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sumar
O nouă generație  
de profesioniști

Răzvan Dobre,  
Președintele Asociației  
Montatorilor  
de Pardoseli din România

În domeniul nostru este foarte important să ne cunoaștem meseria până la 
detaliu, pe nișa pe care ne-am ales-o. Fiecare dintre noi are o zonă în care 
este specializat: parchet, elastice, textile, pardoseli lichide, pardoseli reci. Unele 

dintre ele sunt cumva compatibile – de exemplu, cel care aplică linoleum poate 
lucra și cu mochetă. Parchetarul poate monta și laminat ori deck, fără să 
considerăm că este vorba de o schimbare a meseriei. Unii sunt de părere că este 
păcat să cereți unui profesionist de top să facă lucrări de do-it-yourself... Dar când 
cereți unui aplicator de gresie să monteze și parchet, nu este obligatoriu să aveți 
rezultate spectaculoase. Este adevărat, multe sisteme de pardoseală se pot pune 
în operă intuitiv, respectând niște fișe tehnice, dar experiența, sculele și materialele 
contează foarte mult. Un beneficiar trebuie să ceară neapărat aplicatorului 
referințe, un portofoliu de lucrări realizate; la noi, în lipsa unui sistem foarte clar 
de învățământ profesional și a unor standarde de evaluare a competențelor, este 
greu să faci o deosebire clară între un profesionist autentic și unul mai puțin 
pregătit sau mai fără tragere de inimă. Autosuficiența este și ea întânită uneori; de 
aceea, nu toți montatorii participă la evenimente dedicate lor și nu toți sunt 
încântați de asocierea pe criterii profesionale, nu toți vor să lucreze cu anumite 
produse și scule moderne, mulți au tendința să treacă de la o meserie la alta, în 
funcție de cererile pieței. Problemele de resurse umane de pe piața construcțiilor 
au creat unele dezechilibre, o mică dezordine a reperelor, pe care suntem datori 
să o semnalăm și să o combatem. Există riscul ca, dată fiind cererea mare și 
numărul redus de montatori și aplicatori, să apară și meseriași de ocazie, așa cum 
se întâmpla cu 20 de ani în urmă. Atunci, însă, nu existau alternative; azi, avem o 
branșă stabilă, cu dotări excelente, și este păcat să nu apelăm la cei care știu cu 
adevărat meserie. 

Pe un șantier se pot întâlni diferite tipuri de pardoseli și trebuie să știm 
la cine vom apela pentru acele lucrări în care nu suntem specializați, astfel 
încât să nu avem emoții când predăm lucrarea la cheie. Așa cum am mai 
arătat cu alte ocazii, pe segmentul nostru există un ”nucleu dur”, pe care 
știm că ne putem baza. Lucrăm într-un domeniu dinamic, în care membrii 
echipelor au personalități și abilități diferite, viziuni proprii asupra meseriei 
lor. De aceea există o mare mobilitate a meseriașilor, mai ales a celor 
pasionați și care au căpătat experiență. Unii se retrag sau își reduc 
activitatea, din cauza vârstei; alții se decid să plece în Vest; dar există și 
resuse noi, oameni dintre cei care în anii trecuți făceau primii pași în 
meserie – câțiva dintre ei au participat la concursurile noastre de montaj, 
organizate de asociație. Din fericire, avem un aflux de forțe proaspete, care 
să mențină calitatea. Există, la cei care s-au decis că acesta este drumul 
lor profesional, o dorință deosebită de a atinge perfecțiunea și de a investi 
în evoluția lor. La aceștia putem observa și o tendință naturală spre 
creativitate, spre experimente dintre cele mai interesante. Iar modul în care 
experimentează un montator autentic este special, el pornind de la niște 
abilități dobândite, de la cunoașterea materialelor, a potențialului pe care 
îl oferă fiecare tehnică. Nu este vorba despre aventuri bazate doar pe 
considerente estetice sau pe concepte abstracte. Acest tip de montator este 
cel pe care ne face plăcere să îl întâlnim la evenimentele noastre. Și sperăm 
că vom avea astfel de manifestări anul acesta, cât mai multe și mai 
intersante. Miza principală ar fi o nouă ediție a Concursului Național al 
Montatorilor de Pardoseli, a cărui periodicitate a fost afectată de pandemie. 
Este și o invitație pentru cei din branșă să participe la buna lui organizare 
și la promovarea tinerilor montatori. Vă așteptăm cu idei.  

EDITORIAL
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MATERIALE DE TOP

Pentru spații medicale 
Cu milioane de metri pătraţi de par-

doseli aplicate în unităţi din domeniul 

sănătăţii, Forbo înţelege perfect nevoile 
și preocupările tuturor celor implicaţi în 
operarea eficientă și sigură a acestor 

Varietatea de pardoseli elastice și textile produse de Forbo Flooring Systems este atât de mare, încât 
poate acoperi necesitățile oricărui tip de spațiu: rezidențial, medical, de învățământ, birouri, Horeca, 
entertainment, industrial ș.a.m.d. Activitatea de cercetare și dezvoltare a companiei a vizat o gamă largă 
de produse: linoleum, pardoseli vinilice, LVT, mochetă, Flotex și bariere de praf. Colecțiile acestora se 
îmbunătățesc an de an cu noi culori, texturi și structuri, în paralel cu abordarea unor tehnologii de 
fabricație tot mai performante și mai sustenabile. 

PARDOSELI  FORBO FLOORING 
SYSTEMS PENTRU UNITĂȚI 
MEDICALE ȘI DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

spaţii. În asistenţa medicală, este impor-
tant ca pardoseala să reziste la impactul 
traficului zilnic al echipamentelor grele, 
paturilor de spital, scaunelor cu rotile, al 
pacienţilor și personalului medical. De la 
zonele de recepţie și coridoare care sunt 
supuse traficului intens, la cantine și săli 
de așteptare care necesită o atmosferă 
mai relaxată, sau zone cu un control strict 
al infecţiilor, Forbo dispune de o gamă de 
produse dedicate. Iată câteva dintre ele: 

Marmoleum – linoleum testat în 
instituţii de cercetare independente, 
dovedind că este adecvat oricărei des-
tinaţii în care se urmărește igiena strictă 
și controlul bacteriilor cum ar fi MRSA 
(stafilococul auriu meticilino-rezistent), 
Escherichia coli sau Clostridium difficile, 
ori al virusurilor precum Norovirus. 

MARMOLEUM
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Sphera - pardoseala vinilică omo-
genă caracterizat prin durata lungă de 
viaţă, versatilitate și culori vibrante. Prin 
finisarea suplimentară cu SMART-top 
PUR, aceasta capătă o rezistenţă supe-
rioară la chimicale, zgârieturi și pă tare. 

Colorex - pardoseală conductivă, re-
zistentă la operaţiuni frecvente de cură-
ţenie și dezinfectare, care poate preveni 
descărcările electrostatice ne con trolate 
în incinte cu aparatură elec tronică, me-
dicală sau de laborator sen sibilă. Un pa-
rametru important al acestora este și LRV 
– Light Reflectance Value (care este de 
81% în cazul Colorex SD, de exemplu) – 
acesta permite o iluminare optimă, iar 
pe pardoseală orice obiect străin sau 
murdărie capătă contrast, putând fi în-
depărtată. 

Sarlon - pardoseală vinilică fără fta-
laţi, capabilă să reducă sunetul de im-
pact cu până la 19 dB. Acestea sunt 
po trivite pentru sălile de așteptare sau 
cu trafic aglomerat, unde zgomotul 
poate fi o problemă, în saloane de spital 
sau zone de relaxare.  

Eternal - gamă vinilică inspirată din 
materiale naturale precum lemnul sau 
piatra, ori cu o grafică abstractă, perso-
nalizată digital.  

Step – pardoseli vinilice destinate 
spaţiilor cu umiditate crescută, precum 
laboratoare, băi sau bucătării, zone de 
trafic care au nevoie de pardoseli rezis-
tente la apă, dar și cu un grad optim de 
aderenţă (R10 – R12). În toalete și          
vestiare, unde se merge cu piciorul gol, 
sau acolo unde scaunul cu rotile poate 
aluneca, există varianta de PVC etero-
gen Surestep Laguna. Datorită croma-
ticii speciale, este recomandat și în 
spaţiile destinate celor cu probleme 
cognitive sau de memorie (Alzheimer, 
demenţă de diverse tipuri etc.). Safes-
tep Aqua poate fi aplicată în aceleași ti-
puri de spaţii, chiar în băi și piscine, 
datorită suprafeţei embosate care oferă 
cel mai înalt grad de siguranţă la alune-
care. 

Allura – LVT care respectă regle-
mentările REACH concepute de Uni-
unea Europeană și Marea Britanie 
pentru a asigura sănătatea oamenilor și 
mediului prin expunerea la produse 
chimice. 

Flotex – pardoseală textilă realizată 
din fibre de nylon 6.6 (80 de milioane 
de fire pe metru pătrat!), care asigură o 
acustică excelentă, este impermabilă, 
lavabilă, aderentă și sigură pentru sănă-

tatea utilizatorilor, deţinând eticheta bri-
tanică pentru persoane alergice. Flotex 
are capacitatea de a acumula praful fin 
și alergenii din aer, pe care îi eliberează 
ulterior la aspirare uscată sau umedă. Își 
poate găsi locul în numeroase spaţii cu 
trafic intens: săli de așteptare, birouri, re-
cepţii, saloane, zone de tranzit etc., din 
orice domeniu de activitate, inclusiv 
medical. 

Tessera - mochetă sub formă de 
module cu calităţi acustice deosebite – 
reduce zgomotul cu până la 30 dB. 

Barierele de praf Nuway și Coral 
- concepute să oprească murdăria și no-
roiul în zona de intrare, dar în același 
timp să prelungească durata de viaţă a 
pardoselilor din întreaga clădire, deoa-
rece se elimină particulele abrazive și 
umezeala, iar frecvenţa operaţiunilor de 
curăţenie în imobil este redusă semni-
ficativ.  

SPHERA COLOREX SARLON
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În unități de învățământ 
Forbo produce și furnizează pardoseli 

pentru medii educaţionale de peste un 
secol. De la creșe la universităţi, unităţile 
de învăţământ solicită soluţii de pardo-
seală atractive, rezistente, cu întreţinere 
redusă, sigure și durabile. Durabilitatea și 
igiena sunt extrem de importante în zo-
nele folosite de copii și adolescenţi, ace-
știa petrecându-și o bună parte din timp 
în spaţii care nu trebuie să transmită ger-
meni patogeni și nici să fie amenajate cu 
materiale care emit substanţe organice 
volatile toxice. De asemenea, este nevoie 
de o atmosferă liniștită (chiar dacă copiii 
aleargă pe coridoare) pentru a le permite 
să se concentreze asupra activităţii lor. Iar 
cel mai bun mod de a reduce sunetul 
este la sursă, apelând la pardoseli acus-
tice. Forbo Flooring este un specialist în 
pardoseli acustice cu o experienţă de 
peste 30 de ani, oferind linoleum și vinil 
cu reduceri de zgomot de impact de 19 
dB și chiar mai mult.  

Nu în ultimul rând, tehnologia avan-
sată de imprimare digitală de la Forbo 
permite pardoseli uimitoare, cu o gra-
fică ce nu poate fi realizată cu tehnicile 
convenţionale de imprimare.  

Puteţi alege dintre miile de imagini care 
beneficiază de licenţă sau selectaţi o ima -
gine proprie și ele vor fi reproduse pe par-
doseală, la înaltă rezoluţie, indiferent de 
dimensiunea sau complexitatea designului.  

Astfel în unităţile de învăţământ se 
pot folosi: 

Marmoleum – acest linoleum este 
fără ftalaţi și fără efecte alergice, iar dacă 
este finisat cu Topshield2, devine rezis-
tent la substanţe chimice puternice și 
nu se pătează nici la dezinfectanţi con-
centraţi. În varianta Marmoleum Sport, 
se poate folosi pentru săli de fitness sau 

terenuri interioare de baschet. 
Eternal are un design special și este 

potrivit pentru spaţii care au nevoie și 
de rezistenţă la indentaţia provocată de 
obiectele grele de mobilier.  

Allura - îmbină beneficiile unui vinil 
solid și rezistent cu estetica ce suge-
rează lemnul și piatra naturală. 

Flotex - se poate monta sub formă 
de role sau dale, iar ca aspect benefi-
ciază de contribuţia unor mari designeri; 
de asemenea, se poate per so  naliza, ceea 
ce face ca orice proiect să fie unic, în 
funcţie de destinaţia sa. 

MATERIALE DE TOP

ETERNAL
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Tessera - mochetă sub formă de 

module care poate fi folosită cu succes 

în școli (cancelarie, zone de relaxare) ca 

și în alte tipuri de spaţii publice.  

Sarlon – vinil parcă special conce-

put pentru domeniul educaţiei, cu o 

acustică deosebită. 

Step - prin tratarea cu PUR a acestei 

pardoseli vinilice, suprafaţa devine mai re-

zistentă la uzură, îmbunătăţindu-se în ace-

lași timp ușurinţa curăţării și întreţinerii. 

Sphera – vinil fără ftalaţi și fără VOC. 

Sportline – o colecţie de pardoseli 

din PVC eterogen special concepută 

pentru săli de sport și spaţii multifunc-

ţionale. Este un material flexibil și elastic, 

având un strat superior din PVC 100% 

care oferă o protecţie excelentă, preve-

nind rănirea la cădere și solicitarea ex-

cesivă a articulaţiilor. 

