele clienților dvs., începerea procesului de
acoperire cu ajutorul unui grund compatibil și de
înaltă performanță permite pardoselii să își atingă

întregul po ten țial. De mulţi ani, Bona oferă o
gamă completă de grunduri premium, toate
concepute pentru a se potrivi cu diferitele straturi
de finisare Bona. Acum adăugăm noul Bona
Classic UX la familia noastră de grunduri, cu o
colorare similară cu Bona Classic, dar cu o
experiență de utilizator îmbu nă tățită semni ficativ.

PENTRU O FUNDAŢIE SOLIDĂ

UŞOR DE ŞLEFUIT

CORP SOLID

COLORARE UNIFORMĂ

BONA
CLASSIC

UX
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USCARE RAPIDĂ
Pentru minimizarea timpului de lucru, Bona Classic
UX are timp de uscare de doar 1-2 ore. Asta
însemnă că şlefuirea şi acoperirea cu lac poate în-

UN GRUND CU AVANTAJE DURABILE
Noul Bona Classic UX oferă avantajul şlefuirii uşoare, cu o ridicare minimă a fibrei,
o excelentă capacitate de umplere şi colorare stabilă. Are un timp de uscare foarte
rapid şi este uşor de aplicat, ceea ce-l face un produs fantastic pentru aplicator.

Vâscozitatea echilibrată asigură o ridicare redusă a
fibrei, ceea ce minimalizează efortul de şlefuire şi
accelerează întregul proces de lucru. 

UȘOR DE ȘLEFUIT
Pentru a asigura un rezultat final neted, Bona Classic
UX are excelente proprietăţi de şlefuire, folosind
Bona Scrad sau plase.

cepe mai repede decât înainte şi tu, ca antre-
prenor, poţi economisi timp rămânând la şantier
pentru primul şi poate al doilea strat de lac.   

ECONOMIE
DE TIMP 

REZULTAT
NETED
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AMBERINTENSENATURALALB

CLASSIC

CLASSIC UX

O NUANŢĂ CALDĂ ȘI LUMINOASĂ
Neavând nicio reacţie la tanin, Bona Classic UX
conferă o culoare naturală şi luminoasă lemnului,
durabilă în timp. Folosiţi în schema de tratare cu

Prin vâscozitatea echilibrată, Bona Classic UX se
aplică uşor şi are excelente calităţi de umplere.
Netezeşte suprafaţa de lemn înaintea aplicării

stratului final, creează o aderenţă puternică între
lemn şi lac şi asigură o durată de exploatare în-
delungată a pardoselii. 

O GAMĂ COMPLETĂ DE GRUNDURI
În funcţie de nevoia de colorare a podelei de lemn,
Bona oferă o varietate de grunduri.

gama de lac Bona Traffic HD pentru a crea o
podea durabilă cu un spectru de posibilităţi de
design - de la o suprafaţă lucioasă până la un
aspect de lemn brut.     

CAPACITATE MARE DE UMPLERE

De la alb la chihlimbar, gama este extinsă acum cu
Bona Classic UX.

PUTERNICĂ
ADERENŢĂ

COLORARE
UNIFORMĂ



COMBINAŢI CU  BONA TRAFFIC HD RAW
Bona Classic UX se potriveşte perfect cu toate
lacurile Bona, obţinându-se strălucirea şi dura -
bilitatea dorită în funcţie de cerinţa podelei. Atunci
când Bona Classic UX se foloseşte îm pre ună cu,

POTRIVIRE PERFEFCTĂ 
CU TOATE LACURILE

BERLIN

PARIS

ALEGEREA SUSTENABILĂ
În general, renovarea înseamnă ajutor pentru
climă şi mediu. De exemplu, renovarea a 50 m2 de
po dea în loc de schimbare completă, înseam  nă o
reducere a emisiilor echivalentă cu o călătorie de
1100 km cu ma  şina de la Paris la Berlin.

Grundul Classic UX îndeplineşte cerinţele
EMICODE EC1 Plus, A+ şi GreenGuard Gold. 

de exemplu,  ultra matul Bona Traffic HD Raw,
oferă acea podea din lemn mo dernă, cu aspect
natural, solicitată de mulţi pro prie tari de spaţii
rezidenţiale sau co merciale.  

CO2
ECONOMIE

ULTRA
MAT

Bona România SRL

Str. G`rii nr.11, SRH Logistic Park   l   RO-077135 Mogo[oaia, Jud. Ilfov
bona.romania@bona.com   l  www.bona.com
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PardoSEli DE SPORT

În cei 14 ani de existență, Hattrick Sport a realizat
proiecte pentru mai mult de 700 de clienți din
românia: terenuri de sport (fotbal, tenis,
multifuncționale), piste de alergare, săli de sport
ș.a.m.d., amenajate cu gazon artificial, dar și cu
tartan, parchet sau pvC. serviciile companiei
includ consultanță tehnică, montaj profesionist și
întreținere, iar beneficiarii sunt cluburi sportive,
direcții județene pentru sport și tineret, primării,
corporații, școli și licee, societăți comerciale sau
persoane fizice. toate aceste proiecte au
beneficiat doar de gazon premium, de ultimă
generație, care întrunesc calități superioare celor
ale gazonului natural.

Î n 1966 a fost realizat primul teren pentru sport de
dimensiuni mari, acoperit cu gazon artificial. Era
faimosul stadion acoperit Astrodome din Huston –

Texas, cu destinație multifuncțională (atât eve nimente
sportive, cât și concerte), care optase pentru această
soluție deoarece gazonul natural nu se putea dezvolta
din cauza lipsei de lumină. De atunci, sis temul de gazon
artificial a devenit tot mai performant, optimizându-i-se
rezistența la uzură, intemperii și agresiuni chimice,

pentru terenuri de sport
Gazon artificial profesional 
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confortul, aspectul și siguranța la utilizare, inclusiv
evitarea rănirilor la cădere. Nu în ultimul rând, au fost
ameliorate acele aspecte care fac din acest tip de
acoperire un produs cu impact redus asupra mediului,
datorită materiilor prime folosite (și reciclate), res -
pectiv consumului redus de energie pentru întreținere
și duratei lungi de viață. Astfel, în prezent, cele mai
bune variante de gazon artificial pot fi folosite pentru
meciuri de fotbal oficiale FIFA (inclusiv la turneele
finale), meciuri de tenis sub egida ITF (ca terenuri
medii-rapide), golf, rugby și alte sporturi, în diverse
variante – cu sau fără umplutură, la diferite lungimi
ale firului, în variante simple sau hibride. 

„Un teren de sport cu gazon
artificial este potrivit pentru
utilizare intensă și poate fi folosit
7 zile din 7, chiar dacă vremea
este ploioasă sau ume dă, fară a
fi afectată suprafața de joc. În schimb, un gazon natural
poate fi exploatat aproximativ 250 - 300 de ore pe an
și se poate distruge dacă se joacă pe vreme cu pre -
cipitații. Pentru a menține gazonul artificial în condiții
optime trebuie doar îndepărtate frunzele, ramurile sau
alte materiale ce s-au depus deasupra lui, iar atunci
când este necesar, se efec tuează o periere sau aspirare.
Pentru terenurile de sport se recomandă și o men te -
nanță profesională perio dică care curăță în pro funzime
suprafața de gazon artificial și decom pac tează stra -
turile de infill (nisip și granule).”

Avantajele amenajării unui teren 
de sport cu gazon artificial:
n Costuri reduse de întreținere;
n Condiții sigure de joc (stabilitate, aderență, risc

minim de rănire la cădere);
n posibilitatea de utilizare multisport, în funcție de

dimensiuni și lungimea firului;
n utilizare permanentă, indiferent de condițiile

meteorologice (chiar și iarna, dacă nu este acoperit
de zăpadă sau gheață);

n durată lungă de viață (între 5 și 10 ani, în condiții
de utilizare frecventă);

n aspect impecabil în timp, fără modificări
dimensionale și variații de culoare, datorită
rezistenței la temperaturi extreme (între - 30°C și
70°C), respectiv la razele uv;

n drenaj rapid, fără noroi și bălți de apă, atunci când
stratul suport este drenat corect;

n prietenos cu mediul înconjurător, prin eliminarea
consumului de apă pentru irigare, a pesticidelor și
erbicidelor;

n lipsa insectelor;
n instalare rapidă: echipa hattrick sport poate monta

gazon sintetic pe un teren cu suprafața de 7.000
mp în 6-10 zile;

n utilizabil atât de către amatori, cât și de
profesioniști;

n non-toxic și sigur pentru toată lumea, inclusiv
pentru copii.