Nuway și Coral – bariere de praf 

care asigură reţinerea la intrare a până la 

65% din murdărie, dar un sistem perfor-

mant de 6 metri poate opri până la 95%.  

Gama Bulletin Board, pentru fini-

sarea pereţilor și mobilierului, este pro-

dusă din materiale naturale și re ge -

nerabile (ulei de in, colofoniu și plută), 

având caracteristici avantajoase precum 

flexibilitatea și rezistenţa la uzură, inclu-

siv după înţepături (poate fi folosit pen-

tru panouri tip pin board). Zidurile sau 

mobilierul pot fi acoperite continuu, ro-

lele având lungimi de până la 28 de 

metri, dar există și posibilitatea creării 

unor suprafeţe policrome, cu o grafică 

adaptată spaţiului, formelor plane sau 

curbe.  

De asemenea, există varianta aco-

peririi obiectelor de mobilier cu Furni-

ture Linoleum, un material tot natural 

ce conferă suprafeţelor o textură fermă, 

care nu se poansonează, dar în același 

timp caldă și moale, imposibil de obţi-

nut cu alt material. Și, ceea ce este atrac-

tiv pentru toată lumea, caracterul 

antistatic previne depunerea prafului 

sau murdăriei. 

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

URSA TECTONIC  – IZOLAŢII 
TERMICE ȘI FONICE PREMIUM

asigură o absorbţie a sunetului de nivel premium, rezistenţă 
la foc (vata minerală este incombustibilă), difuzie naturală a 
umezelii din aer și stabilitate dimensională. Structura plăcilor 
se aseamănă plăcilor tectonice compacte, fapt care a inspirat 
denumirea gamei. În continuare, vă prezentăm principalele 
tipuri de produse care folosesc tehnologia Tectonic.

URSA TECTONIC beneficiază de o tehnologie patentată, 
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. Produsele din această gamă 

Montatorii de pardoseli sunt familiarizaţi cu soluţiile URSA TSP de izolare termică și fonică 
sub șapă flotantă, care se aplică de regulă pentru a împiedica transmiterea zgomotelor și 
pierderile de căldură între etaje. Totuși, o clădire trebuie să își atingă maximul de performanţă, 
din perspectiva eficienţei energetice, la nivelul anvelopei și a întregii clădiri, inclusiv a 
planșeelor, faţadelor sau pereţilor de compartimentare. Izolarea termică folosind vată 
minerală este metoda cea mai sigură de a avea un climat interior confortabil, obţinând ca 
bonus pardoseli stabile și rezistente în timp, fără neplăceri legate de umiditate sau 
temperaturi diferenţiate. URSA România a lansat recent pe piaţa autohtonă noua generaţie 
de produse din vată minerală rigidă URSA TECTONIC, care ne oferă caracteristici superioare, 
precum un raport mai bun între izolarea termică și cea fonică, respectiv o rezistenţă excelentă 
la tracţiune și compresiune. Permeabilitatea optimă la vapori, dublată de proprietăţi 
hidrofuge și hidrofobe, este exact ceea ce ne trebuie pentru o construcţie sănătoasă, inclusiv 
în abordarea unor spaţii cu un regim particular al temperaturii și umidităţii, precum 
mansarde, garaje, ateliere, subsoluri sau spaţii de depozitare.
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URSA FP Basic – plăci rigide din vată 
minerală pentru utilizarea în sistem ETICS, la 
izolarea termică și fonică a fațadelor sau tavanelor.

URSA UPh/Vv – plăci rigide de vată minerală, 
cașerate pe o față cu împâslitură de fibră de sticlă 
albă și hidrofobizate în secțiune; sunt folosite ca 
izolație termică și fonică excelentă pentru supra fețe 
nesupuse la încărcări mecanice, în special pentru 
tavanele de garaje, ateliere, subsoluri și spații de 
depozitare; printr-un montaj simplu și rapid, aceste 
spații vor deveni nu doar mai bine izolate termic, ci 
și extrem de silențioase din exterior.

Date tehnice Valoare Standard
Conductivitate termică (λD) 0,035 W/mK EN 13162
Clasa de combustibilitate A2 EN 13501-1
Permeabilitatea la  
vaporii de apă > 20 kPa s/m² -

Temperatura maximă de 
utilizare 250°C -

Rezistenţa la 
compresiune 

Cs(10) ≥ 10 
kPa SIST EN 826

Rezistenţa la tracţiune Tr ≥ 5 kPa SIST EN 1607
Clasa de toleranţă T4 SIST EN 823
Transmisia vaporilor  
de apă MU1 SIST EN 12086

Absorbţia de apă la 
imersie pe termen lung WL(P) SIST EN 12087

Etape de montaj pentru plăcile 
URSA TECTONIC UPh/Vv: 
l Se aplică adezivul pentru vată minerală pe 

spatele plăcii, respectiv pe partea fără cașeraj; 
l Se întinde ușor adezivul de ciment pe întreaga 

suprafață, astfel încât să se obțină un strat de 10 mm 
(se folosesc o mistrie și o gletieră cu dinți pentru 
aplicare); nu se aplică adeziv pe părțile vizibile ale 
plăcilor și nici pe marginile laterale; 
l Se instalează placa aliniind părțile laterale cu 

muchiile pereților, respectiv cu plăcile deja instalate, 
apăsând ușor; este bine ca apoi să se apese cu un panou 
curat peste plăcile insta late, panou care va fi uti lizat 
pentru a le instala și pe celelalte (astfel nu se murdărește 
fața plăcilor); 
l Plăcile se instalează decalat prin așezarea rân -

dului următor la jumătate, evitând îmbinările 
încru cișate. 

URSA APh – panouri izolante de vată minerală 
pentru aplicații precum perețe despărțitori, 
tavane suspendate sau la sistemele de gips-carton.

Date tehnice Valoare Standard

Conductivitate 
termică (λD) 0,037 W/mK EN 13162

Clasa de 
combustibilitate A1 EN 13501-1

Permeabilitatea la 
vaporii de apă > 7,5 kPa s/m² -

Temperatura 
maximă de 
utilizare

300°C -

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 toleranţă T4 SIST EN 823
Absorbţia de apă la 
imersiepe termen lung WL(P) SIST EN 12087

Coeficient de absorbţie  WS SIST EN 1609
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moderne cu mansardă locuită, folosind folii 
permeabile la vapori și impermeabile la apă. În 
combinație cu izolația termică URSA GLASSWOOL, 
folia SECO 0,03 reprezintă o soluție eficientă pentru 
acoperișuri înclinate și tip terasă. 
l URSA TECH - produse pentru izolarea 

profesională a instalațiilor de orice formă: tubulaturi 
de ventilație, canale de climatizare, conducte, țevi, 
boilere, rezervoare, containere etc. 
l URSA AIR - cea mai bună soluţie pentru 

construcția canalelor de ventilaţie şi climatizare 
personalizate, folosind materiale care asigură o bună 
izolare termică și fonică, precum și rezistența la foc.

NOI MATERIALE

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 construcțiilor. Resturile de material și 
deșeurile pot fi reintroduse în procesul de fabricație 
ca materie primă secundară valoroasă, sau procesate 
pentru obținerea altor produse din vată minerală, 
fiind complet reciclabile. Datorită optimizării per for -
manțelor termotehnice ale unei construcții, izolația 
cu vată minerală URSA TECTONIC asigură o 
creștere durabilă a valorii clădirii.  

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

izolarea termică și fonică a acoperișurilor și fațadelor, 
ca și pentru întreaga construcție: 
l 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. 
l URSA TERRA - vată minerală specială pentru 

aplicațiile 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. 
l URSA SECO - gamă concepută pentru a 

optimiza sistemul de izolație termică în construcțiile 

URSA România 
Bd. Ficusului nr. 14A,  
Sector 1, București 
Tel.: 0040 21 269 0663 
Fax: 0040 21 269 0664 
E-mail: assistance.ursa.ro@etexgroup.com 
www.ursa.ro



Pasionati de 
parchet

SC Ticu Construct SRL 
Sector 1 Bucuresti

 
https://www.parchet-raschetez.ro/ 
ticu_23@yahoo.com  
0723 084 173 

Angajații noștri, împreună cu alte două firme, au reprezentat România la concursul internațional  
al parchetarilor organizat la Milano, situându-se pe primul loc. A fost prima competiție interna -
țională a montatorilor de parchet câștigată de România.  

n Montaj, restaurare, rașchetare parchet 
n Turnare șape autonivelante,  

pregătire suport

,

 
n Montaj scări și îmbrăcare trepte cu lemn, 

montaj balustrade 
n Montaj și întreținere deck și lambriuri

Suntem pasionați de meseria noastră și oferim următoarele servicii specializate

¸
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PARDOSELI SUPRAÎNĂLŢATE

Pentru a ţine pasul cu evoluţia și cerinţele pieţei, ne-am 
con cen trat pe dimensionarea stocurilor, astfel încât să 
avem permanent dis po nibilitate imediată pentru toate 

gamele de produse din portofoliul nostru.  
Acest efort ne-a permis să venim în spijinul clienţilor cu 

termene de livrare foarte scurte și să deservim toate 
proiectele în care am fost implicaţi, indi ferent de cantitate sau 
sistemul solicitat. 
Panourile pentru pardoseală supra înălțată produse de 
Quattro Pavimente Teh nice au aplicabilitate în toate do -
meniile de interes din zona cons trucțiilor, astfel: 

 
Office:  
Panourile din conglomerat lemnos W40, peste care se 

poate monta Mochetă, PVC, Linoleum, Cauciuc, HPL Laminat, 
Ceramică, Piatră naturală;  

Aceste panouri sunt cele mai uzuale, având caracteristici 
și performanţe foarte bune în exploatare. Sunt ușor de 
montat, iar durata de viaţă de peste 25 de ani, le face să fie 
unele dintre cele mai căutate sisteme de pardoseală 
supraînălţată. 

 

    
Camere Server, Camere electrice,  
Data Center: 
Panourile din sulfat de calciu, care se pot livra cu finisaj 

HPL și PVC antistatic, disipativ sau conductiv, în funcţie de 
specificaţiile proiectului; 

Aceste sisteme au de obicei o structură metalică mai 
mare de 450 mm, pentru a permite trasarea cablurilor 
necesare în aceste spaţii. Avantajul principal este dat de 
accesibilitatea sub pardoseală, pentru modificări ulterioare 
montajului iniţial. 

Deși a fost plin de provocări, în cele din urmă 2022 a fost un an foarte bun pentru piața de inves -
tiții imobiliare, făcându-ne să afirmăm că acest segment este pe un trend ascendent în România – 
iar cifrele analizate ne fac să credem că nu există motive care să schimbe această evo luție.

pentru toate domeniile de interes  
din zona construcțiilor

PARDOSELI SUPRAÎNĂLŢATE  
QUATTRO  PAVIMENTE  TEHNICE
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Sanitar: 
Panourile nut și feder din sulfat de calciu, care, prin 

îmbinare, oferă un suport rigid și rezistent pentru a putea 
monta ulterior orice finisaj, fie că vorbim despre PVC în rolă, 
LVT, Linoleum, sau ceramică, granit și piatră naturală. Acestea 
se pot monta cu adeziv clasic. Folosirea trapelor de vizitare 
oferă ulterior acces sub pardoseală. 

 

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

Clădiri Vechi: 
Panourile full încapsulate cu miez din conglomerat 

lemnos sau sulfat de calciu, au o grosime de 23 mm, ceea ce 
permite folosirea pardoselei supraînălţate și în clădirile vechi, 
care sunt renovate în număr tot mai mare.  

De obicei, în aceste situaţii nu este o problemă folosirea 
pardoselii flotante, doar că înălţimea maximă a sistemului este 
condiţionată de alte cote ale clădirii, motiv pentru care, în 
aceste situaţii se pretează o structura joasă, iar grosimea 
redusă a panoului ne ajută foarte mult. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru aceste panouri, recomandarea noastră de finisaj, 

este LVT-ul, un produs modern, care s-a dezvoltat foarte mult 
în ultima perioadă și care oferă foarte multe beneficii. 

Finisajul LVT din colecţia iD Inspiration, face parte din 
gama noastră uzuală de produse, pentru că oferă o 
modularitate sporită, ceea ce permite transformarea facilă a 
spaţiului astfel încât să satisfacă nevoile și confortul unui 
ambient cât mai plăcut și integrat în viaţă de zi cu zi, fiind de 
asemenea un produs foarte prietenos cu mediul.  

Acest produs oferă o varietate foarte mare de culori și 
teme, inspirate din natură, ajutate de ultrarealismul unei 
imprimări la o claritate foarte înaltă, ceea ce permite alegerea 
unor modele naturale, realizate din cele mai performante 
materiale de PVC, pentru obţinerea unor interioare ideale. 

Colecţia include nu mai puţin de 100 de designuri diferite, 
de la culori cu aspect natural de lemn, până la nuanţe moderne.  

Pardoseala LVT iD Inspiration HT 70 a fost proiectată 
pentru a face faţă cu brio în cele mai intense zone de trafic. 
Plăcile de LVT rezistă la sarcini grele, obţinând o rezistenţă 
maximă atât la sarcini statice, cât și la cele de rulare de până 
la 800 kg.  
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PARDOSELI EXTERIOARE

Sistemul Deck line este special conceput pentru 
întreținerea pardoselilor exterioare din lemn și 
WPC. Dacă aveți o pardoseală de exterior mai 
veche, la care lemnul și-a pierdut proprietățile 
inițiale și finisajul, fiind afectat de crăpături și 
având o culoare ternă, cu ajutorul produselor 
Loba o puteți revitaliza.

SISTEMUL LOBA DECK LINE 
PENTRU RENOVAREA DURABILĂ A TERASELOR  

Lucrările nu sunt dificile și se pot finaliza rapid, 
cu un rezultat extraordinar. Iată tot ce trebuie făcut 
pentru readucerea la viață a pardoselii dumneavoas-
tră deck: 

l curățați mecanic suprafața de praf și impuri-
tăți 

l asigurați umezirea lemnului și curățarea în 
profunzime, folosind detergentul special Deck 
Degrayer și peria clasică, apoi o mașină cu perii 
rotative; 

l urmează clătirea cu apă sub presiune și uscarea 
naturală; 

l îndepărtați așchiile și șlefuiți cu o mașină spe-
cializată; 

l aplicați grundul DeckPrepare - acesta întârzie 
colorarea lemnului spre gri și îmbunătățește 
aderența finisajelor; 

l urmează aplicarea finisajului DeckFinish Color, 
în două straturi.  

Straturile aplicate la final conferă lemnului nu 
doar o culoare nouă și un aspect proaspăt, ci și pro-
tecție de durată la radiațiile UV, la umezeală, tem-
peraturi extreme și trafic intens.



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

DECK LINE

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

Administrator:
Joachim Cronauer | 0728193630
joachim_cronauer@sermis.ro

Consultant tehnic:
Ioan Bodor | 0727886006
bobbybodor@yahoo.com
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CUM POT FI ÎNSCRISE ÎN CARTEA FUNCIARĂ 
CONSTRUCȚIILE FĂRĂ AUTORIZAȚIE

P ractica “intrării în legalitate” nu presupunea verificarea 
de către instanță a încadrării construcțiilor în normele 
și normativele pe care procedura autorizării o pre su -

pune, în mod inevitabil. Și chiar dacă, pentru construcțiile 
edificate ulterior datei de 1 august 2001, intervenise o inter -
dicție expresă a intabulării construcțiilor pentru care nu 
exista autorizație de construire sau proces-verbal de recep -
ție, interdicție instituită prin Legea 453/2001, instanțele au 
interpretat că posibilitatea dobândirii prin accesiune a 
construcţiilor, chiar edificate fără autorizaţie de construire, 
este prevăzută de lege. Au concluzionat, în motivarea acestei 
opinii, că inexis tenţa autorizaţiei de construire poate avea 
consecinţe pe planul raporturilor de natură ad mi nis trativă, 
conform Legii nr. 50/1991, antrenând o răspundere 
contravenţională, însă nu poate avea ca efect respingerea unei 
acţiuni în constatarea dreptului de pro prie tate prin accesiune. 

O lungă perioadă, așa-zisa “intrare în legalitate” a clă -
di rilor pentru care proprietarii terenurilor nu 
obți  nuseră autorizație de construire se putea realiza 
prin obținerea unei hotărâri judecătorești. Așadar, 
pro prietarul avea posibilitatea să se adreseze instan -
ței cu o cerere prin care solicita constatarea inter venirii 
accesiunii imobiliare, instanța pro nun țând, în urma 
administrării unui probatoriu specific, o hotărâre în 
baza căreia persoanele interesate își puteau întabula 
dreptul de proprietate asupra clă dirilor.

Efectul achizitiv de pro -
prie tate asupra lucrării, căruia 
fap tul încorporării materia le -
lor în teren îi dă naștere pe 
mă sura rea lizării sale, are loc 
inde pen dent de conformarea 
sau nu a constructorului nor -
melor ce re  glementează dis  ci plina 
în construcţii. S-a mo tivat că 
acce  siunea se pro duce de plin 
drept, la mo mentul ridicării 
construc ţiei. Însă, această posi -
bli tate îndelung utilizată și 

Simona 
Mitrănescu  
avocat specializat  

JURIDIC
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tolerată de interpretări permisive de către instanțe, atât în 
mediul rural, cât și în mediul urban, a fost eliminată în anul 
2019, când instanța supremă ”a tras preșul de sub picioare” 
proprietarilor care aveau o cale judecătorească sigură de 
reglare a regimului juridic al acestor construcții, prin 
pronunțarea Deciziei nr. 13/2019.  

Astfel, s-a stabilit, cu caracter obligatoriu pentru 
instanțele de judecată că, pentru construcţiile edificate după 
data de 1 august 2001 fără autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea acesteia, precum și în privinţa construcţiilor 
care nu au efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, 
dispoziţiile Legii nr. 50/1991 și ale Legii nr. 7/1996 împiedică 
recunoașterea drep tului de proprietate pe cale judiciară, în 
cadrul acţiunii în constatare, instanţa neputând să valideze 
prin hotărâre judecătorească precaritatea unei situaţii 
juridice create printr-o conduită contrară legii. În aceste 
condiții, recunoașterea pe cale judiciară a dreptului de 
proprietate asupra construcțiilor cărora le lipsește autorizația 
de construire rămâne posibilă pentru construcțiile edificate 

înainte de anul 2001, întrucât, în opinia noastră, Decizia ICCJ 
sus menționată nu include și această ipoteză. 

Astfel, pentru construcțiile edificate dupa data de 1 
august 2001, singura posibilitate rămasă la dispoziția 
proprietarului este recurgerea la procedura de intrare în 
legalitate prevăzută de Legea 50/1991, care distinge între 
două ipoteze: Construcțiile mai vechi de 3 ani, pentru care 
se va emite un certificat de atestare /adeverința privind 
edificarea construcției în baza unei expertize tehnice cu 
privire la respectarea cerințelor fun da mentale aplicabile 
privind calitatea în cons truc ții, inclusiv cu încadrarea în 
reglementările de urbanism aprobate, care să confirme 
situația actuală a construcțiilor și respectarea dis po zițiilor în 
materie și a unei documentații cadastrale. 

Construcțiile mai noi de 3 ani care pot fi sancționate 
contravențional cu amendă de către organele statului, 
amendă concomitent cu care se va dispune, la aprecierea 
organului care face constatarea, intrarea în legalitate prin 
obținerea unei autorizații de construire pentru constructii 
existente.  

Un caz particular îl reprezintă construcțiile edificate 
înainte de data de 1 august 2001, pentru a căror întabulare 
legea prevede o procedură simplificată, nelipsită însă de im -
pe dimente și necorelări în practică. Despre aceste proceduri 
și modalitatea lor de implementare vom discuta într-un 
articol viitor.  

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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LUCRAREA EDIŢIEI

Ce poate însemna că un meșter lucrează ”ca pentru 
el”? Că lucrează bine, desigur, ca și cum el ar fi și 
beneficiarul. Un profesionist face aceasta oricum, 
indiferent de lucrare, de beneficiar, de greutățile 
pe care le întâmpină. Totuși, când un meșter 
lucrează pentru el mai intervin niște elemente: o 
face în timpul liber (pentru că nu își poate întrerupe 
activitatea curentă) dar nu este neapărat presat de 
termen, își permite să experimenteze lucruri noi 
(inclusiv să greșească), poate merge cu detaliul 
până la un nivel care altuia îi poate părea un 
capriciu. O asemenea lucrare poate fi un test 
pentru propria sa pricepere și pasiune. Iată, vă 
prezentăm în ediția de față o lucrare care se 
remarcă prin stil, concepție și grijă pentru detaliu, 
dar care mai are ceva special: a fost realizată de un 
tânăr parchetar, domnul Costel Turtoi, în propriul 
său cămin din zona Capitalei. 

Parchet din lemn masiv realizat artizanal 
Casa despre care vorbim este o construcție unifa-

milială, dispusă pe două nivele, ridicată cu câțiva ani 
în urmă. În mod firesc, atunci când s-a ajuns la fini-
saje, stăpânul casei și-a făcut propriul proiect de par-
doseli, așa cum și-a dorit; este privilegiul oricărui 
beneficiar, nu este așa? 

Când meșterul lucrează pentru el



Pardoseli magazin 19

spirală, plinte decorative la tavan, un șemineu care să 
inspire ideea de cămin, o scară de lemn care asigură 
accesul spre etaj. 

Lucrarea a fost executată de către proprietar în 
mod artizanal, am putea spune, din 4 esențe de lemn 
care dau un joc de nuanțe și contraste deosebit (stejar, 
tei, frasin termotratat și nuc). Prin compoziție, s-a ob-
ținut un efect tridimensional. 

 
Inserții din rășină 

Dacă elementele de stejar au fost realizate din la-
mele de parchet debitate la dimensiunile dorite, cele 
de tei, frasin și nuc au fost obținute direct din scân-
dură brută. Debitarea și îmbinarea au reprezentat o 
muncă deosebit de laborioasă și riguroasă, astfel încât 
rosturile să fie cât mai puțin vizibile, iar grosimea să 
fie aceeași peste tot. S-a optat, în consecință, pentru 
un adeziv silanic monocomponent de la Bona, cu o 
elasticitate bună și o priză optimă. Ceea ce persona-
lizează și mai mult acest parchet este însă inserția or-
namentală ce figurează o frunză de arțar, realizată din 

Și cum zona cea mai vizibilă și circulată a locuinței 
este livingul, piesa de rezistență trebuia să fie parche-
tul de aici. Încăperea are o suprafață generoasă, de 
aproximativ 35 mp, este la parter și a fost abordat 
într-o manieră în care clasicul se îmbină cu moder-
nul: parchet cu modele geometrice (asemănătoare ta-
vanelor casetate din arhitectura clasică) și friză în 
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LUCRAREA EDIŢIEI

rășină amestecată cu pigment alb și apoi șlefuită. Fie-
care asemenea inserție a fost amplasată în mijlocul 
fiecărei casete figurate în parchet, integrată într-o 
zonă de frasin termotratat. Rășina a fost turnată la 
final, după ce pardoseala de lemn a fost montată com-
plet. Înainte de întărirea rășinii, suprafața acesteia a 
fost răscolită ușor, pentru dezaerare, creându-se în 
același timp o profilare și un efect spațial, perlat. 
După montajul propriu-zis, toată suprafața parche-
tului, inclusiv zona de rășină, a putut fi șlefuită în ace-
lași timp. La final, s-a montat o plintă de stejar. 

 
Test de anduranță 

Lucrarea a durat mai mult, desigur, decât o acope-
rire cu parchet obișnuită – vorbim de o perioadă de 
circa 4 luni. La fel de adevărat este că meșterul s-a 
putut ocupa de ea mai ales după-amiezele și în         
weekend-uri, lucrând singur. Întrebat de noi în legă-
tură cu dificultățile acestei lucrări, domnul Costel 
Turtoi ne-a semnalat volumul mare de muncă alocat 
și gradul înalt de atenție necesar, cu multe elemente 
mici și poziționări particulare. Pentru a-și eficientiza 
munca și a evita o poziție de lucru incomodă, a exe-
cutat parchetul în bună măsură pe module; casetele 
pătrate, perfect egale și simetrice au fost realizate in-
dividual în atelier, iar apoi montate final în living.  

Întrucât livingul are și câțiva stâlpi, iar forma în-
căperii este neregulată, încadrarea modulelor a tre-
buit atent calculată, astfel încât să se creeze cât mai 
puține fragmentări. A beneficiat, ce-i drept, de pla-
neitatea bună a unei șape autonivelante, astfel încât 
acoperirea să fie perfect continuă.  

Friza, în schimb, cu modele în spirală și romburi, 
nu a putut fi fragmentată pe module, deci a trebuit 
montată pe poziție în piese mai mici.  

Pentru toate acestea, a fost necesară o organizare 
perfectă a elementelor componente, astfel încât mon-
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Obiectiv: locuință unifamilială 
n montaj parchet masiv cu inserții - 35 mp 
n pardoseli decorative din rășină - 32 mp 

Materiale de montaj și finisare:  
Bona România 

Execuție: S.C. TICU Construct S.R.L.  

Gazda noastră a asigurat șlefuirea, montajul și lă-
cuirea treptelor, respectiv a balustradei realizate in-
tegral din aceeași esență de stejar masiv.  

 
Spații umede cu aspect neconvențional 

O provocare de altă natură a vizat însă pardoselile 
din baia și bucătăria amplasate tot în planul parteru-
lui, cu suprafețe generoase, de 20, respectiv 12 mp. 
Beneficiarul a optat în ambele cazuri pentru rășină 
aplicată peste printuri de înaltă rezoluție, cu efect tri-
dimensional, tehnică cu care nu era familiarizat, dar 
pe care își dorea să o stăpânească. Parchetar prin ex-
celență, proprietarul casei a decis să își asume și exe-
cuția acestor pardoseli și, după cum vedeți, nu a fost 
o idee rea. Sistemul de pardoseală a fost compus din 
placă de beton, șapă, rășină barieră de umiditate, șapă 
autonivelantă, apoi încă un strat foarte subțire de 
răși nă, printul 3D, rășina ca strat de uzură al pardo-
selii și un lac de protecție.  În realitate, puțini benefi-
ciari își doresc o asemenea lucrare minuțioasă, în care 
fiecare lamelă să fie prelucrată individual, fără nut și 
feder, cu eforturi ce par că “nu merită”. În care să ex-
perimentezi operațiuni din zona tâmplăriei fine, sau 
a tehnicilor de pardoseli design. Și, totuși, fiecare me-
seriaș trebuie să își dea măsura priceperii lui. Iar 
aceasta unde să se întâmple mai degrabă decât acasă?  

tajul propriu-zis să nu sufere blocaje din cauza vreu-
nei piese lipsă.  