Adrian Homeniuc,
Director General 

HATTRICK SPORT
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Terenurile multisport sunt solicitate pentru prac -
ti carea mai multor sporturi la care tipul de gazon
arti ficial este compatibil. Bineînțeles, pot fi amenajate
și pentru un sport anume (fotbal, tenis, handbal, volei
etc.), dar avantajul este că, prin marcaje, sunt pre gătite
pentru mai multe sporturi (de exemplu, pentru fotbal
şi tenis deopotrivă, sau fotbal și volei, fotbal și baschet
etc.). Firul gazonului poate fi de 20 mm sau 26 mm,
din polietilenă de cu loa re verde, roșu-cărămiziu sau
albastru. 

Terenurile de fotbal au dimensiuni recomandate
de 90 – 120 m lungime, respective 45 – 90 m lățime.
Cele de minifotbal (cu echipe de 6 jucători) au nevoie
de 38 - 44 m lungime și 18 - 24 m lățime. Firul din
polietilenă al gazonului artificial poate fi de tip
fibrilat, dar și monofilament, iar înălțimea lui trebuie
să fie de 40 - 60 mm, pentru maximum de func țio -
nalitate. Ca material de umplere, se recomandă
folosirea cauciucului SBR sau EPDM și a nisipului
cuarțos. Se optează pentru produse profesionale, de
la firme specializate care vor recomanda tipul și
forma firelor de iarbă, densitatea acestora pe metrul
pătrat și alte aspecte importante, precum modelul
cusăturilor sau culoarea (verde de diverse nuanțe și
combinații între acestea). Bineînțeles, montajul se
realizează de către o echipă profesionistă. Acestea vor
asigura calitatea lucrării: stabilitatea montajului,
planeitatea, drenajul corect. Pentru minifotbal,
Hattrick Sport folosește un gazon premium, din

PardoSEli DE SPORT

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

polietilenă, de tip monofilament. Acesta este mai
dens și mai maleabil. 

Este cunoscut faptul că minifotbalul este un sport
foarte dinamic, în care jucătorii au contacte mai
frecvente și ating mingea mai des. Acesta a devenit
foarte popular în ultimul timp, fiind practicat deseori
și în afara manifestărilor competiționale oficiale.

Terenurile de tenis au dimensiuni standard de 37
x 18 m, la exigențe competiționale conform Federației
Internaționale de Tenis (ITF), dar pot avea și di -
mensiuni mai mici, de 34 x 17 m, când sunt des tinate
amatorilor. Pentru amenajare și întreținere cu costuri
reduse, Hattrick Sport ne recomandă alegerea unui
gazon artificial cu înălţimea firului între 12 mm şi 26
mm, din polietilenă cu fir fibrilat de culoare verde sau
roșu-cărămiziu. Gazonul artificial pentru tenis oferă o
suprafaţă de joc mai înceată în comparaţie cu un teren
amenajat cu zgură sau beton, însă are avantajul de a fi
utilizabil tot timpul anului şi chiar imediat după ploaie.

Ca o confirmare a faptului că se află în topul companiilor
din industria europeană a gazonului sintetic, din 2020
Hattrick Sport este membră a ESTC (EMEA Synthetic
Turf Council), organizația internațională reprezentativă
pentru această indus trie ce garantează calitatea ma -
terialelor folosite și a lucrărilor executate. Un teren cu
gazon sintetic având supra fața de 1.000 mp poate fi
realizat de echipa Hattrick Sport în aproximativ 3-5 zile.
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MatErialE DE TOP

Culoarea, flexibilitatea și durabilitatea sunt factori cruciali
în evaluarea chiturilor pentru lemn, iar soluțiile Mohawk
furnizate de Boegh Consult (Danemarca), în România prin
Euro Abrazive, acoperă întreaga plajă de situații particulare
care pot apărea în repararea lemnului, de la umplerea
nodurilor și crăpăturilor la detalii fine de suprafață. 

Chitul poliamidic Wood repair
Este excelent pentru reparații ample și foarte ușor de

utilizat, cu rezultate profunde indiferent de tipul deteriorării
sau de poziționare, inclusiv la margini și colțuri. Obținut din
poliamidă, are flexibilitatea și duritatea optimă, lucrând
împreună cu lemnul, fără a apărea crăpături. Este rezistent la
apă și temperaturi extreme, de la - 40°C la 120°C, deci poate
fi folosit fără probleme atât la interior, cât și la exterior. Este
disponibil într-o gamă largă de nuanțe specifice fiecărui tip
de esență, astfel încât, după aplicarea stratului de finisaj, care

Chituri și MAtEriAlE
AbrAzivE pEntru lEMn

lemnul, un produs minunat al naturii, ne etalează
de multe ori semne ale evoluției sale, precum
nodurile, pe care nu le identificăm în totalitate
decât după debitare. acestea nu ar trebui să
reprezinte o problemă pentru cei care pre lu -
crează lemnul – din contră, pot fi privite ca
elemente artistice specifice fiecărui copac, alături
de textură, desen, fladere, nuanțe. mulți bene -
ficiari apreciază aceste amprente particulare ale
lemnului, dar ele pot deveni o provocare pentru
producătorul de parchet sau dușumea, ori
pentru cel care montează sau recondiționează o
pardoseală, o scară, un lambriu din lemn. uneori
apar găuri prin desprinderea nodurilor sau
cauzate de insecte; în timpul uscării, mai pot
apărea și crăpături mai mari sau mai fine, iar la
manipulare sau utilizare există riscul loviturilor.
Chiturile capabile să rezolve aceste probleme,
trebuie să fie rezistente la trafic, la trecerea
timpului, la condițiile ambientale la care sunt
supuse. fiecare unitate de producție sau mon -
tator de pardoseli din lemn ar trebui să aibă la
dispoziție chituri bune, care să asigure conti nui -
tatea suprafețelor și un plus estetic. vă propunem
în acest sens gama de chituri de la EuroAbrazive
Market, pentru toate provocările pe care le
poate întâlni un profesionist în domeniul lemnului.
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poate fi cu ulei, lac, baiț sau vopsea, reparația va fi insesizabilă.
Punerea în operă constă în câțiva pași simpli: se umple gaura
cu produsul topit la 140 - 160°C, folosind un pistol pentru
batoane, se presează și se reduce temperatura cu ajutorul
unui răcitor, se curăță surplusul de material, se șlefuiește și se
finisează conform dorinței. EuroAbrazive Market vă pune la
dispoziție chitul de aplicare împreună cu batoanele într-o
gamă largă de nuanțe. 

Chitul pastă

EuroAbrazive Market poate furniza și chit pastă clasic, gata
preparat, pentru aplicare pe suprafețe mari. În nuanțe de
stejar, pin, frasin, mesteacăn, mahon, alb și negru, chitul pastă
E 800 este un produs cu granulație fină, preparat după o
rețetă clasică, extrem de popular printre specialiștii în lemn.

Avantaje specifice:
lprodus ecologic, non-toxic la aplicare și șlefuire sau

ulterior;
lprodus gata de utilizare, cu aplicare și întărire rapidă;
l flexibilitate și durabilitate supe rioare;
lgamă cromatică largă;
l fără pierderi de material;
lnu scade după aplicare, deci nu necesită completări;
l aderență puternică, se poate utiliza inclusiv pe muchii

și colțuri; 
l compatibil cu ulei, lac, baiț sau vopsea;
lgaranție de 5 ani în condiții de aplicare corectă. 

MatErialE DE TOP
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Este hidrofug, deci se poate folosi și pentru exterior. Timpul
de lucru este de 30 de minute, iar, după întărire, se poate
acoperi cu lac, vopsea sau ceară. Produsul este disponibil în
recipiente de 9 kg, dar și sub formă de tuburi de 400 g, în
varianta Wood Mastic E800 Aqua+.

Special pentru parchetari, avem chitul pastă E850,
eficient într-o singură aplicare cu gletiera. Granulația fină
asigură acoperirea optimă a nodurilor, rosturilor, crăpăturilor,
găurilor și a altor imperfecțiuni ale podelelor din lemn. Excesul
de umplutură este ușor de îndepărtat cu o mașină de șlefuit
care creează o cantitate mică de praf. 

soft Wax m 230-
1250

Este un pachet care cuprinde
ceară moale în 12 culori diferite
(inclusiv alb și negru), potrivită pentru
reparații în masa lemnului sau la
suprafața acestuia. Alegeți o culoare,
introduceți ceara în zona afectată și
îndepărtați excesul cu o cârpă. 