La final, parchetul a fost șlefuit și finisat cu Bona 
Craft Oil 2K, compatibil cu o gamă largă de esențe de 
lemn și rezistent la uzură, având în vedere că familia 
are copii mici. 

La intrarea din exterior în living și în zona șemi-
neului, mai expuse uzurii, beneficiarul nostru a mon-
tat plăci din piatră compozită (încă dinaintea lucrării 
de parchet), iar pentru acces la etaj a placat scara din 
beton cu două rampe și podest intermediar.  
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Specialiștii de la Bona sunt pasionați de găsirea de noi soluții inovatoare, în toate domeniile în care 
sunt implicați. Ei sunt acum capabili să ofere o gamă largă de produse și sisteme de tratament 
durabile, de înaltă performanță, pentru pardoselile elastice (vinil, PVC, linoleum și cauciuc). Folosind 
experiența dobândită în peste 100 de ani de performanță în domeniul finisării și întreținerii pardoselilor 
din lemn, Bona a creat un program unic pentru îngrijirea și mentenanța pardoselilor elastice, care 
devin mai rezistente în mod eficient și rapid, cu întreruperi minime ale activităților în acel spațiu. 
Programul de renovare și îngrijire de înaltă calitate, cu rezistență superioară, permite întreținerea 
pardoselilor elastice pentru a asigura performanță continuă, dar permite și transfor ma rea acestora 
atunci când sunt uzate sau de gra date, facilitând mai degrabă o renovare, decât o înlocuire. În situațiile 
de trafic intens, suprafețele pot fi sigilate pentru durabilitate supli mentară și protecție pe termen lung.

 
În ultima perioadă, pardoselile elastice 

(sau resiliente, cum li se mai spune) au 
devenit tot mai frecvent utilizate și în spații Horeca, sau 
adiacente acestora. Astfel, pot fi întâlnite în zone de 
recepție, holuri, bucătării, baruri, spații de depozitare, 
chiar camere și băi, respectiv în centre Spa, wellness, 

BOnA RESiliEnt – soluția perfectă  
de renovare a pardoselilor elastice 

PRODUSE DE TOP

SOlUții pEntRU HORECA sportive ori balneare, unde este nevoie de finisaje 
rezistente la trafic, operațiuni frecvente de curățenie, la 
agresiuni chimice și umiditate. Uneori sunt necesare 
materiale impermeabile la apă, cu suprafață continuă, 
fără rosturi în care să se acumuleze murdărie și germeni 
patogeni, proprietăți pe care pardoselile elastice le 
îndeplinesc prin excelență. Unele asemenea pardoseli 
ajung însă la un punct în care se deteriorează sau se 
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uzează vizibil, căpătând un aspect neuniform, deranjant 
optic sau chiar capătă un potențial periculos prin faptul 
că devin nesigure la pășire și acumulează în zonele 
deteriorate microorganisme dăunătoare. În mod obișnuit, 
acesta ar fi punctul în care sunt înlocuite. Dar cu trata -
mentul unic Bona Recoating, pardoselile din vinil, PVC, 
linoleum și cauciuc vor fi reparate rapid, printr-un proces 
care poate aduce o transformare completă, inclusiv prin 
recolorare înainte de aplicarea straturilor de protecție 
finale. Prin renovarea suprafeței existente (mai de grabă 
decât înlocuirea acesteia), se evită acea perioadă lungă 
de timp alocată unui nou montaj de pardoseală, precum 
și incon venientul de a arunca un finisaj valoros, care nu 
a ajuns la capătul adevăratului său potențial.  

 
 
 
Procesul de renovare începe cu repararea 

tuturor găurilor, tăieturilor și sudurilor com -
promise de la pardoseala elastică existentă, folosind 
chitul poliuretanic inovator Bona pU Filler, care este 
extrudat dintr-un cartuș. O suprafață intactă se obține 
prin înde părtarea murdăriei și a oricăror produse de 
întreținere anterioare (sau de altă natură) folosind Bona 
power Remover R, un agent de curățare (decapant) efici -
ent, combinat cu operațiuni de șlefuire umedă folosind 
ma te riale abrazive din gama Bona diamond. Aceste 
proceduri nu numai că lasă un material curat, dar oferă 
și posibilitatea unei prize fizice optime pentru straturile 
care urmează. După șlefuirea umedă, suprafața este 
clătită cu apă curată și toate reziduurile sunt îndepărtate, 
eventual cu o mașină de frecat/aspirat (tip scrubber-drier). 

După ce se usucă, suprafața poate fi tratată cu 
straturi poliuretanice transparente Bona pure sau Bona 
pure Hd. Alternativ, în funcție de natura proiectului, 
pardoseala poate fi recolorată (orice culoare RAL) 
folosind Bona pure Color, urmată de straturi transpa -
rente. Acest tratament poate fi aplicat și pardoselilor 
elastice din generația recentă, inclusiv LVT, servind la 
creș terea durabilității pardoselii ca atare, dar și la etan -
șarea îmbinărilor fine dintre foi sau plăci. În plus, s-a 
demonstrat că acest tratament crește efica citatea cură -
țării și reduce prezența microorganismelor. 

Pentru a dovedi performanțele de igienă ale sis te -
mului de acoperire Bona, compania suedeză a comandat 
un studiu al utilizării acestuia pe podelele LVT – un tip 
utilizat și în spații sensibile la igienă, cum ar fi spitale, 

clinici, cabinete dentare etc. Testul, realizat împreună cu 
institutul german IFR, a confirmat că, prin acoperire cu Bona 
Pure, se poate obține o pardoseală LVT netedă, fără rosturi, 
care îndeplinește standardele cerute de TRBA 250 (reguli 
tehnice pentru agenți biologici din instituțiile de îngrijire și 
bunăstare), recunoscută internațional. Încărcătura biologică a 
fost colorată cu un pigment fluorescent, astfel încât să devină 
vizibilă la radiațiile UV. Tratând pardoseala LVT cu sistemul 
Bona Resilient, se poate observa cum nivelul de con taminare 
biologică a scăzut radical, astfel încât putem vorbi de o 
pardoseală igienică în adevăratul sens al cu vân tului. 

Renovând o pardoseală elastică veche, în comparație 
cu înlocuirea, este mult mai ieftin și mai rapid, iar, în plus, 
diminuați consumul de energie și degajarea de CO2, 
reducând depozitele de deșeuri. De asemenea, este foarte 
de dorit ca, tratând pardoselile LVT nou instalate, să obțineți 
suprafețe mai durabile și igienice.  

CUM pROCEdăM
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Pe măsură ce bugetele continuă să se 
restrângă, raportul calitate-preț este esențial. 

Renovarea pardoselilor existente generează importante 
economii de costuri, comparativ cu opțiunea sem ni fi cativ 
mai costisitoare de înlocuire cu pardoseli noi. Astfel, 
sistemul de recondiționare Bona este rentabil, eco no -
misește timp și bani, oferă un excelent raport calitate-preț 
și permite transformarea unei pardoseli uzate într-una 
rezistentă și estetică, fără a fi nevoie să suportați  costurile 
sau perioadele de nefuncționare inerente unui nou montaj.  

 
 
 
Curăţarea frecventă face pardoselile 

strălu citoare şi le conferă un miros proaspăt. 
Cu toate acestea, nu înseamnă că ele sunt curate, că nu 

au bacterii care prosperă în zgârieturi, suduri rupte, 
caneluri şi cute. Menţinerea în siguranţă a unității 
dumneavoastră, cu îndeplinirea standardelor de cură ţe nie 
conform normelor din industria Horeca, mai ales în spații 
vulnerabile care țin de alimentația publică, de întreținerea 
sănătății sau înfrumusețare, este una dintre priorităţi, iar 
Bona vă înțelege această preocupare. Renovarea creează 
o suprafață omogenă, continuă, care nu favorizează 
dezvoltarea bacteriilor și micro orga nis melor, inclusiv cele 
care se ascund în zone greu acce sibile. În situațiile de 
trafic intens, suprafețele pot fi sigilate pentru durabilitate 
suplimentară, precum și pentru o protecție pe termen lung. 

 
 
 
Renovând o pardoseală existentă, mai de -

grabă decât înlocuind-o, există un timp minim 
de întrerupere a activității. Se evită acea lungă perioadă 

PRODUSE DE TOP

REntABilitAtE

SigURAnță și igiEnă ACtivitAtEA COntinUă
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de instalare, precum și inconvenientul de a ne preocupa 
eliminarea deșeurilor. Sistemul Bona oferă o îndelungată 
rezistență la uzură și o protecție la traficul intens. Datorită 
procesului de uscare mai rapid, pardoseala este gata de 
utilizare în doar 12 ore după aplicarea stratului final, în 
comparație cu cele câteva zile întregi necesare, de obicei, 
pentru o nouă instalare. În cele mai multe cazuri, utili zarea 
Bona va însemna cu 50% mai puțin timp de nefunc țio nare. 

  
 
Utilizarea materialelor mai puțin dău nă -

toare și toxice este mai sigură și mai durabilă, 
în sensul protejării mediului. În loc să sfârșească la 
groapa de gunoi, dăunând mediului, producând praf și 
germeni, soluția Bona revitalizează suprafețele, astfel 
încât pardoseala să nu mai fie renovată sau dezafectată 
curând.  

 
 
 
 

În timp, curățarea în profunzime repetată și 
traficul intens pot diminua aspectul și calitatea stratului 

de uzură al pardoselii. Aplicarea unui nou strat protector 
Bona îi restabilește strălucirea originală și îi prelungește 
durata de viață, oferind protecție și durabilitate împotriva 
uzurii chimice și fizice. În plus, opțiunile extinse pentru 
modele și culori asigură un aspect modern și primitor. 

pRiEtEnOS CU MEdiUl

pERFORMAnță și EStEtiCă 
dE ÎnAltă CAlitAtE

dESpRE BOnA 
Fondată în 1919, Bona a fost primul producător al 
unui sistem complet de produse pe bază de apă 
pentru finisarea și îngrijirea pardoselilor din lemn de 
esență tare. Astăzi, Bona oferă soluții pentru mai 
multe tipuri de pardoseală premium - lemn, vinil, 
elastic, cauciuc, laminat, ceramică.

Înainte după

Înainte

după
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Un șantier fără umezeală, fără așteptări de zile și 
săptămâni până la montarea stratului final - iată visul 
oricărui aplicator din domeniul pardoselilor, dar și al 
beneficiarului. Toți cei implicați într-un proiect au 
nevoie zi de zi de soluții eficiente, ingenioase, pentru 
a le ușura munca, pentru a duce la bun sfârșit o lucrare 
rapidă, rezistentă, adaptată cerințelor specifice. 
Sistemele de șape uscate Knauf Vidifloor răspund cu 
brio acestor cerințe.

S
unt multe situații în care logistica de șantier, 
starea suportului, termenul de predare, insta -
lațiile exis tente (țevi, cabluri, încălzire prin 

par doseală) nu sunt avantajate de folosirea unor șape 
umede. De asemenea, arhitecții au nevoie de soluții 
care să reprezinte drumul cel mai scurt și mai sigur 
către un rezultat previzibil, de materiale care să le 
permita să se „joace” cu spațiile și suprafețele, 
neconstrânși de difi cul tăți tehnice și beneficiind de 
avantajele prefabricării, ale soluțiilor modulare. 
Pentru acest gen de situații, dar și în împrejurări 
obișnuite, aveți la îndemână sistemele de șape uscate 
Knauf Vidifloor. Se pot folosi pentru lucrări noi, ca 
sisteme de pardoseli moderne cu încălzire încor -
porată, la renovări ale unor clădiri vechi cu planșee 
care reprezintă de multe ori o provocare pentru mon -
tatori, necesitând încărcări suplimentare reduse.  

Vidifloor 

Knauf Vidifloor 
– şape uscate  
flotante
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Sistemele de șape uscate Knauf Vidifloor se 
bazează pe rezistența mecanică și planeitatea plăcilor 
de ipsos armat cu fibre celulozice care pot fi montate 
direct pe șantier. Pentru a fi utile în situații cât mai 
diverse, pro ducătorul german Knauf a proiectat 
aceste sisteme de șape uscate în mai multe variante, 
cu sau fără termoizolație inclusă (polistiren expandat 
sau vată minerală) dispunând de sistem complet de 
montaj: grunduri, adezivi și mase de șpaclu, șuruburi 
și agrafe speciale, folii, materiale de umplutură uscată 
și multe alte accesorii. Acestea pot fi folosite în orice 
tip de lucrare în scopul obținerii unui strat suport 
optim pentru montarea parchetului, mochetei, PVC-
ului, linoleumului, gresiei și a altor straturi de uzură.  

n Vidifloor  F135 sunt alcătuite din plăci individuale 
cu dimensiunea de 1000x1500 mm montate în 
şantier în 2 straturi succesive, cu rosturi decalate. 
Al doilea strat se lipeşte de primul cu adeziv Knauf 
Uniflott, după care se fixează pe întreaga suprafaţă 
cu şuruburi speciale Vidifloor, după o metodă care 
să asigure o fixare perfectă. Acest sistem este 
potrivit montării peste sistemele de încălzire în 
pardoseală (R = 0,29 W/(mK). 