Hard Wax m 310 -1001 

Acest pachet
standard cuprinde 10
batoane de ceară tare în
culori diferite, potrivite
pentru reparații durabile
ale lemnului. Ceara
trebuie topită cu un
pistol melter înainte de
aplicare, iar excesul se
îndepărtează cu o daltă și apoi se poate șlefui. Pentru
parchetari, se poate oferi un kit complet, care conține un pistol
cu baterii, ceară în 20 de nuanțe, markere, daltă, hârtie abrazivă
și alte accesorii, pentru a duce la bun sfârșit o lucrare completă.

3-in-1 repair stick
Puteți avea marker, ceară moale și spatulă de nivelare într-

un singur produs pe care îl veți transporta în buzunar. Markerul
și batonul de ceară au aceeași nuanță (15 culori frecvent
întâlnite), iar spatula de nivelare, pentru o reparație uniformă,
este încorporată în stick, astfel încât operațiunea devine simplă
și rapidă. 

discuri și
benzi abrazive
pentru
parchetari

Cu o experință de
peste 20 de ani în
domeniul prelucrării și
finisării lemnului, Euro
Abrazive a imple men -
tat și dezvoltat o serie de
soluții inovative extrem de
utile parchetarilor, printre
care menționăm discurile
și benzile abrazive. Noile discuri abrazive Net 500 cu plasă,
pentru șlefuitoare rotative (orbitale) cu arici, au diferite
granulații și dimensiuni - între 150 mm și 225 mm. Acestea nu
se încarcă excesiv de praf, indiferent de starea și acoperirile
existente ale suprafeței șlefuite, inclusiv cu straturi de lac sau
vopsea. De asemenea, parchetarii pot solicita benzi abrazive
pe suport textil realizate cu materie primă de cea mai bună
calitate și adaptate pe dimensiunile necesare în unitatea
proprie de producție. Varietatea granulațiilor permite lucrări
de la cele de îndepărtare a stratului de lemn uzat, la șlefuiri
extrem de fine. 

Euro Abrazive are în portofoliu peste 2000 de tipuri
de produse abrazive, de la discuri și role la perii și bureți,
fiind unul dintre cei mai relevanți furnizori de astfel de
soluții pe piața românească.

EURO ABRAZIVE
Tel.: 0741.020.032
E-mail: office@chitbatoanelemn.ro
www.euroabrazive.ro
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luCrări DE REFERINŢĂ

un producător de ulei din semințe de dovleac din
pasching (austria superioară), câștigător al unor premii
prestigioase în domeniu, a decis să amenajeze un
spațiu pentru a fi folosit ca show-room și loc de
întâlnire cu clienții și colaboratorii. dovlecii și
produsele derivate obținute aici sunt cunoscute atât
în regiune, cât și dincolo de granițele ei. pentru
aceasta, a ales o cameră generoasă (de circa 80 m2) a
proprietății sale, un vechi conac din zona rurală
respectivă. iar pentru realizarea pardoselii, a optat
pentru un sistem epoxidic de la murexin.

MUREXIN

Pardoseală
epoxidică
decorativă

într-o cameră
cu arhitectură
tradițională

O alegere fericită
Construcția, proaspăt renovată, are elemente de arhitectură

tradițională – bolți din cărămidă și arcade la parter, ferestre de
asemenea în arcadă, o curte interioară în care se intră prin uși
masive de lemn. atmosfera specială a acestei încăperi a fost
întregită realizând o pardoseală modernă, cu o estetică
deosebită. stilul tradițional nu este nici pe departe incompatibil
cu un finisaj obținut cu materiale moderne, precum rășina

epoxidică, mai ales că astfel se poate obține un design autentic,
personalizat. iar proprietarul a fost încântat de faptul că
pardoseala poate avea culorile brandului său, reprezentative și
pentru domeniul de activitate respectiv. astfel, s-a optat pentru
un sistem de pardoseală lichidă epoxidică de la murexin, care
oferea, în afară de posibilitățile nelimitate de design, și alte
avantaje: rezistență mecanică și chimică, suprafață continuă, sigură,
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curățare ușoară, operațiuni simple de întreținere periodică. În
plus, este vorba de produse sigure pentru sănătatea utilizatorilor
și aplicatorilor, fără solvenți și emisii de substanțe organice
volatile. aplicatorii, experimentați în execuția de pardoseli lichide
de la murexin, au realizat o suprafață absolut originală, ce
sugerează pete de ulei cu diverse accente de culoare, care parcă
se preling de-a lungul podelei. dar să vedem care au fost
componentele sistemului murexin folosit aici.

Componentele sistemului
peste șapa turnată cu atenție, respectând standardele de

planeitate și rezistență, a fost aplicată cu rola o amorsă transpa -
rentă cu rășină epoxidică bicomponentă Ep 70 bM. aceasta
nu conține solvenți, are o fluiditate optimă și contribuie major la
pregătirea sau consolidarea șapelor, inclusiv a celor fisurate sau
puternic absorbante. de asemenea, poate avea rol de sigilant, de
barieră de vapori, contribuind la succesul finisajelor epoxidice
aplicate ulterior. acest produs poate fi folosit și în alte tipuri de
lucrări, precum injectarea șapelor desprinse de stratul suport,
realizarea de mortare cu nisip de cuarț, ancorarea buloanelor
pentru diverse utilaje ș.a.m.d. Întărirea este destul de rapidă, fiind
vorba despre o rășină bicomponentă. 

a urmat al doilea strat al sistemului, pentru care s-a amestecat
rășina ep 70 Bm cu nisip cuarțos QS 98 (granulație 0,3 – 0,8
mm), în raport de 1:1. acesta are rolul de a conferi acoperirii o
bază cu rezistență mecanică superioară, inclusiv la zgârieturi. 

stratul de finisaj propriu-zis, cu rol estetic pentru pardoseală,
a fost realizat tot dintr-o rășină epoxidică bicomponentă,
Murexin Ep 2, care este disponibilă într-o gamă largă de culori
ral. s-a optat pentru nuanțe de alb sidef, portocaliu și auriu,
combinate după modele aleatorii, încântătoare ca aspect. Crea -
tivitatea este facilitată de fluiditatea optimă, ceea ce îi conferă
un caracter autonivelant, iar pentru o aplicare corectă trebuie
prelucrat cu rola cu țepi. acest strat are o bună rezistență la
solicitări mecanice și chimice, fiind potrivit unor spații precum

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

locuințe, spații comerciale, showroom-uri și chiar spații industriale
cu solicitări medii. 

pentru etanșare, protecție și un finisaj lucios, a fost utilizat un
strat final Epoxy topcoat Ep 100 tC, de asemenea de la murexin.
este un produs bicomponent transparent, cu excelentă aderență la
suporturi epoxidice, dar și minerale (umiditatea să fie sub 4% Cm).
are o rezistență superioară la agresiuni mecanice și chimice, putând
fi utilizat inclusiv pentru zone de trafic intens, pietonal și chiar auto. 

info
beneficiar: Kirchwegergut - pasching, austria
Aplicator: Beschichtungstechnik hahn
Sistem de pardoseală: murexin 

n rășină epoxidică bicomponentă ep 70 Bm
n nisip cuarțos Qs 98
n finisaj epoxidic ep 2
n strat de protecție epoxy topcoat ep 100 tC
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palatul Christiansborg din Copenhaga este
singura clădire administrativă din lume care
găzduiește toate cele trei puteri ale unui stat:
puterea legislativă (parlamentul danemarcei),
cea executivă (sediul prim-ministrului) și
puterea judecătorească (Curtea supremă de
Justiție). de asemenea, câteva zone ale clădirii
sunt folosite de monarhia autohtonă – este
vorba, în principal, de sălile de recepție,
capela palatului și, nu în ultimul rând, grajdurile
regale, care se află pe amplasamentul respectiv
din secolul al Xvi-lea. Zona destinată mo nar -
hiei, utilizată în momente speciale, audiențe
sau la evenimente oficiale, poate fi vizitată de
publicul larg în anumite intervale de timp, ca
și bucătăria regală, sala tapiseriilor și ruinele
de sub palat. ruinele, unele de la 1167, au fost
descoperite la începutul secolului trecut, chiar
când se săpa pentru construirea palatului exis -
tent, și sunt deschise publicului din perioada
interbelică. Clădirea, așa cum o vedem azi,
datează din 1928 și are pardoselile originale,
ceea ce este de un real interes pen tru do -
meniul nostru. de o frumusețe și un rafi nament
deosebite, pardoselile sunt pe cât posibil pro -
tejate de inevitabila uzură, astfel că vizitatorii
sunt datori să poarte papuci de unică folosință.
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C u o suprafață de aproximativ
43.000 km2, Danemarca (zona
con tinentală) este compusă, în

mare, din peninsula Iutlanda și peste
1.400 de insule de diverse dimensiuni,
dintre care doar 443 au un nume. Pe una
dintre acestea, Slotsholmen, care acum
are 20 de hectare, s-a dezvoltat în ultimii
800 de ani centrul puterii daneze,
respectiv reședința regilor și reginelor, la
care s-au adăugat treptat principalele
instituții ale statului. În limbajul auto h -
ton, Christiansborg este sinonim cu
sistemul politic și cu puterea centrală a
regatului. În traducere, Slotsholmen
înseam nă „mica insulă a castelului”, în
jurul ei crescând de la un secol la altul
Copen haga, care împreună cu zona
metropolitană ajunge azi la aproape 2
milioane de locuitori. Capitala se află în
estul insular al țării, la mai puțin de 20
km de orașul suedez Malmö. Fiind zonă
de țărm, extinderea orașului s-a făcut pe
insulițele din apropiere, care și-au mo -
difi cat forma în timp, astfel încât
Copenhaga pare azi străbătută de canale. 

Insula palatelor și castelelor
Actualul palat, inaugurat în 1928, este

de fapt cea de-a treia variantă a palatului

Christiansborg ridicată pe acest am pla -
sament, iar numărul fortificațiilor și
castelelor care au existat aici, în ultimii
850 de ani, este cunoscut cu aproximație.

Pavajul curții interioare a palatului
este realizat din piatră cubică de
diferite tipuri și culori, conferind
dinamism acestui spațiu, dar și
repere pentru parcarea vehiculelor.

PardoSEli ISTORICE
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Prima construcție importantă a fost un
castel al episcopului și omului de stat
Absalon, considerat părintele bisericii
creștine daneze, pe atunci catolică (azi,
majoritatea este luterană). Pe un teren
dăruit de regele Valdemar I (căruia Absa -
lon îi era și sfătuitor), a fost construit un
palat episcopal, o capelă și alte câteva
clădiri, toate înconjurate de fortificații.
Atacate de pirați, invadatori și chiar de
către coroana daneză, acestea au rezistat
doar două secole, până când au fost
demolate în contextul unui conflict cu
Liga Hanseatică. Nu peste mult timp, s-a
demarat construcția unor noi fortificații,
care aveau să devină în câteva decenii
Castelul Copenhaga – inițial sediu al
episcopului local, apoi (pe la mijlocul
secolului al XV-lea) al monarhiei. După
acumulări treptate, a venit momentul să
fie regândit la 1720, dar noua structură
era atât de grea, încât a început să crape;
prin urmare, a fost din nou demolat și
reconstruit începând cu 1731, apărând
astfel primul palat Christiansborg, în stil
baroc. Conform mărturiilor istorice, a
fost de fapt varianta cu cele mai mari
dimensiuni, chiar mai mari decât palatul

Capela palatului, folosită de familia regală și 
de membrii Parlamentului

actual. Numele i-a fost dat după regele
Christian al VI-lea, care l-a ales ca arhi -
tect pe germanul Elias David Hausser. În
1745, era cel mai mare palat din nordul
Europei, în care lucrau circa 800 de
servitori, cuprinzând strict reședința
regelui și aparatul său de conducere,
precum și o capelă, respectiv spații
pentru spectacole. Din păcate, palatul și
capela au ars într-un incendiu în 1794,
dar familia regală a revenit cu o nouă
clădire, care a început a fi construită în
1803. De data aceasta, a fost vorba despre
o arhitectură în stil Empire francez, care
probabil nu a fost foarte agreată, pentru
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că monarhii danezi au locuit foarte puțin
aici. Totuși, în 1849 a devenit sediul celor
două camere ale Parlamentului, în
contextul în care Danemarca devenise
monarhie constituțională. Nici această
variantă a construcției nu a rezistat mult,
totuși. A ars în 1884, fiind salvate doar
capela și amenajările exterioare (spațiile
pentru spectacole și echitație). După 23
de ani, timp în care locul a rămas în
ruină, din cauza controverselor politice,
a fost demarat proiectul celui de al treilea
Christiansborg, pe care îl putem admira
azi. Concursul de arhitectură a fost
câștigat de Thorvald Jørgensen, cunoscut
pentru arhitectura sa religioasă (biserici)
și admirator al curentului istoricist da -
nez, în varianta orientată spre epoca
medievală, conceptualizată de Johan
Daniel Herholdt. Cu timpul, Jørgensen a
devenit mai flexibil, astfel că, în proiec -
tarea palatului de pe insula  Slotsholmen,
a mers pe varianta neobarocă; spre sfâr -

șitul carierei a abordat inclusiv neo cla -
sicismul și chiar revoluționarul pe atunci
Jugendstil. 

Așadar, în urma a numeroase discuții
și lupte politice, în 1907 au fost demarate
lucrările de construcție. Luptele politice
au continuat, astfel că proiectul inițial a
suferit numeroase modificări. Ansamblul
de clădiri urmau să găzduiască atât spații
pentru familia regală, cât și pentru
parlament și justiție. Arhitectura istoristă
neobarocă era un pic perimată pentru
acel moment (probabil era considerată
totuși potrivită unei clădiri destinate
unor instituții cu tradiție). Dar tehnicile
de construcție erau moderne, pentru
structură fiind folosit betonul armat, ceea
ce a permis și ridicarea unui turn de 106
metri, cea mai înaltă construcție din oraș.
Fiind găsite ruinele primului castel din
1167, pentru care au fost chemați spe -
cialiști de la Muzeul Național al
Da ne   marcei, s-a decis păstrarea acestora
pentru posteritate și posibilitatea de a fi
vizitate, scop în care s-a realizat o struc -
tură de protecție din beton, cea mai mare
la momentul respectiv (1908). 

Pentru bucătărie a fost
folosit klinker Greppin,
mai gălbui, datorită argilei
cu conținut mare de
caolin și mai mic de oxizi
de fier. Era un material
adesea folosit în spațiul
german pentru placarea
lucrărilor publice, atât
pentru pardoseli, cât și
pentru fațade.



De asemenea, a fost restaurată fațada
dinspre nord, rămasă relativ viabilă în ur -
ma incendiului din 1884, iar restul
fațadelor au fost placate cu granit. Inițial,
acoperișul era din țiglă, dar în 1937 –
1938 a fost înlocuit cu tablă de cupru. 

Mai trebuie spus că românii sunt legați
de monarhia daneză prin Familia Regală
a României. Principesa Ana de Bourbon-
Parma, soția Regelui Mihai I al României,
a fost strănepoata regelui Christian al IX-
lea al Danemarcei. Fiul și nepotul său au
demarat și dus la bun sfârșit proiectul
acestui palat remarcabil.

Pardoseli pentru o arhitectură
specială

Încăperile destinate monarhiei sunt
amplasate la parter și primul etaj, zonele
de acces și scările fiind deosebit de
elegante, uneori monumentale. Intrarea
se face printr-o sală ale cărui tavane sunt
susținute de atlanți sculptați în calcar, cu
pardoseli placate în marmură albă și
neagră, configurate sub formă de tablă de
șah. Scara regală din marmură albă este
delimitată de balustrade cu stucaturi
bogat ornamentate, cu accente aurii. Spre
exterior, căile de acces sunt continuate cu
pavaje cu piatră cubică în diverse culori
(alb, negru, gri, roșu). 

Majoritatea pardoselilor din această
zonă a clădirii sunt realizate din lemn:
parchet de stejar natur sau afumat,
montat după modele dintre cele mai
diverse, de la variante relativ simple (șah
sau în formă de „V”) la creații originale,
ade vărate capodopere ale acestui meș -
teșug. Lemnul conferă interioarelor o
atmosferă mai caldă, diferită de a altor
palate care au pardoseli reci, dure, care nu

Lucrările de parchet de 
la Christiansborg sunt
adevărate repere de
meșteșug, cu modele 
variate și combinații de
esențe specifice nordului
Europei, uneori cu inserții
de lemn exotic. Sala
Alexander este doar un
exemplu.

Sala Tronului a devenit
mai degrabă un spațiu de
protocol, foarte rar folosit,
în care sunt primiți 
ambasadorii. Este totuși 
o încăpere admirată de
vizitatori, inclusiv 
datorită parchetului cu
modele spectaculoase.

încurajează manifestările informale.
Monarhia daneză, deși ține la protocol,
este totuși ceva mai relaxată din acest
punct de vedere. Deseori pot fi întâlnite
combinații între diverse tipuri de montaj,
care conferă dinamism interioarelor și o
formă de delimitare vizuală a zonelor
camerelor respective. 

În Sala Ovală a Tronului, unde am -
basadorii își prezintă acreditările,
la   melele parchetului sunt dispuse în
com binații de șah, cu stele și chiar câteva
intarsii elaborate, configurația având un
oarecare rol în protocolul ce are loc aici. 