Avantaje ale sistemului Knauf 
Vidifloor 
n Montajul se realizează cu unelte și echipamente 

uzuale: un ferăstru pendular pentru debitarea 
panourilor, o șurubelniță electrică pentru fixarea 
acestora în două straturi, cu șuruburi Vidifloor, un 
cutter, un vas pentru prelucrarea chitului de 
rosturi, un șpaclu... nimic din ceea ce ar crește 
substanțial costurile logisticii de șantier (de pildă 
fără voluminoasele pompe pentru mortar sau 
echipamente pentru elicopterizare). 

n Șapele uscate Knauf Vidifloor sunt alcătuite din 
materiale cu o excelentă stabilitate dimen sională. 
Dacă sunt aplicate și intercalate corect, rosturile de 
dilatație sunt necesare doar în cazul racordurilor la 
alte tipuri de pardoseli, de pildă cu o șapă umedă. 
Nu sunt necesare plase suplimentare de armare în 
locurile cu risc de fisurare. 
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n Greutate redusă, ce nu încarcă structura plan -
șeului, asigurând rezistență la încărcări concentrate 
de până la 2kN. 

n În timpul șantierului nu trebuie să avem grijă pe 
unde călcăm; singura condiție este curățenia la 
locul de muncă. Lucrarea poate fi întreruptă fără 
probleme, nu există presiunea timpului de punere 
în operă decât din partea beneficiarului, iar traficul 
este posibil chiar și când lucrarea nu este finalizată. 

n Suprafața stratului de bază peste care se va instala șapa 
uscată Knauf Vidifloor poate fi utilizată fără lucrări 
suplimentare importante, cu condiția ca aceasta să 
fie stabilă și rigidă. În cazurile în care este necesară 
egalizarea nivelului suprafeței stratului de bază, se va 
folosi umplutura uscată Knauf Trockenschuttung 
P200A sau pur și simplu o șapă din nisip și ciment. În 
plus, nu este nevoie de amorsare. 

n Izolarea termică și fonică pot fi asigurate cu vată 
minerală sau polistiren cu densitatea și rezistența 
la copresiune recomandate în fișa tehnică Knauf 
F13. Realizate din plăci in com bustibile de sulfat de 

MATERIALE DE TOP

Knauf Gips SRL 
Tel: (+40-21) 650 00 40; Fax: (+40-21) 650 00 48 
E-mail: office@knauf.ro 
www.knauf.ro 

calciu armate cu fibre celulozice, pardoselile 
flotante KNAUF Vidifloor asigură o fonoizolare 
superioară la zgomotul aerian ori de flanc.  

n Umiditatea pardoselii în momentul aplicării 
ultimei plăci este deja potrivită aplicării stratului 
final, oricare ar fi acesta: parchet, ceramică, inclusiv 
materiale elastice (mochetă, PVC, linoleum etc), 
care nu mai necesită autonivelantă. 

n Instalațiile pot fi înglobate sub stratul traficabil  
din plăci Knauf Vidifloor fără a le supune riscurilor 
contracției unei șape clasice din beton aplicată prin 
procedee umede, iar accesul la acestea în caz de 
urgență este foarte rapid, doar prin demontarea 
finisajelor și a panourilor sistemului. 

Sănătatea casei și ecologie 
n Efect de reglare naturală a climatului interior 
n Material neagresiv în contact cu pielea 
n Neutru din punct de vedere electrostatic 
n Inodor, fără conținut de gaze toxice 
n Reciclabil
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AMENAJĂRI CREATIVE

O pardoseală din cărămizi vechi dă un aspect 
deosebit camerei, amintind de cramele de 
odinioară. Cea prezentată de noi, dincolo de 
aspectul agreabil, implică și valențe de 
sustenabilitate, aspect important mai ales în 
zilele noastre când tema este de atâta 
actualitate. 

P roiectul prezentat în paginile de faţă privește un 
demisol, în care înainte vreme se găsea rezervorul de 
păcură al casei. Acesta a fost dezafectat și înlăturat 

complet, iar proprietarii și-au pus problema folosirii reale a 
acestui spaţiu, renovându-l așadar din temelii. La pardoseală 
au decis realizarea unei variante creative, și în egală măsură 
sustenabilă – folosind în acest scop cărămizile vechi existente 
pe șantier. Rezultatul este o amenajare deosebită, care atrage 
toate privirile și rezolvă în același timp o serie de probleme de 
ordin tehnic. Să le luăm pe rând. 

 
Situația de pornire 

Spaţiul în discuţie, situat la demisol, avea cote ale 
pardoselilor diferite între cele 2 camere, deoarece într-una se 
găsea amintitul rezervor de păcură al casei, de mari 
dimensiuni. Încăperea destinată acestuia era mai coborâtă cu 
o treaptă, în termeni reali însumând cca 25 cm. Se impunea 
pe cât posibil desfiinţarea acestei trepte, știut fiind că această 
situaţie este de evitat din raţiuni de siguranţă la pășire. În 
același timp, accesul în baie se făcea din această cameră și era 
de dorit o mascare a instalaţiilor aferente, pe cât posibil. Soluţia 
a constat în realizarea pardoselilor celor două spaţii astfel încât 
ca aspect să dea o impresie de tot unitar, dar să se rezolve și 
problemele impuse de diferenţa de cota amintită. S-a ales 
realizarea pardoselii din camera cu destinaţie de dormitor 
folosind klinker, zona sufrageriei fiind acoperită cu cărămizile 
vechi existente pe șantier.  

din vechi cărămizi
PARDOSEALĂ 
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Montajul începe de la cel mai vizibil perete al 
camerei, pentru a avea rânduri întregi. În prima 
zi se pun doar câteva rânduri, iar la finalul zilei 
cărămizile montate se udă.

Cu acest prilej a fost egalizat și nivelul acestui spaţiu, 
cărămizile fiind montate pe o șapă de ciment destul de groasă. 

 

Pregătirea cărămizilor și montajul 
pardoselii 

Întâi, cărămizile existente au fost alese așa încât să aibă o 
formă completă, fără colţuri sparte și apoi curăţate de vechiul 
mortar. În final au fost spălate cu apă. Camera unde urmau a 
fi montate a fost eliberată de ţevile vechii instalaţii cu păcură, 
iar spaţiul suport măturat.  Montajul propriu-zis a început de 
la cel mai vizibil perete al camerei, pentru a avea rânduri întregi 
în zonele expuse dar și pentru a lucra fără a se călca ulterior  

pe cărămizile proapăt montate. În prima zi s-au montat doar 
câteva rânduri, pentru a se fixa punctul de pornire adecvat. 
Fiind vorba de un montaj pe șapă de ciment semiuscată, la 
finalul fiecărei zile de lucru cărămizile montate au fost udate 
abundent, în vederea unei prize cât mai bune.  

După montarea întregii pardoseli din cărămizi, acestea au 
fost rostuite și, ulterior, după întărirea materialului, toată 
suprafaţă camerei a fost șlefuită. 

În final, spaţiul nostru situat la demisol a devenit unul 
deosebit de atractiv, un rol important în această reușită fiind 
jucat tocmai de rezolvarea creativă a pardoselilor, folosind 
klinker și cărămizi vechi.  

 

Aspecte de avut în vedere la montaj
A două zi se continuă aplicarea, avansând cu 
pardoseala spre ieșirea din cameră, pentru a evita 
să călcați pe cărămizile proaspăt montate. La 
finalul fiecărei zile suprafața montată este udată.

AMENAJĂRI CREATIVE
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 Cele mai solicitante sunt zonele oblice ale 
camerei. În atare porțiuni fiecare cărămidă se 
va debita manual.

Nivelul întregii pardoseli trebuie calculat 
dinainte, așa încât la zona de acces în cameră 
să se realizeze o trecere firească, fără să mai 
existe treapta inițială. Acum cele două zone cu 
acoperiri diferite sunt la același nivel.

După montarea pardoselii din cărămizi acestea 
se rostuiesc și după întărire se șlefuiește toată 
suprafața camerei.

În camera învecinată s-a montat pardoseală din 
klinker, cu dimensiuni și cromie similară.
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pardoseli pe bază de rășini în mediul 
industrial (inclusiv medical) și într-
adevăr, dacă am fi spus acum 10 ani de 
pildă unui beneficiar că ar fi potrivit ca 
nu doar în hală să-i turnăm par do -
seala, ci și acasă, probabil că ar fi fost 
destul de mirat. În prezent, însă, avem 
parte de foarte multe solicitări din 
partea beneficiarilor noștri care, după 
ce am terminat de turnat în spațiul 
industrial, ne-au invitat să ne ocupăm 
și de showroom, de birouri sau chiar de 
lo cuința privată, cu o pardoseală de co -
rativă unicat.” 

Elie Surface Systems 

În ultima perioadă, au crescut substanțial solicitările pentru 
pardoseli turnate din rășini - în birouri, cabinete și, din ce în ce mai 
mult, în apartamente, vile și alte tipuri de spații de locuit. Este un 
trend care începe să își pună amprenta în modul de percepție a 
spațiilor, în funcționalitățile acestora și, nu în ultimul rând, în designul 
interior. Arhitecții și designerii le recomandă, incluzându-le în 
proiectele lor de construcții noi sau renovări, bineînțeles după ce 
au discutat cu beneficiarii asupra acestei posibilități. Iar din partea 
beneficiarilor există semnale pozitive, pentru că foarte mulți sunt 
deschiși la nou, la abordarea unor soluții care să le personalizeze 
spațiile, la ceva diferit de o pardoseală tradițională. Și aceasta pe 
bună dreptate, pentru că o pardoseală decorativă de rășină 
epoxidică sau poliuretanică vine cu avantaje incon tes tabile. 

PARDOSELI 
DECORATIVE 

PENTRU C ASĂ ȘI BIROU

ELITE SURFACE SYSTEMS
office@pardoseli-elite.ro

Rășinile decorative au fost dez vol -
tate din rășinile pentru pardoseli 
industriale, ale căror formule au fost 

opti mizate pentru a asigura mai mult 
confort la pășire, obţinerea de culori mai 
variate și mai atractive, cu adaosuri de 
particule ca inserţii, o aderenţă potrivită 
destinaţiei ș.a.m.d.  
 
”Când ne gândeam în trecut la o 
pardoseală pe bază de rășini, ne venea 
în minte imaginea unei hale de pro -
ducție, a unui spațiu industrial sau a 
unui cabinet medical/spital. În ultimii 13 
ani, am turnat peste 300 000 de mp de 

NOI MATERIALE
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Fără riscuri de natură 
mecanică 

Pardoseala decorativă pe bază de 
rășini este o suprafaţă continuă, fără ros-
turi, perfect plană (eventual în rampă 
sau curbă, dacă este cazul). Versatilitatea 
sa este practic nelimitată, putând lua 
exact forma stratului suport. Dacă ar fi 
să comparăm cu gresia, parchetul sau 
alte tipuri de pardoseli discontinue, de-
fectele de fabricaţie sunt excluse și nu 
există riscul deplasării plăcilor din cauza 
dilatărilor sau contracţiilor. Singura con-
diţie ce trebuie asigurată este un strat 

suport compact, stabil și rezistent la so-
licitări mecanice.  

Această pardoseală este extrem de 
rezistentă la lovituri, zgărieri și indenta-
ţie. Indiferent ce scăpăm pe jos, nu se 
vor vedea semne.  

Nu este casantă, nu există riscul de 
crăpare sau de fisurare, cel mult se 
poate deforma, dar și deformarea se 
poate rezolva cu ușurinţă.  

Practic, atunci când vorbim de o 
pardoseală pe bază de rășini, evităm 
majoritatea riscurilor de natură meca-
nică pe care le avem în mod normal la 
celelalte tipuri de pardoseli. 

Cât de importantă este 
impermeabilitatea? 

O pardoseală decorativă pe bază de 
rășini este sută la sută impermeabilă. In-
diferent cât de multă apă curge pe ea, 
nu există riscul de a inunda dedesubt 
sau de a deteriora sistemul de pardo-
seală; tot ce trebuie să faci este să o 
ștergi. Iată o situaţie diferită de cazul în 
care avem parchet sau laminat – pentru 
acestea, o inundaţie poate fi fatală. Este 
și motivul pentru care mulţi aplică par-
doseli pe bază de rășini în băi sau bucă-
tării, unde există umiditate în mod 
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constant, iar spălarea poate fi făcută in-
clusiv cu apă din abundenţă. 

 

Pardoseli unicat 
O pardoseala decorativă pe bază de 

rășini este personalizabilă 100%. Cu ma-
teriale și tehnici specifice, o acoperire de 
acest tip poate deveni unicat, în culori, 
modele și texturi extrem de variate.  

Designul interior a fost practic revo-
luţionat de aceste rășini, estetica por-
nind de la ceea ce îţi dorești, nu de la 
ceea ce ești constrâns să folosești.  

 

Fără ascunzișuri 
Pardoseala decorativă pe bază de 

rășini se curăţă foarte ușor. Dacă la alte 
tipuri de pardoseli există rosturi unde se 
pot depozita mizeria sau bacteriile, la 
pardoseala decorativă nu există acest 

risc. Murdăria nu se acumulează nicăieri, 
rosturile nu trebuie curăţate în mod spe-
cial. Iar dacă proprietarul are un robot de 
curăţare, acesta se va descurca mult mai 
bine pe astfel de suprafaţă fără obstacole. 