Foarte importantă este și Sala Alexan -
der, numită așa după friza de marmură
„Alexandru cel Mare intră în Babilon”,
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sculptată de Bertel Thorvaldsen (1770 –
1844), un artist faimos în prima jumătate
a secolului al XIX-lea, care a trăit bună
parte din viață și în Italia. Adept al
stilului neoclasic, acesta are chiar un
muzeu în apropierea palatului Christians -
 borg. Sala Alexander este folosită de
regulă pentru recepțiile și întâl nirile
formale ale reginei cu reprezentanții
armatei.

Sala Mare este punctul central al
palatului, având 40 de metri lungime, 14
lățime și 10 metri înălțime. Stucaturile
de la plafon, frontoanele/timpanele
ușilor sau balconul perimetral, tapiseriile
și candelabrele de sticlă de Murano oferă
un decor magnific pentru cinele de gală
ale reginei și baluri, atunci când au loc
vizite de stat sau evenimente festive, la
care pot participa până la 400 de invitați.
Spectaculoasă în sine, fără mobilier,
devine vibrantă atunci când apar
argintăria, porțelanurile, sfeșnicele aurite
și amenajările florale. Cele 17 tapiserii
care acoperă pereții, cu scene din ultima
mie de ani ai istoriei Danemarcei (din
epoca vikingilor), sunt semnate de
nonconformistul artist Bjørn Nørgaard.
Constituie cadoul industriașilor danezi,
reuniți în cea mai mare asociație
patronală (Dansk Industri) pentru
Regina Margrethe a II-a în 1990, la
împlinirea vârstei de 50 de ani. Can -
delabre de sticlă venețiană atârnă de
tavan, iar pereții sunt decorați cu mar -
mură galbenă.  Pereții placați cu
mar mură galbenă sunt acoperiți de
tapiserii, dar pardoselile din marmură
albă și neagră sunt complet vizibile și
extrem de elegante prin grafica lor
geometrică.

Bucătăria este și ea interesantă: pe
lângă faptul că se poate vedea cum este
preparată mâncarea într-un palat regal,
aici se află cea mai mare colecție de vase,
ustensile și obiecte din cupru din Europa.
Amenajarea este relativ sobră, cu planșee
în arcadă și o pardoseală simplă, din
klinker galben. În perioada construirii
clădirii, era încă la modă mișcarea Arts

Parchetul, chiar dacă este
fabricat din esențe dure și
a făcut dovada rezistenței
în timp, este totuși prote-
jat la traficul vizitatorilor -
aceștia sunt obligați să
poarte papuci de unică
folosință. 

Nuanțele gri-negru ale
marmurei cu care este
placat soclul camerei sunt
reluate și la nivelul parche-
tului de stejar, care a fost
băițuit ca atare. Nu se
poate spune că a existat 
o selecție foarte strictă a
desenului lemnului,
fladerele fiind destul de
vizibile (dar fără noduri).



l Aspect durabil – rezistenţă crescută la uzura mecanică 
l Suprafaţă mată şi uniformă
l Emisii foarte scăzute 
l Proprietăţi antiderapante 
l Curăţare facilă  

l Performanţe excelente de aplicare – sigur şi uşor de utilizat 
l Eficient în timp, graţie sistemului dublustrat (1 x Factory-

Base,1 x 2K FactoryStyle)
l Se poate utiliza pe numeroşi compuşi de nivelare pe bază

de ciment 
l Emisii foarte scăzute, EMICODE® EC1 Plus 
l Compuşi organici volatili scăzuţi, GISCODE W2+ sau W2/DD+
l Proprietăţi antiderapante certificate cf. BGR 181 şi 

DIN 51130, grupa de evaluare R9

Amorsare
• Aplicaţi FactoryBase folosind rola LOBATOOL Microfibre 

100-120
• Consum de material: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)
• Timp de uscare: minimum 3 ore, reluaţi lucrul doar după ce suprafaţa

amorsată are un aspect uscat și uniform, după maximum 24 ore

Finisaj
• FactoryStyle bicomponent: agitaţi, adăugaţi întăritorul, în raport de 

10:1 și amestecaţi prin agitare 
• Aplicaţi 1x 2K FactoryStyle folosind rola LOBATOOL 

Microfibre 100-120
• Consum de material: 100 ml(g)/m² = 10 m²/l(kg)

Sistemul LOBADUR FactoryBase și FactoryStyle bicomponent 
a fost special dezvoltat pentru finisarea betonului aparent. 
Amorsa asigură aderenţa optimă a finisajului la compusul de
nivelare. Finisajul extra-mat păstrează culoarea naturală a
compusului de nivelare și este extrem de rezistent la
abraziune.

Adecvat pentru finisarea compușilor de nivelare aprobaţi
pentru utilizare ca strat de uzură. Pentru pardoseli de trafic
intens în spaţii rezidenţiale și comerciale.

Respectaţi fişele tehnice detaliate, instrucţiunile de folosire şi utilizare.

De ce sunt convinși beneficiarii
de LOBA Factory Line:

Calităţi speciale Domenii de utilizare

De ce sunt convinși contractorii
de LOBA Factory Line:

Aici găsiţi o listă cu compușii de
nivelare aprobaţi LOBA 

Factory Line

Articol nr. 11751

Disponibil în 
recipient de 5l

GISCODE W2+

GISCODE W2/DD+

Disponibil în  
extra mat (5 kg)

Articol nr. 11743

Aplicare

Pregătire suport 
• Aplicaţi compușii de nivelare aprobaţi LOBA conform indicaţiilor
producătorului

• Pregătiţi adecvat suportul 
• Nu sablaţi cu nisip compușii de umplere, orice neuniformitate se

îndepărtează parţial cu o lamă de cuţit ascuţită 
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and Crafts, care promova tehnicile și
materialele tradiționale, neafectate de
industrializarea care scotea produse de
serie de slabă calitate, ornamentate
excesiv uneori. Ceramica arsă la tem -
peraturi înalte era unul dintre materialele
apreciate la acea vreme, în cazul de față
fiind vorba despre klinkerul Greppin, mai
gălbui, datorită argilei cu conținut mare
de caolin și mai mic de oxizi de fier.
Echipamentele și mobilierul sunt în mare
parte originale, așa cum au fost realizate
în timpul domniei lui Christian al X-lea
(rege între 1912 și 1947).

Capela palatului, aflată exclusiv la
dispoziția monarhului, este folosită de
familia regală pentru evenimente precum
botezuri sau alte ritualuri (confirmări),
respectiv la deschiderea anuală a
ședințelor parlamentului. Este una dintre
puținele părți ale construcției rămase din
complexul de secol XVIII, proiectat de
Hausser; pentru capelă, Regele Christian
al VI-lea l-a solicitat atunci pe arhitectul
Nicolai Eigtved, fondator al Academiei
Regale de Artă Daneză, care era pasionat
de barocul târziu și rococo. Astfel, a
apărut între anii 1738 – 1742 una dintre
cele mai distinse clădiri în stil rococo din
țară. A fost afectată de incendiul din
1794, dar zidurile au rămas, astfel încât
în 1813 – 1826 capela a putut fi refăcută
pe vechea structură. Arhitectul Christian
Hansen i-a imprimat însă un stil
neoclasic, cu un dom deasupra navei
centrale având nervuri asemănătoare
Pantheonului din Roma. Incendiul din
1884 a cruțat capela, dar nu și cel recent,
din 1992, în timpul unui carnaval la care
au fost folosite artificii. Elementele
deteriorate au fost reconstituite în mare

parte, mobilierul a fost înlocuit, dar nu au
putut fi refăcute pe moment și deco -
rațiunile în tehnică scagliola, un tip de
stucatură asemănătoare marmurei. 

Acestea au fost realizate de un expert
german, Manfred Siller, iar capela a putut
fi reinaugurată în 1997. Pardoseala de
marmură are plăci cu variațiuni discrete
de nuanță, de la alb cu nervuri mai
închise la gri, amplasate aleatoriu.  

Capela a fost renovată
după incendiul din
1794 și reinaugurată în
1826, la sărbătorirea
unui mileniu de creș-
tinism în Danemarca.
După incendiul din
1992, totul a fost re-
constituit folosindu-se
metode specifice 
arheologiei.
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Wakol PU 280 
(amorsă barieră de umiditate) 

Wakol D 3045  
(amorsă filler)

Wakol Z 615 
(şapă autonivelantă)

Wakol MS 260 
(adeziv silanic rigid-elastic)

PROBABIL CEL MAI BUN
SISTEM DE PE PIAŢĂ
PENTRU MONTAJUL
PARCHETULUI! 

WAKOL OFERĂ SIGURANŢĂ 
ȘI ÎNCREDERE DE PESTE 90 DE ANI ! 

Administrator:
joachim Cronauer
0728.193.630 |
joachim_cronauer@sermis.ro 

Produsele profesionale pentru pardoseli
Wakol sunt distribuite exclusiv în românia de
SC EXECUTIV TRADING SRL SATU MARE
executivtrading@yahoo.com 
0261.775.222

Consultant tehnic:
Bodor ioan 
0727.886.006 | bobbybodor@yahoo.com
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arHitECtură

Un concept dedicat substanței
stereotomia reprezintă un complex de cunoaștere

a unor tehnici geometrice, necesare pentru trasarea
și tăiarea blocurilor de piatră, pentru a putea fi utilizate
la construcția structurilor arhitecturale. 

folosirea  acestei proceduri tehnico-geometrice
constă în asigurarea prealabilă a compoziției ele men -
telor constitutive individuale, favorizând astfel stabilitatea
structurală și punerea lor în operă fără nicio eroare. 

proiectarea suprafeței 
orizontale

Arh. Cosmin Gandore
având la bază doi termeni grecești, „stereos”
(solid) și „tomi” (tăiere), noțiunea de stereo -
tomie desemnează metode de tăiere și
asamblare a pieselor din piatră (și nu numai)
cu scopul de a construi diverse elemente
arhitecturale. legătura puternică dintre no -
țiune și material își are originea încă din
antichitate, piatra fiind materia primă din care
erau realizate templele din Grecia antică.
preocuparea pentru felul în care este pusă în
operă piatra, fie că vorbim de elemente
tridimensionale (coloane, arce, bolți), fie de
suprafețe bidimensionale (pereți, pardoseli),
a existat atât în Grecia, cât și în roma sau egipt.

stereotomia
asistent asociat - universitatea de 
arhitectură și urbanism „ion mincu”,
phd student
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evul mediu reprezintă o perioadă în care piatra își
atinge într-un fel apogeul, fiind pusă în evidenţă de
către meșterii pietrari ce au lucrat la ridicarea
catedralelor gotice. primele desene ce ilustrează
tăierea pietrelor datează încă din perioada respectivă,
iar mai departe această artă a fost teoretizată în mai
mute tratate ce vizau stereotomia. una dintre primele
lucrări ce caracterizează în mod științific această
ramură a tehnicii de tăiere este intitulată „le premier
tome d’architecture”, apărută în franța și datând din
anul 1567. 

privind în istoria locală, putem remarca capo -
dopere arhitecturale executate în timp, din piatră,
marmură sau granit,  reprezentând caracteristici ale
unui anume stil, realizări de excepție determinate prin
știință și simț artistic. Chiar dacă în prezent stereotomia
tinde să joace un rol secundar în ecuația arhitecturii
unei clădiri, există și arhitecți care nu se dau în lături
de la a proiecta totul până în cel mai mic detaliu.
autorii lor sunt arhitecți contemporani, dedicați
substanței și care privesc dincolo de uzualele detalii
de execuție, de placare a pereților și a pardoselilor, și
pentru care noțiunea stereotomiei devine una deloc
neglijabilă. deoarece arhitectura implică și lucrul cu
suprafețele, stereotomia devine un prilej pentru
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arhitecți spre a-și arăta abilitățile de realizare a unei
compoziții orizontale. o bună parte din cunoștințe ar
trebui să se bazeze pe noțiunile de geometrie
descriptivă, ce stau la baza acestei tehnici de croire,
tăiere, fasonare și îmbinare a elementelor din care este
executată placarea. probabil suprafața cea mai
ofertantă pentru „desenarea” unei anumite stereo -
tomii este planul orizontal, în speță pardoseala.  deși
există o gamă largă de materiale ce permit realizarea
unei pardoseli, ne vom concentra atenția asupra unuia
singur, și anume piatra naturală.

Cele mai folosite roci
folosirea pietrei naturale pentru placarea par -

doselilor datează de secole întregi, fiind un material
dorit în primul rând pentru gradul de durabilitate pe
care îl oferă, dar și pentru aspectul estetic. deoarece
suprafața pardoselii este o parte solicitată a unei
clădiri, luând în considerare frecvența de utilizare pe
care o suportă, alegerea unui material optim trebuie
să țină cont de mai multe aspecte: intensitatea
traficului, corelarea cu destinația spațiului și modul de
utilizare, integrarea aspectului natural în restul
amenajării. În ceea ce privește varietatea pietrei
naturale, este necesară cunoașterea caracteristicilor a
minim trei tipuri diferite, de regulă marmura, granitul,
și travertinul.

Marmura – reprezintă o rocă metamorfică,
compusă din calcit și obținută prin procesul de
metamorfoză a calcarului. face parte din categoria
finisajelor reci și vine într-o gamă variată de nuanțe și
texturi. Culorile sale se datorează impurităților

conținute: roșu de la sărurile de fier, maro de la cele
de mangan, sau cenușiu de la grafit. este un material
răspândit peste tot în lume, marmura albă de Carrara
fiind arhicunoscută în europa datorită calităților sale
deosebite. În plan local, cea mai importantă resursă
de marmură se află la ruşchiţa, de unde se extrage
marmura cu acelaşi nume (marmura de ruşchiţa).

pentru realizarea stereotomiei unei pardoseli de
marmură, arhitectul poate lucra cu diverse tipuri de
elemente:

n lastre - plăci mari care măsoară 200-300 de
cm în lungime și 110-160 cm în lățime (2-3 cm
grosime), care pot fi cumpărate ca atare și apoi tăiate
la dimensiunile și formele dorite;

n Semilastre – plăci de dimensiuni un pic mai
mici, în funcție de furnizor;  

n placaj – plăci tăiate după dimensiuni standard,
care pot fi folosite direct;

n Mozaic (bucăți mici de marmură care pot avea
culori și dimensiuni variate).

o pardoseală din marmură va avea o durată de
viață egală cu cea a construcției, prin prisma durității
pe care o are. Coeficientul de transfer termic în cazul
marmurei este unul ridicat, ceea ce o recomandă în
cazul în care se alege un sistem de înclazire prin
pardoseală. Curățarea și întreținerea sunt facile,
reprezentând un mediu impropriu dezvoltării
diverselor micro-organisme. punerea în operă a
marmurei în cadrul unei pardoseli se face numai după
proiectarea stereotomiei de montaj, cu respectarea
acesteia întru totul. 

pentru realizarea corectă a unei pardoseli din
marmură, este necesară o suită de operații precum:

arHitECtură



degroșarea, şlefuirea, microșlefuirea, cristalizarea. prin
operația de degroșare, sunt eliminate diferențele de
nivel și sunt uniformizate rosturile apărute la
îmbinarea dintre plăci. prin şlefuire și microşlefuire, se
obține o suprafață cât mai fină, având porii închiși.
operația de șlefuire este una obligatorie atunci când
scopul este realizarea unei pardoseli de bună calitate.
nu în ultimul rând, prin cristalizare, porozitatea
suprafeței marmurei este închisă total, pentru a evita
absorbția de apă.

Granitul – este o rocă magmatică masivă, cu
granulație grosieră, conținând în principal cuarț,
feldspat sau minerale de culoare închisă. la fel ca în
cazul marmurei, dispune de o duritate crescută,

fiind foarte rezistent la zgârieturi și având o gamă largă
de culori și granulații. spre deosebire de marmură însă,
structura sa moleculară îl face impermeabil la apă, fiind
folosit cu precădere la realizarea pardoselilor în spațiile
umede (băi) sau în spațiile expuse intem periilor (spații
exterioare, terase etc.). realizarea și montajul unei
pardoseli din granit implică un proces  destul de
migălos, luând în considerare den sita tea și greutatea
plăcilor de piatră. asigurarea planeităţii suprafeței
placate reprezintă și ea o con diție esențială pentru
obținerea unei pardoseli cali tative.

Travertinul  – reprezintă o rocă sedimentară
poroasă de calcar, ce se distinge prin culoarea sa
gălbuie-brună ce îl face să fie unul dintre cele mai
folosite materiale. este un material valorificat de
arhitecți prin prisma aspectului neutru, poros ce îi
sporește senzația de material natural. acesta nu
beneficiază de un luciu persistent, ca în cazul

marmurei sau granitului, fiind un material care în timp
devine mat, formând anumite „umbre” pe suprafață.
În ceea ce privește montarea unei pardoseli de
travertin, se va asigura o grosime optimă a plăcilor, iar
întreținerea în timp a suprafeței prin șlefuire, trata -
mente de impermeabilizare sau corelarea cu
des tinația spațiului reprezintă condiții esențiale pentru
prelungirea duratei de viață a acestuia.