 

Efectul razelor UV 
O pardoseală pe bază de rășini, reali-

zată profesionist, nu se decolorează, indi-
ferent de culoare sau gradul de expunere 
la soare, fiind rezistentă la radiaţiile ultravio-
lete care afectează multe alte tipuri de ma-
teriale. Prospeţimea coloritului se păstrează 
timp de 10 și chiar 20 de ani – un bun 
exemplu îl constituie parcările exterioare 
sau terasele. Nu ești niciodată constrâns să 
o schimbi, cu excepţia cazului când îţi do-
rești o culoare diferită sau simţi nevoia 
unei recondiţionări. Iar dacă se decide o 
nouă turnare, nu este necesară îndepărta-
rea vechiului strat – o aplicare în strat sau 
sistem nou este suficientă. Este și motivul 
pentru care o aplicare durează foarte puţin 
(pentru unele lucrări sunt suficiente 24 de 
ore), deci spaţiul nu trebuie blocat pentru 
zile sau săptămâni. În plus, deșeurile sunt 
extrem de puţine, iar curăţenia după șan-
tier se face fără prea multă bătaie de cap.  

NOI MATERIALE

Siguranța la mers 
Din obișnuinţă, când vedem o su-

prafaţă extrem de netedă sau lucioasă, 
ne gândim că suntem în pericolul de a 
aluneca, ceea ce în cazul pardoselilor din 
rășini nu este valabil. Din contră, poate fi 
vorba despre o suprafaţă antiderapantă, 
absolut sigură, indiferent dacă avem pe 
talpă umezeală sau nisip.  

Dacă ne scrutăm amintirile, de 
exemplu când am fost într-un centru co-
mercial sau la aqua park, unde am întâl-
nit asmenea pardoseli, vom realiza că, în 
fond nu am alunecat niciodată. Același 
lucru este valabil și în cazul pardoselilor 
decorative.  

În concluzie, pardoselile epoxidice 
și poliuretanice pot fi utilizate în orice 
tip de încăpere, creând posibilităţi ne-
numărate de amenajare a spaţiului. 
Există chiar posibilitatea de aplicare 
peste încălzire prin pardoseală, rășinile 
având o grosime redusă și un coeficient 
de transfer termic optim. Costul iniţial 
poate fi mai ridicat (dar nu totdeauna, 
comparativ cu gamele premium ale 
altor tipuri de suprafeţe), însă avantajele 
pe termen lung sunt considerabile. 
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l obiecte decorative din sticlă pictate manual, 
l bijuterii lucrate manual cu flori, frunze sau 

scoici naturale  
l cadouri personalizate de Paşte

T R AnS PA R En ță   
C U L O A R E  

InS P I R A ț I E

RAINBOW 
CORNER

WWW.FACEBOOK.COM/KETY.ELISABETA
0723.547.914
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MATERIALE DE TOP

Discuri și benzi abrazive 
Euro Abrazive poate furniza, în pri -

mul rând, discuri abrazive pentru 
șlefuitoare rotative (orbitale) cu arici, de 
diferite tipuri și granulaţii, cele mai noi 
game fiind Net500 cu plasă, care nu se 

încarcă de praf. 
Sunt destinate su -
pra  feţelor la care 
șlefuirea degajă multe reziduuri, fiind 
acoperite inclusiv cu straturi de lac sau 
vopsea. De asemenea, parchetarii pot 
solicita benzi abrazive realizate cu 
materie primă de cea mai bună calitate 
și adaptate pe dimen siunile necesare în 
unitatea proprie de producţie. Varie -
tatea granu laţiilor permite lucrări de la 
cele de îndepărtare a stratului de lemn 
uzat la șlefuiri extrem de fine. 

 
Chitul baton Woodrepair 

Parchetul, dușumeaua, scara de 
lemn sau lambriurile pot avea găuri în 
zonele de nod ori din cauza insectelor, 
desprinderi de material, poansonări sau 
alte probleme pe care le putem rezolva 

- ABRAZIVE 
- CHITURI DE REPARAT LEMNUL 
- MAȘINI PENTRU DEBITAT

SPECIAL PENTRU PARCHETARI 

În domeniul nostru, un rezultat notabil pre su pune 
accesul la produse profesionale, de pre ferat 
furnizate de un singur distribuitor pen tru economie 
de timp și compatibilitate între materiale. Astfel, fie 
că avem de-a face cu lucrări de montaj, rașchetare, 
pregătire suport sau operațiuni de întreținere a par -
doselilor din lemn, rezultatul muncii noastre 
depinde de echi pa mentele și accesoriile folosite. 
Cu o experință de peste 20 de ani în domeniul 
prelucrării și finisării lemnului, Euro Abrazive a im -
plementat și dez voltat o serie de soluții inovative 
dedicate parchetarilor, dar și celor care care 
amenajează sau recondiționează interioare cu 
ajutorul pro duselor din lemn. În rândurile ce 
urmează le abordăm pe cele mai relevante.
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simplu prin astuparea lor cu un material 
de culoare similară. Apelăm la acest 
procedeu în cadrul lucrărilor de recon -
diţionare (șlefuire periodică), pentru 
reparaţii, dar și atunci când se montează 
pentru prima dată un sortiment rustic, 
afectat din fabrică, la transport sau 
depozitare. Sunt incidente firești, care se 
pot întâmpla oricând. Dar nu este 
necesar să înlocuim totul doar pentru 
câteva defecte; astfel, vom face o 
economie importantă de resurse și vom 
avea satisfacţia că am găsit o soluţie 
ecologică. Pentru aceasta, pot fi folosite 
batoanele de chit pe bază de poliamidă 
Woodrepair, produse în Danemarca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chitul se aplică folosind un pistol 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Mașini pentru debitat 
lemnul  

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

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

EURO ABRAZivE 
Tel.: 0741.020.032 
E-mail: office@chitbatoanelemn.ro 
www.euroabrazive.ro

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



Pardoseli magazin38

PRODUSE DE TOP

Din vara anului trecut, puteţi vizita noul sediu & 
showroom DACCA și BrandsFurniture din Cluj-Napo -
ca, amenajat într-o clădire nouă, modernă, concepută 
special pentru a deveni imaginea acestor mărci 
consacrate pe piaţa designului și amenajărilor. Este 
încununarea a 15 ani de experienţă în imple mentarea 
de proiecte în domeniu, reflec tând valorile promovate 
permanent: deschiderea către ceea ce este nou și 
proiecţia în viitor, calitatea ireproșabilă, colaborarea 
permanentă cu arhitecţii și designerii profesioniști. 

C u timpul, DACCA a ajuns la un portofoliu de produse 
și servicii care au definit și individualizat stilul și 
valorile brandului, dar era necesar un spaţiu în care 

toate acestea să poată fi expuse și valorizate. Ideea a apărut 
pe măsură ce nivelul de așteptare al clienţilor și partenerilor 
a crescut, în tandem cu dorinţa și capacitatea de dezvoltare 
a echipei. După sute de proiecte realizate pentru clienţi, a 
venit momentul ca DACCA - BrandsFurniture să devină 
propriul său client, poate cel mai exigent și mai provocator.  

 

Dilemele care îți definesc stilul 
Clădirea a fost construită în zona Buna Ziua din Cluj-Na-

poca, pe o stradă liniștită, dar ușor accesibilă și nu departe de 
centrul orașului.  

Amenajarea nu a fost lipsită de provocări, deoarece toţi 
cei implicaţi aveu propriile preferinţe, iar designul showroom-
ului trebuia să aibă o anumită flexibilitate care să permită pu-
nerea în valoare a produselor expuse. Totuși, venind cu 
propuneri și analizând fiecare idee, alegerile mergeau oare-
cum în aceeași direcţie, care defineau în fond stilul DACCA. 
Fiecare pas a fost făcut în colaborare cu echipa de arhitecţi 
de la Format 4, în special cu arhitectul Sergiu Târziu. 

Un proiect de suflet:  

by

showroom & online shop

Showroomul DACCA - BrandsFurniture 
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dACCA gROUp tRAdE  

Cluj-napoca, Str. W. A. Mozart nr. 16 
tel: 0364 109 987; Mobil: 0730 616 992 
E-mail: office@dacca.ro 
www.dacca.ro; www.brandsfurniture.com 

O provocare majoră a fost, de asemenea, alegerea pentru 
showroom a acelor soluţii din portofoliu care să fie reprezen-
tative. Cei care intră sunt atât specialiști în amenajări inte-
rioare, cât și clienţi finali, iar ei trebuie să ia contact cu cât mai 
multe concepte și contexte estetice, dar în același timp spaţiul 
să rămână aerisit, calm, luminos.  

Totul trebuia să inspire, să lase loc imaginaţiei, astfel încât 
echipa a îmbrăţișat din nou cele două „legi” ale marelui arhi-
tect și pionier al arhitecturii moderniste, Ludwig Mies van der 
Rohe: „Less is more” și ” God is in the details”.  

Astfel, s-a optat în principal pentru brandurile Bolon, Tom 
Dixon și Kartell, cărora le-au fost alocate câte o zonă din show-
room. Pedrali, Isku, Cube-Design, DeVorm, Kristalia sunt, de 
asemenea, branduri evidenţiate și, bineînţeles, se pot obţine 
informaţii sau mostre de la fiecare furnizor, pentru fiecare seg-
ment de piaţă: amenajări de birouri, hoteluri, restaurante, școli 
și grădinţe, case și apartamente ș.a.m.d. 

 
”Deschiderea showroom-ului nostru din Cluj Napoca, Str. 

W.A. Mozart nr. 16, vine ca o continuare firească a strategiei 

BrandsFurniture este un brand dezvoltat de compania 
DACCA Group Trade, specializată în proiectarea și 
implementarea de soluţii în domeniul amenajărilor inte -
rioare. În noul sediu sunt expuse produse reprezentative 
de mobilier, decoraţiuni și finisaje premium, dar este 
promovată și gama de servicii oferite de o echipă de 
specialiști cu experienţă vastă. BrandsFurniture și DACCA 
colaborează cu branduri de prestigiu la nivel global, 
precum Kartell, Pedrali, Tom Dixon, Kristalia, Bolon, Bover 
Barcelona, Eva Solo, Normann Copenhagen, Louis de 
Poortere, Fletco, Forbo, Polyflor, Halo Design, Isku, Cube-
Design, Green Furniture Concept și multe altele. 

noastre de business pe piața din România, deoarece ne dorim 
să fim tot mai deschiși către segmente noi și dinamice de 
clienți. Domeniul mobilierului și decorațiunilor evoluează în 
permanență și, pe măsură ce societatea se schimbă, și obice-
iurile de cumpărare ale consumatorilor se schimbă.  

Un lucru, însă, a rămas la fel și pentru noi, și pentru clienții 
noștri: pasiunea și aprecierea față de obiectele de design in-
terior originale, create cu măiestrie, din materiale sustenabile 
și durabile. Iar acest lucru se reflectă în selecția brandurilor pe 
care le puteți descoperi în showroom și online. ” 

 
Laura Seleș, fondator BrandsFurniture 
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ARHITECTURĂ

 Din punct de vedere arhitectural, România încă nu a 
exploatat îndeajuns această zonă a arhitecturii memoriale. 
Este binecunoscută și discuția despre un potențial muzeu al 
comunismului (care încă nu există), semn că încă își negociază 
cumva trecutul. Locurile de detenție, precum Râmnicu Sărat 
ajung să fie ignorate și amenințate de degradarea iminentă 
făcându-i pe mulți arhitecți să se simtă neputincioși. Regimul 
comunist instaurat începând cu anul 1947 a adus o 
decădere a calității vieții în penitenciare și încălcări grave ale 
drepturilor omului.  Fenomenul mai este cunoscut și sub 
numele de “gulagul românesc” și a însemnat distrugerea 
clasei politice din perioada interbelică, epurarea intelec -
tualităţii, care nu susţinea noul regim, încarcerarea unui 
număr mare de persoane din toate categoriile sociale. 

Recuperarea  
prin arhitectură  
a monumentelor  
degradate

Dispariția reperelor este din păcate deja un 
fapt cotidian, cele mai ameniţate fiind clădirile 
de patriomoniu. Abordăm azi o clădire cu 
funcțiune specifică, aceea de spațiu penitenciar, 
anume fostului penitenciar Râmnicu Sărat. 
Potențialul arhitectural al penitenciarului de la 
Râmnic este unul evident atât prin includerea 
acestuia în lista monumentelor istorice, 
categoria A, cât și prin prisma evenimentelor și 
personalităților care și-au găsit sfârșitul acolo, 
precum Ion Mihalache. 

Cazul “Închisorii Tăcerii” Arh. Cosmin Gandore
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Prin natura sa, memorialul reprezintă un program 
aparte de arhitectură prin încărcătura simbolică pe 
care o conține, iar utilizatorul decodifică mesajul unui 
memorial prin intermediul percepției afective. 
Vorbim, așadar, de o legatură între memorial ca formă 
de arhitectură și evenimentul pe care îl comemorează. 
Dificultatea care rezultă de aici constă în felul în care 
pot fi repezentate în mod arhitectural traumele și 
amintirile. Cât de autentic reușește să fie un memorial prin 
conformarea sa și ce forme de reprezentare ar trebui să 
adopte? Arhitectul se află în poziția de a proiecta, de a 
conserva memoria și a prezenta de fapt suferința unor 
oameni fără să își însușească trăirile acestora. 

În privința legăturii dintre memorial și utilizatorii săi, 
remarcăm implicațiile psihologice pe care le aduce la 
nivelul fiecărui individ. Trăirea afectivă, în special 
empatia, joacă un rol esențial în această ecuație. 
Observăm că memorialele sunt capabile de a induce 
trăiri și emoții foarte puternice prin parcursul 
arhitectural pe care îl oferă sau prin trauma pe care o 
evocă. Nu doar lumina este importantă, ci și sunetul, 
culoarea, textura, toate aceste lucruri fiind de fapt 
niște stimuli care aduc un surplus de emoție. 

Recuperarea prin arhitectură: Considerăm că 
răspunsul ar trebui să fie ceva mai complex 
propunând conversia penitenciarului prin reutilizarea 
spațiilor sub o altă funcțiune precum și inserarea de 
spații noi și funcțiuni noi care să conlucreze cu cele 
existente deja. Ceea ce din punctul meu de vedere 
este valoros la o conversie este faptul că este 
introdusă o funcțiune nouă într-o carcasă veche, a 
cărei funcțiune inițială este perimată. Pe lângă 
abilitatea arhitectului de a rezolva problemele pe care 
le poate naște o conversie (ce se demolează, ce se 
păstrează etc.), ce este cu adevărat interesant ar fi 
faptul că vechiul și noul întră într-un dialog.  

Negocierile care apar în timpul procesului de 
conversie prin valori culturale și de utilizare, prin 
limitări, riscuri sau oportunități dar cele ce ți0n de 
memoria locului și noile semnificații, conduc către 
abordări semnificativ diferite la nivelul intervenției 
arhitecturale. Dintre aceste abordări multiple, voi numi 
câteva care pot fi aplicabile într-o măsură mai mare 
sau mai mică unora dintre spațiile concentraționare 
din țară ce se doresc a fi recuperate.  

1. Conservare și muzeificare: obiectivul 
principal este reprezentat de conservarea integrității 
istorice a clădirilor industriale și a echipamentelor 
tehnologice, în ansamblul lor. În scopuri educative 
pentru generațiile actuale și viitoare, acestea sunt 
muzeificate, devin exponat, își spun povestea, pentru 
un public mai mult sau mai puțin numeros. Inter -
vențiile arhitecturale în aceste situații sunt minime, 
concentrându-se pe repararea și întreținerea struc -
turilor, în spiritul conservării și restaurării. 

2. Conversie și extindere, dialog nou-vechi: 
întâlnită adesea la conversii ale clădirilor și ansam blurilor 
la scară mare, cu un consum mare de resurse. Noile 
extinderi sunt realizate pentru a acomoda mai bine 
noua funcțiune, din rațiuni economice sau din dorința 
de a crea o clădire reprezentativă . Marile provocări și 
riscuri constau în stabilirea nivelului schimbării și găsirea 
unui dialog echilibrat între nou și vechi. 

3. Construcții/extinderi „parazit”: se referă la 
acele intervenții arhitecturale care presupun extin de -
rea clădirii istorice, cu o nouă structură care pare că o 
„parazitează”, dominând-o. La nivelul limbajului 
arhitec tural, aceste tipuri de extinderi urmăresc ade -
sea integrarea prin contrast. 
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MATERIALE DE TOP

Gazonul artificial, în cele două variante ale sale (pentru terenuri sportive și pentru amenajări exterioare cu 
rol decorativ), ne oferă oportunități extraordinare de a conferi unei proprietăți noi facilități, noi valențe. 
Prin amenajarea unor spații exterioare cu gazon artificial, sporim valoarea proprietății, o facem mai atractivă 
și putem crea experiențe memorabile. Pentru o casă, un imobil de birouri, un hotel, un complex comercial 
sau o instituție, un spațiu tratat în această manieră devine un asset neprețuit, o sursă de idei pentru noi 
activități și, pe piața imobiliară, un avantaj competitiv remarcabil

P oate fi vorba de o terasă pentru socializare, 
un părculeț sau loc de joacă pentru copii, o 
curte sau o grădină cu aspect îngrijit, 

respectiv un teren de sport care să devină punct 
de atracție în sine și chiar o sursă de profit. 
Oricare din aceste variante reprezintă un 
beneficiu pentru utilizatorii spațiului respectiv. 
Important este ca amenajarea să se facă 
profesional, cu materiale de calitate, căci ulterior 
ideile vor veni de la sine.  

CREȘTE VALOAREA UNEI PROPRIETĂȚI
Gazonul artificial 



Pardoseli magazin 43

Gazonul artificial decorativ 
Pe acest tip de acoperire se poate desfășura 

orice tip de activitate pentru recreere și relaxare. 
Avantajele generale ale gazonului artificial sunt 
evidente: aspectul foarte asemănător cu cel al 
ierbii naturale (iar aceasta se întâmplă tot timpul 
anului), rezistența la intemperii, siguranța în uti-
lizare - inclusiv pentru copii, care au mai multe 
șanse să nu se rănească. Întreținerea este mult 
simplificată, fără un consum de apă semnificativ 
(deci nu va trebui să montăm aspersoare sau să 
irigăm); practic, singurul lucru pe care trebuie 
să-l facă beneficiarii este să măture frunzele us-
cate de pe suprafața de gazon. Fiind vorba despre 
consumuri reduse de întreținere (fără apă, nu 
trebuie tuns, nu sunt necesare erbicide), se poate 

vorbi despre o acoperire prietenoasă cu mediul. 
Gazonul artificial poate fi amplasat oriunde, in-
clusiv în zone umbrite sau acoperite, pentru că 
nu are nevoie de soare pentru a crește și a-și păs-
tra aspectul. Insectele evită acest material, deci 
nu sunt o problemă, iar animalele de companie 
nu sunt afectate. Este obținut din materiale ne-
inflamabile, singura posibilitate de a-l deteriora 
fiind mecanic, în situații atipice, provocate. As-
pectul se păstrează impecabil indiferent de cli-
matul în care este utilizat (rezistă până la +70° C 
și până la -30° C). Un gazon artificial decorativ 
de calitate premium, cu rezistență la UV, instalat 
corect și care a beneficiat de operațiuni cores-
punzătoare de întreținere se poate păstra până la 
10 ani și chiar mai mult. Ideal este ca montajul 
să se facă pe beton, pavaj sau piatră concasată, și 
nu direct pe pământ, din rațiuni tehnice (lipsa 
planeității, tasare diferențiată), dar și din per-
spectiva întreținerii ulterioare, care devine mai 
dificilă. Montajul gazonului artificial are nevoie 
de un strat suport plan, care să permită un drenaj 
bun. Un montaj de gazon decorativ pentru o casă 
poate dura câteva ore - se termină de regulă până 
vin benefiarii de la serviciu și se poate utiliza 
imediat. 

 
Terenul de sport cu gazon sintetic 

Tot mai mulți proprietari își doresc un teren 
de sport pentru uzul propriu, pentru prieteni sau 
pentru a-l transforma într-un centru de profit, 
iar cea mai potrivită variantă este cu gazon arti-
ficial special.  
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Numeroase hoteluri, resorturi sau unități de tip 
country club au baze sportive amenajate în proxi-
mitate, care atrag clienți și îi fidelizează datorită 
activităților care se pot desfășura aici. Se consideră 
o investiție pe termen lung, deoarece amenajarea 
poate avea o durată lungă de viață - între 5 și 10 
ani, în condiții de utilizare frecventă. Ulterior, 
având infrastructura asigurată, gazonul se poate 
înlocui cu costuri reduse. Iar un teren de sport cu 
gazon artificial este potrivit pentru utilizare in-
tensă și poate fi folosit 7 zile din 7, chiar dacă vre-
mea este ploioasă sau umedă, 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 
precipitații. 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 efectuează o pe-
riere sau aspirare. Pentru terenurile de sport se re-
comandă și o mentenanță profesională periodică 
care curăță în profunzime suprafața de gazon arti-
ficial și decompactează straturile de infill (nisip și 
granule). Un asemenea teren oferă condiții sigure 
de joc (stabilitate, aderență, risc minim de rănire 
la cădere), posibilitatea de utilizare multisport, în 

MATERIALE DE TOP

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

funcție de dimensiuni și lungimea firului, un as-
pect impecabil în timp, fără modificări dimensio-
nale și variații de culoare, datorită rezistenței la 
temperaturi extreme. De asemenea, atunci când 
stratul suport este drenat corect, apa se îndepăr-
tează rapid, fără a se crea noroi și bălți. Instalarea 
se realizează rapid, nefiind necesar timp până 
când terenul devine apt pentru utilizare. Echipa 
Hattrick Sport poate monta gazon sintetic pe un 
teren cu suprafața de 7.000 mp în 6 -10 zile. 

În cei 15 ani de existență, Global Sport a realizat în 
România sute de proiecte care au inclus atât gazon sintetic 
decorativ, cât și terenuri de sport (fotbal, tenis, 
multifuncționale) construite de la A la Z, piste de alergare, 
săli de sport, PRIMA BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1 din România, 
ș.a.m.d., amenajate cu gazon artificial, dar și cu tartan, dale 
de cauciuc, parchet sau PVC. La toate proiectele cu gazon 
artificial s-a folosit doar varianta premium a acestuia, de 
ultimă generație, care întrunește calități superioare celor 
ale gazonului natural. De ase me nea, Global Sport oferă o 
gamă variată de echipamente fitness, echipamente pentru 
locuri de joacă, mobilier urban și accesorii pentru terenul 
de sport. Ca o con firmare a faptului că se află în topul 
companiilor din industria europeană a gazonului sintetic, 
din 2020 Hattrick Sport este membră a ESTC (EMEA 
Synthetic Turf Council), organizația internațională 
reprezentativă pentru această industrie ce garantează 
calitatea ma terialelor folosite și a lucrărilor executate. 
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Clădirile cu forme 
neregulate, unele chiar 
strâmbe, sunt o caracteristică 
a acestui oraș. Localnicii le 
iubesc și le folosesc drept 
repere într-un spațiu în care 
ineditul este mai degrabă...  
o regulă.

PARDOSELI ISTORICE

Câteva repere istorice 
Orașul Rotterdam a fost fondat la mijlocul 

secolului al XIII-lea după ce, în urma unor 
inundaţii severe, a fost construit un baraj pe râul 
Rotte, primind apoi drepturi oficiale de municipiu 
pe 7 iulie 1340 din partea lui William al II-lea, duce 
de Bavaria și conte de Hainaut, Zeeland și Olanda. 
De-a lungul secolelor, Rotterdam a evoluat dintr-
un sătuc de pescuit într-un centru internaţional 
de comerţ, transport, industrie și distribuţie. 
Astăzi, este cel mai mare port fluvial din Europa și 
al treilea din lume, fiind depășit abia în 2004 de 
Shanghai din perspectiva numărului de vase care 
îl tranzitează și a volumului de mărfuri rulate. 
Importanţa sa strategică și comercială este dată 

de amplasarea în vecinătatea canalului Nieuwe 
Maas, situat la vărsarea apelor Rinului și ale râului 
Meuse în Marea Nordului.  

 

Deschis către influențe 
Oraș port deschis celor mai noi și mai variate 

influenţe, Rotterdam s-a aflat mereu în avangarda 
arhitecturii. În 1898, Witte Huis (Casa Albă), pe 
care încă o putem admira, devenea cea mai înaltă 
clădire de birouri din Europa, cu cei 45 de metri 
înălţime ai ei.  

La începutul secolului al XX-lea, au fost 
construite multe clădiri moderne, deopotrivă 
civile și industriale: fabrica Van Nelle (1929), sediul 
Jugendstil al Royal Maas Yacht Club (1909), 
stadionul echipei Feyenoord De Kuip (1936) - 
pentru a menţiona doar câteva dintre ele. În 
timpul celui de Al Doilea Război Mondial, centrul 
orașului Rotterdam a fost distrus de bom -
bardamente, vizitatorii de azi neputând admira 
prea multe construcţii mai vechi în zona centrală. 

PARDOSELILE EXTERIOARE
din Rotterdam
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Rotterdam e faimos și 
pentru Casa Cuburilor, 

concepută de arhitectul Piet 
Blom. Aceasta constă dintr-o 

serie de corpuri de clădire 
îmbinate ca într-un joc de 

copii, obţinând o structură 
ingenioasă, inspirată de 

forma unui arbore. În fond, 
este un ansamblu de 

locuinţe destinate familiilor 
tinere sau puţin numeroase.

Frontul stradal uniform, fără tendinţa de a ieși în 
evidenţă altfel decât prin compoziţie și cro matică 
discretă în cadrul aceluiași stil, se con   formează 
spiritului democratic și pro  tes tan tismului adânc 
înrădăcinat, influenţat oarecum și de admiraţia 
pentru Veneţia secolului al XVII-lea, cu care 
olandezii au simţit o oarecare solidaritate 
(comerţul, navigaţia).  

În zona Delfshaven, un mic port din interiorul 
metropolei, se mai poate vedea cum arăta 
Rotterdamul istoric, cu construcţii cochete, la 
scară umană, concepute atât pentru locuit, cât și 
pentru comerţ. 

Totuși, reconstruită după război, metropola 
oferă astăzi un spectacol extraordinar al crea -
tivităţii în arhitectură și urbanism, iar aceasta 
într-un context specific, foarte “olandez”, de 
arhitec tură funcţională. Aerul cosmopolit este po -
tenţat de faptul că Rotterdam are cel mai ridicat 
procentaj de străini dintre orașele olan deze, fiind 
un centru al diversităţii etnice și culturale: 47% din 
populaţie nu are origini olandeze. 

 
Din vechea arhitectură 
Vechea arhitectură a orașului reflectă 

sobrietatea și valorile clasice, iubite de olandezi. 