În concluzie, pentru orice tip de material se optează,
rolul arhitectului în realizarea unei pardoseli este unul
esențial. datoria sa este de a elabora cu pricepere și
imaginație planul de execu ție al stereotomiei pardoselii,
iar executantul să îl res pecte întocmai, pentru a ajunge
la un rezultat final care să mulțumească pe toată lumea,
împreună cu beneficiarul.  
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CoNSultaȚii jURIDICE

E ste relativ cunoscută situația că, în trecut, după pro -
cesul de naționalizare a imobilelor, autoritățile sta tului
din timpul regimului comunist au avut misiunea de a

„optimiza” spațiile din imobilele naționalizate în scopul de a
oferi locuințe persoanelor care urmau să devină noii chiriași
ai statului, în locul foștilor proprietari. Se cunoaște, de
asemenea, că aceste clădiri au fost gândite de arhitecții și
proiectanții de la momentul costruirii acestora (unele ase -
menea imobile având vechimi de peste 100 de ani) ca
locuințe individuale, în cadrul cărora spațiile comune și
dependințele erau gândite să asigure nevoile specifice unei
singure familii, ai cărei membri conviețuiau și aveau acces
neîngrădit la întreaga clădire. Nu se punea problema unei
coproprietăți la acel moment. 

Însă, noua nevoie de împărțire a acestor clădiri în scopul
creării mai multor unități locative individuale pentru închiriere
a condus la compartimentări care de multe ori au neglijat însăși
destinația inițială a spațiilor din clădire, astfel cum aceasta fusese
gândită la momentul proiectării. Această nou creată stare nu a
generat probleme deosebite atât timp cât statul a rămas unicul
proprietar al clădirii, calitate în baza căreia îi revenea exclusiv
obligația de a întreține elementele structurale ale clădirii, și
calitate în baza căreia își putea permite să închirieze suprafețele
în modul cum acestea fuseseră regândite, fără să existe riscul
de a  întâmpina rezistență de la locatarii acelei perioade. 

Prin decretul de tristă amintire nr. 92/1950, „pentru asigurarea unei bune
gospodăriri a fondului de locuinţe supuse degradării din cauza sabotajului
marei burghezii şi a exploatatorilor care deţin un mare număr de imobile” și
„pentru a lua din mâna exploatatorilor un important mijloc de exploatare”,
au fost naționalizate extrem de multe proprietăți – doar în București, numărul
a fost de ordinul zecilor de mii. De aici și numărul mare de situații problematice
care au apărut și apar în continuare, după retrocedarea sau cumpărarea
acestor unități locative. Sunt probleme care au consecințe nu doar asupra
modului în care proprietarii folosesc spațiile comune, ci și asupra capacității
lor de a întreține imobilele respective sau de a le optimiza confortul.

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare

spațiile comune inaccesibile
Cum ajungem la 
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Situația coproprietății a apărut doar după ce foștii
chiriași ai statului au achiziționat apartamentele pe care le
dețineau în folosință, aceștia devenind proprietari. Ei au
devenit vecini fie cu alți chiriași care au achiziționat alte
apar tamente, fie cu foștii proprietari cărora le-au fost retro -
cedate apartamentele nevândute, fie și cu statul însuși care
a rămas proprietar. Bineînțeles, există și situația în care într-
o clădire se află toate categoriile de proprietari enu me rate,
ceea ce face ca buna înțelegere între ei să fie adesea
imposibilă. Din ce în ce mai des, în cazul imobilelor vechi,
cu mai mulți proprietari noi de apartamente, ies la suprafață
probleme de administrare a spațiilor comune din interiorul
acestor imobile. Recompartimentările despre care am
amintit mai sus au creat inclusiv blocaje concrete ale
accesului unora dintre proprietarii de apartamente (co pro -
prietarii părților comune) la o parte dintre spațiile comune
respective, precum pod, subsol, holuri comune, terase etc. 

Astfel, proprietarii lipsiți de acces nu își pot exercita nici
prerogativa folosinței (element esențial al dreptului lor de
proprietate) asupra porțiunii din spațiul comun la care
accesul este blocat, nici nu își pot îndeplini obligațiile care

țin de conservarea clădirii. Pentru exercitarea drepturilor și
îndeplinirea obligațiilor, aceștia depind doar de bunăvoința
celorlalți proprietari care au o posibilitate de acces, bună -
voință care de cele mai multe ori nu există și care oricum nu
rezolvă nevoile propritarilor interesați.

Soluționarea definitivă a acestor situații, în sensul acor -
dării dreptului și a accesului efectiv la spațiile rămase izolate,
este de competența instanțelor judecătorești, însă din punct
de vedere practic, rezolvarea acestora nu este doar o
problemă strict juridică. Un cuvânt important de spus îl au
participanții cu competențe tehnice care, de cele mai multe
ori, au sarcina de a identifica acele modalități care să asigure
un echilibru între drepturile și îndatoririle coproprietarilor.

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

Simona Mitrănescu 
avocat specializat 
construcţii şi imobiliare
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Potrivit organizatorilor, noutățile și tendințele în
materie de mobilier, echipamente de prelucrare a
lemnului, accesorii, decorațiuni și alte materiale

utilizate în acest domeniu au fost prezentate de 111 de
companii ro mânești și străine (Bulgaria, Germania, Italia,
Moldova, Polonia, România, Serbia și Turcia), care și-au pro -
movat produsele practicând reduceri semnificative pe
perioada târgului. La eveniment au participat circa 15000
de vizitatori, specialiști, achizitori și public larg, care au
putut discuta direct cu producătorii și furnizorii despre
viitoare colaborări, proiecte comune si necesități ale pieței.

Am putut vedea noile colecții de mobilă, concepute de
com panii în stil clasic sau modern, din materiale
sustenabile, lemn masiv, de corate manual, cu aspect

vintage, rustic sau integrând elemente smart. În plus, cei
care au dorit să-și decoreze casa au primit sfaturi practice
pentru alegerea decorațiunilor din fiecare încăpere și chiar
au putut să vizioneze proiecte arhitecturale virtuale. Nu au
lipsit nici echi pa mentele și utilajele care eficientizează
fluxul de producție din industria lemnului, asi gurând
operațiuni de tratare, debitare, șlefuire, finisare ș.a.m.d.
Vizitatorii clienți finali au fost interesați nu doar de zona de
mobilier și decorațiuni, ci și de soluții pentru amenajarea
întregii locuințe, în speță pardoseli. Am constatat un
interes deopotriva pentru parchetul din lemn masiv –
oare cum firesc pentru un târg de mobile – dar mai ales
pentru gamele de PVC si LVT destinate spatiilor umede si
comerciale.  De ase menea, am fost intrebati despre soluții

În perioada 22 –25 septembrie, la ROMEXPO s-au organizat
două manifestări tematice: Bife – Sim (Târgul internațional de
mobilă, echipamente și accesorii) și Cosmetics Beauty Hair –
Expoziție internațională de produse și echipamente pentru
cosmetică, îngrijire corporală și coafură, atrăgând circa 15000
de vizitatori, specialiști și public larg în Centrul Expozițional.
Ca de obicei, revista noastra a fost partener media al
evenimentului, distribuind un număr mare de exemplare din
ultimele ediții, pe care le-am oferit gratuit celor care au pășit
în standul nostru din Pavilionul B2.

BifeSim2022
EvENiMENt
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pentru pardoseli industriale, reparații sau recon dițio nări ale
par do selilor existente. Manifestarea a promovat latura
sustenabilă a industriei și ideea de eco home decor. Pe
durata celor 4 zile de târg, vizitatorii au găsit la ROMEXPO
mobilă în stil clasic, modern și minimalist, echipamente,
decorațiuni, accesorii și corpuri de iluminat.  

În plus, vizitatorii au avut ocazia să participe la o serie
de workshop-uri practice, gratuite, despre reali zarea unui

aranjament pentru decorul locuinței, ele mentele de bază
ale unui program de arhitectură și regulile principale de
proiectare. 

Acestea au fost dedicate atât publicului larg, cât și
specialiștilor din domeniu. Parchetarii au vizitat în număr
mare standul firmei Euroabrazive Brașov, distribuitor al
gamei complete de echipamente de șlefuire și re -
condiționare parchet.
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Studiu dE Caz

inStAlAții
SAnitArE
prin șApă
probleme care
puteau fi evitate
Cazul despre care vom vorbi în continuare
nu este nici pe departe singular. Mulți
beneficiari ai unor lucrări de construcții,
dezvoltatori, arhitecți, proiectanți sunt
tentați să opteze pentru trasarea și inte -
grarea unor țevi și ele mente de insta lații
sanitare (ca și electrice deseori) prin par -
doseală, respectiv prin șapa realizată peste
placa de beton. Acestea pot func ționa
foarte bine, dar apar câteva întrebări cheie:
„Cum procedăm când apar scurgeri sau
defecțiuni?”, „Cum identificăm locul pro -
blemei?”, „Care sunt cele mai potrivite
metode de a evita alte incidente similare?”,
„Care pot fi pagubele pricinuite?” ș.a.m.d.  

Avantaje aparente
În multe dintre blocurile construite în perioada

comunistă, instalațiile electrice erau trasate prin plan șe -
ele și pereții de beton, unele încă din stadiul de turnare
a prefabricatelor. Nu însă și instalațiile sanitare, care erau
trasate pe coloane, astfel încât distanțele rămase până
la robinete sau sifoane erau reduse și puteau fi acoperite
fără probleme în tencuială sau sub plăcile ceramice.
Oricum, riscul unei defecțiuni exista în continuare și
instalatorii evitau pe cât posibil să aibă lucrări ascunse.
În ultimii ani, încorporarea țevilor de instalații sanitare în
pardoseală a devenit o practică frecventă. Este o soluție
care, la prima vedere, pare salutară: țevile nu se mai văd
în zona inferioară a peretelui, nu este cazul să ne
preocupe mascarea lor, sunt protejate de lovituri, nu
incomodează la finisarea pereților sau la curățenie, nu
trebuie să ocolească ușile sau diverse elemente de
amenajare, termoizolarea se poate face la fel de bine etc. 

În plus, traseele sunt mai scurte, deci sunt necesare
mai puține materiale (mai ales coturi) și operațiuni de
manoperă, ceea ce, în cazul dezvoltatorilor care
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construiesc pentru piața imobiliară poate fi un calcul
strict economic, nu neapărat lăudabil. Dacă șapa este
suficient de groasă și de compactă, țevile sunt protejate
suficient de solicitările mecanice care pot interveni, de
exemplu corpuri grele de mobilier sau lovituri acci -
dentale. Viabilitatea acestei metode este de monstrată de
sistemele de încălzire în pardoseală, care sunt considerate
relativ sigure din perspectiva pierderilor de agent termic.
Este drept, acolo avem altă situație – agentul termic nu
va depăși niciodată tem peratura de 45-50ºC, deci țevile
vor avea un ritm de uzură extrem de redus. 

Revenind la subiectul nostru, trebuie să remarcăm
următoarea problemă concretă: atunci când apar
probleme la instalațiile respective îngropate în șapă,
este extrem de greu să identificăm sursa problemei,
locul. Prin șapă pot trece țevile de apă rece și apă caldă,
eventual turul și returul instalației de încălzire. Dacă
observăm o pată de umezeală pe pardoseală sau la baza
pereților, vom înțelege că avem o scurgere de apă, dar
nu vom ști exact de unde, cel puțin într-o primă fază.
Șapa este în general un material permeabil, relativ
poros, în care umezeala difuzează aparent uniform și
pe distanțe mari. Dacă este vorba despre pierderi
ușoare, abia sesizabile, petele de umezeală devin
vizibile în timp, după zile sau chiar săptâmâni, mai ales
când stratul final este impermeabil (gresie, PVC, rășini).
Este posibil ca, atunci când este vorba despre un sistem
de pardoseală care presupune și o barieră de umiditate,
de pildă o rășină la montarea parchetului masiv,
umezeala să fie observată după ce s-au produs pagube
însemnate în substrat și chiar în structura imobilului. 

Mai degrabă observă vecinul de dedesubt decât cei
care folosesc pardoseala în cauză. În continuare, rămâne
întrebarea: pe unde curge? Chiar dacă știm aproximativ
care este traseul, va trebui să îl scoatem la iveală pe tot, ca să

fim siguri că am descoperit toate problemele. Și este de
preferat să înlocuim toată acea porțiune de instalație, fiind
posibil ca întreaga lucrare să aibă vicii serioase legate de
materiale sau manoperă. Numai din ceea ce v-am spus până
acum este suficient să vă faceți o idee despre amploarea
problemelor: demontarea pardoselii, decopertarea șapei pe
zonele vizate, timp pierdut și casa în șantier.

Adevărata problemă: identificarea sursei
Dar să vedem cum s-au întâmplat lucrurile în cazul

nostru; ne vom folosi și de imagini, care sunt destul de
sugestive. Proprietarii acestui apartament cu două
camere au observat la un moment dat (nu foarte potrivit,
era în sezonul rece) o pată de umezeală la baza unui
perete din gips-carton. Pe acest perete era suspendat un
calorifer, ale cărui țevi de tur și retur au fost mascate în
gips-carton, continuând spre centrală prin pardoseală.
Căutând mai atent, au observat că și laminatul pardoselii
era umed. În aceeași zonă a pardoselii se aflau și țevile
instalației sanitare. Este vorba despre un apartament într-
un bloc construit cu 5 ani în urmă, timp după care nu
mai poate fi invocată vreo garanție. Pentru prima dată,
proprietarii și-au dat seama cât de importante sunt
planurile casei, pe care nu le aveau. Din fericire, acestea
existau la adminsitratorul blocului, în format electronic,
și aveau prevăzute inclusiv instalațiile și sistemele HVAC. 

Într-o primă fază, a fost chemată o echipă de insta latori
care a încercat să identifice problema la baza peretelui,
unde aceștia au îndepărtat o zonă de gips-carton; țevile și
zona adiacentă erau perfect uscate. 

Apoi au încercat cu ajutorul unei camere cu termo -
viziune. Fără succes, însă, pentru că nu s-a observat nicio
diferență de temperatură scanând zona prin care se știa că
trec țevile (cu aproximație). 
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Zona s-a uscat natural și au fost refăcute finisajele. Se
poate vorbi de ghinion? Probabil. Locatarii au fost
nevoiți să își „devasteze” apartamentul fără a ajunge la
sursa problemei, doar pe baza unor suspiciuni justificate.
Dar mai bine am trage niște concluzii. În primul rând, ar
trebui să evităm pe cât posibil încorporarea instalațiilor
sanitare în pardoseală. 

În al doilea, dacă am făcut-o, totuși, să apelăm la cele
mai bune materiale și cei mai buni instalatori, astfel încât
să ne reducem suspiciunile. În al treilea, să avem
planurile instalațiilor, cu cele mai mici detalii, pentru a
ști unde trebuie să intervenim.

Atunci când scurgerile se produc la țeava cu apă
rece, este destul de greu de observat dife rența de
temperatură dintre beton și betonul umed. Ulterior, s-a
apelat la introducerea de aer sub presiune în instalație,
astfel încât să fie identificată cel puțin țeava care
înregistrează pierderi. Rezultatul: nicio pierdere de
presiune. Părea o situație fără ieșire, astfel încât s-a trecut
la acțiuni radicale: decopertarea pardoselii, în
perspectiva înlocuirii țevilor. Exista și varianta retrasării
instalației pe perete, dar aceasta ar fi presupus
modificări și mai mari asupra amenajării apartamentului.
A fost chemat meș terul care montase laminatul pentru
a-l îndepărta (fără a-l degrada) și, ulterior, s-a apelat la o
nouă echipă de instalatori – cea care realizase de fapt
instalația inițial și cunoștea cel mai bine cum se lucrase
acolo. Au fost eliberate țevile de sub stratul de șapă, care
avea un nivel ridicat de umiditate, și s-a făcut o inspecție
în detaliu. 

Timp de cîteva zile, țevile au rămas descoperite
pentru ca zona respectivă să se usuce și să fie observate
eventuale scurgeri; nu s-a observat nimic, din nou.
Rezolvarea a venit după câteva zile în mod neașteptat.
Așa cum se întâmplă de multe ori, problemele de
comunicare pot crea probleme și mai mari. 

Lucrurile s-au petrecut în modul următor: la un
apartament de deasupra se produsese cu câteva
săptămâni în urmă o mică inundație, din cauza unui
racord defect; situația fusese rezolvată, dar apa avusese
timp să se infiltreze în interiorul unei coloane. 

Când a fost îndepărtat gips-cartonul care masca
acea coloană, s-a văzut întreaga problemă: apa fusese
absorbită de vata minerală folosită acolo ca izolație
tehnică și devenise sursă de umezeală pentru întreaga
zonă adiacentă, fără posibilitatea de a se evapora rapid.
A fost curățată zona, s-au făcut câteva reparații și...
timpul a făcut restul. 

Studiu dE Caz
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