PARDOSELI ISTORICE
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Malurile râului ce 
traversează orașul sunt 
preferate de localnici pentru 
plimbări liniștite, având un 
farmec aparte la care 
contribuie și pardoselile 
exterioare din materiale 
naturale.

Zonele rezidențiale private 
beneficiază de același tip de 
acoperiri, normele legale 
fiind destul de stricte și în 
aceasta privință.

Putem vedea acoperișuri cu pantă mare, după 
modelul gotic, sau gambrel (cu rupere de pantă), 
sub care pot fi bănuite mansarde generoase, 
luminate prin lucarne frumos decorate, unele 
chiar spectaculoase.  

Dată fiind clima relativ rece și puţinele zile 
însorite, se mai poate observa apetenţa pentru 
cărămida aparentă și pentru ferestre mari, dese, 
cu ancadramente elaborate. Bovindourile ţin 
locul balcoanelor și galeriilor exterioare, 
funcţionalul fiind de fapt cel care dictează în 
arhitectura olandeză. Influenţa puternică pe care 
au avut-o olandezii ca negustori, dar și coloniști, 

se poate vedea și acum în arhitectura americană 
sau din Africa de Sud, atât în cartierele de la 
începutul secolului al XX-lea din marile orașe, cât 

Moderna clădire a bisericii 
Pauluskerk (Sf. Paul), unde 
parohul și-a asumat 
întreținerea dependenților 
de droguri fără domiciliu. 
Iubitorii de arhitectură au 
însă ocazia să admire o 
fațadă inedită mai ales 
pentru un lăcaș de cult, 
clasică și totodată 
ultramodernă prin formă  
și compoziție. 



Gara centrală merită și ea 
amintită, cu acoperișul ei 
dinamic de tablă fălțuită. 
Actuala formă a acoperișului 
este de dată recentă, după 
demolarea în 2007 a vechii 
gări, care nu mai făcea față 
traficului intens. De fapt, 
gara din Rotterdam a trecut 
printr-un șir lung de 
reconstrucții și 
redimensionări, prima 
variantă fiind construită în 
1847.
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și în zonele rurale (se vorbește încă despre Dutch 
Colonial Revival, având drept element 
caracteristic acoperișul gambrel). 

 

Noul oraș vertical 
Panorama orașului e dominată totuși de 

zgârie-nori, Rotterdamul dând senzaţia unei 
dezvoltări preponderent pe verticală – de aceea 
i se mai spune ”Manhattanul de pe Meuse”. Aici 
se găsesc de altfel cele mai multe clădiri cu cote 
de peste 100 de metri și unele dintre cele mai 
înalte structuri din Olanda. Podul Erasmus (1996), 
ce leagă partea de sud a orașului cu cea de nord, 
e o structură de 790 metri pe cabluri de oţel 
susţinută de un pilon înclinat de 138 metri. Tot la 
Rotterdam se găsesc cea mai înaltă clădire 
rezidenţială din Olanda, New Orleans Tower 
(158.35 metri) și cel mai înal centru de birouri, 
Maastoren (164,75 m, sediul Deloitte). În fine, 
dacă tot vorbim de structuri înalte, să nu omitem 
turnul Euromast, înalt de 186 metri, ce permite 
turiștilor o perspectivă unică asupra orașului și 

portului. Un aspect interesant este faptul că 
multe dintre clădirile înalte sunt rezidenţiale, ceea 
ce arată o deschidere către acest stil de a locui, 
nu foarte ”european”. Dincolo de toate acestea 
însă, pe bună dreptate, Rotterdam este considerat 
capitala arhitecturii olandeze și nu numai, pe 
câţiva kilometri pătraţi conturându-se o imagine 
de ansamblu asupra arhitecturii ultimului secol, 
în special a celei de după 1980. 

  

Trotuare și pardoseli exterioare 
trase la linie 

Impresionează suprafeţele ample ale tro tua -
relor, semn al imporţantei conferite spaţiilor 
publice. Nuanţa preponderentă este cărămiziul, 
asortat desigur faţadelor din caramidă aparentă.  

Deși are numai 115 de ani, 
Casa Albă (Witte Huis), 
construită în stil Art 
Nouveau, este considerată 
de olandezi clădire de 
patrimoniu, fiind cea mai 
înaltă clădire la 1898 (43 de 
metri înălțime). Cele 10 etaje 
se sprijină pe un sol nu 
foarte sigur, aflat la doar un 
metru deasupra nivelului 
mării, ceea ce a presupus o 
stabilizare cu 1.000 de piloți 
și folosirea pentru 
construcție a oțelului și 
betonului.

PARDOSELI ISTORICE
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Cea mai mare parte a acestor pardoseli de 
exterior sunt din klinker natural, fiind potrivite și 
pentru traficul velo – este știut că olandezii sunt 
pasionaţi bicicliști, iar relieful plan al orașului 
favorizează acest mod de locomoţie. În zonele în 
care se impune însă un anumit caracter 
antiderapant este folosită cărămida foarte 
rezistentă sau blocurile de granit, la fel ca pe 
unele străzi deschise traficului auto – oricum 
destul de redus, având în vedere măsurile tot mai 
prohibitive la adresa mașinilor în oraș, inclusiv în 
ceea ce-i privește pe rezidenţi.  

Multe ansambluri de clădiri private au 
propriile modele de pardoseală exterioară, 
inclusiv în zona parcărilor, asortate cumva cu 
arhitectura și cromia clădirii. 

Merită remarcată apetenţa pentru materiale 
naturale în tot ceea ce ţine de pavimentele 
exterioare din oraș – foarte pronunţată în zona 
cheiului care-l traversează. Aici, chiar și malurile în 
rambleu sunt amenajate cu blocuri din granit, 
unele dispuse intenţionat pe înălţimi decalate. 
Dincolo de aspectul estetic deosebit, de ambientul 
primitor și caracterul sustenabil, op ţiunea pentru 

piatră naturală, caramidă și klinker în zone 
acoperite îndeobște cu asfalt este dezirabilă și 
economic – rezistenţa acestor ma te riale naturale 
în timp nu se poate compara cu nimic.

Primăria este una dintre 
puținele clădiri vechi rămase 
în centru, după Al Doilea 
Război Mondial, cu un turn 
care se înalță la 71 de metri. 
Construită între 1914 și 1920, 
după un plan care respectă 
simetria și tradiția edificiilor 
administrative olandeze în-
cepută prin secolul al XVII-
lea, această clădire este 
decorată cu numeroase 
sculpturi care încearcă să de-
scrie istoria fascinantă a 
orașului devenit port de 
nivel mondial.

Turnul Euromast, construit 
pentru expoziția tradițional 
olandeză de flori Floriade 
din 1960, este o structură de 
beton cu diametrul de 9 m 
(30 cm grosimea zidului) 
care are la cota de 96 de 
metri o platformă de 
observație asupra orașului.

Trei siluete pe cerul  
Rotterdamului: New Orleans 
Tower, sediul portului și un 
alt zgârie-nori rezidențial, 
Montevideo.
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Cum a devenit faimos linoleumul 
Cea mai semnificativă schimbare pe care Frederick 

Walton a făcut-o în fabricarea linoleumului a venit în 1890, 
când a introdus un nou proces pentru oxidarea uleiului, 
numit „showerbath and smacker”. În acest proces, uleiul de 
in era pulverizat pe țesătură, în loc să fie turnat, ceea ce 
accelera cu mult oxidarea acestuia, reducând timpul necesar 
de la câteva săptămâni la câteva zile.  

În 1880, înlocuirea cilindrelor existente de 1,8 metri cu 
cele de 3,6 metri, precum și schimbarea mașinilor de mixare 
a prafului de plută măcinată adusese o reducere semni -
ficativă a timpului de producție.  

În ediția trecută am vorbit despre începuturile acestui material natural și 
cu potențial estetic deosebit, de la pictura pe pardoseală la mușama, 
Kamptulican și primele succese ale lui Frederick Walton în per fecționarea 
rețetei pe bază de ulei de in. Continuăm cu perioada consacrării 
linoleumului pe piața materialelor pentru pardoseală, dar și cu repere de 
design, respectiv cu creații ale unor mari artiști. 

un produs pentru pardoseli  
               prietenos cu mediul (II)

Autor:  
Drd. diplomat  
designer  
Luiza Varga

LINOLEUMUL
DESIGN

BUSTE DE FEMME  
AU CHAPEAU - 
Pablo Picasso

Henri Matisse -  
Pasiphae

Linoleumul devenise atât de popular că, odată ce 
brevetele lui Walton au expirat în 1877, firme mai vechi de 
mușama au început să-l imite. Atunci inventatorul a dat în 
judecată firma Michael Narin and Company, care începuse 
să producă și să vândă propriul lor brand de linoleum, 
pentru violarea mărcii deținute. Dar în 1878, curtea britanică 
s-a pronunțat împotriva lui Walton, în principal fiindcă 
acesta nu reușise să-și înregistreze marca „linoleum” ca fiind 
a sa. Curtea a declarat că linoleumul era acum proprietate 
publică deoarece era utilizat pe scară largă. Walton a afirmat 
că era atât de folosit deoarece a cheltuit zece mii de pounds 
făcându-i publicitate prin compania W. H. Smith, pe afișe 
amplasate în toate stațiile de tramvai din Londra.  

În final, după expirarea brevetului și dată fiind utilizarea 
frecventă, acest produs de folosință comună și-a păstrat 
numele dat de Frederick Walton – linoleum. Linoleumul a 
ajuns să înlocuiască mușamaua, devenind cel mai folosit 
material de acoperire a podelelor de lemn, dar și pe alte 
tipuri de strat suport.  

Compania lui Narin a fost doar prima care a intrat în 
competiție cu cea a lui Walton, numărul producătorilor de 
linoleum crescând vertiginos la începutul secolului al XX-lea. 
Astfel, Marea Britanie a devenit cel mai mare exportator, 
urmată de Germania, unde existau de asemenea mai mulți 
producători, cel important fiind Deutsche Linoleum Werke 
Hansa din Delmenhorst, care deținea brevetele originale ale 
lui Walton.  
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În Canada, exista Dominion Company, iar alte fabrici mai 
existau în Australia, Franța, Belgia, Austria, Italia, Suedia și Rusia.  

Uleiul de in folosit în producție provenea din America 
de Sud, Statele Unite și Ucraina, iar pluta provenea din 
Portugalia și Spania. Pânza de iută provenea din India și 
Pakistan, fiind procesată în pânză groasă de sac în Scoția. 

Primul Război Mondial a afectat serios această rețea de 
furnizori, mai ales când pânza groasă a devenit esențială 
pentru sacii de nisip folosiți în tranșee. Dar comerțul s-a 
restabilit rapid în perioada de după război, această acoperire 
pentru pardoseală devenind tot mai populară datorită 
prețului scăzut și versatilității, posibilității de integrare în 
amenajările interioare create de arhitecți și designeri. Astfel, 
invenția brevetată de Frederick Walton, care inițial a purtat 
numele Kampticon, s-a consacrat sub numele de linoleum. 
Etimologia cuvântului este din latină: ”linum”(planta de in) 
și ”oleum” (ulei). 

 

În arhitectură și design 
Stilurile în arhitectură și design au influențat în bună 

măsură evoluția linoleumului.Toate stilurile reprezentative 
ale designului interior apărute ulterior producerii lino -
leumului și-au pus amprenta din perspectiva modelelor și 
cromaticii. Art Nouveau a excelat în decorarea interioarelor, 
pentru realizarea stilisticii acestuia arhitecții și designerii 
recurgând la folosirea linoleumului ca finisaj de pardoseală. 
Cele mai multe creaţii ale diferitelor şcoli de design erau 
unicate, artizanale și foarte costisitoare.  

Exponent al şcolii de arte decorative din Nancy, Emile 
Gallé refuză imitarea sti lurilor anterioare în desenul 
linoleumului şi decorează su prafața acestuia cu modele 
inspirate din natură, sim pli fi cate şi stilizate.  

Modele Congoleum Nairn INC de la 1932
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El dorea în același timp să găsească soluții pentru a crea o 
operă de artă realizată în cantitate mare şi la un preţ scăzut.  

Preocupându-se mai ales spre latura decorativă, este mai 
puţin atent cu echilibrul formelor. Specifice Şcolii de la 
Nancy sunt formele decorative suple şi prelungi, cu ondulări 
de liane sau de plante acvatice.  

Ulterior, efectele economice ale războiului sunt direct 
resimţite, nevoia de produse este mare, dar capacitatea de plată 
este scăzută. Curentul dominant al acestei perioade este 
constructivismul. Locuinţa modernă este construită pe 
principiul degajării spaţiului care să permită libertatea de 
exercitare a funcţiunilor ei într-o ambianţă plăcută. Spaţiul de 
locuit tinde să devină un volum mare divizat în compartimente, 
iar în locul pereţilor şi uşilor se propun panouri culisante. Piesele 
de mobilier au rol de separare vizuală a încăperilor, creând o mai 
largă comunicare cu mediul exterior. Forma suprafețelor de 
pardoseală este exprimată prin accentuarea calităţii structurale 
sau plastice, oscilând între o expresie geometrică și una 
organică. După Primul Război Mondial, designul evoluează spre 
forme şi decoruri mai sobre, fiind preferată rigoarea liniilor 
simple şi ornamentaţia cu motive de factură geometrică 
stilizată. La Paris, arhitectul Francis Jourdain creează elemente 
de serie în care încearcă să echilibreze decoraţiunile cu rigoarea 

geometrică. Expoziţia de arte decorative din 1925 de la Paris 
exprimă tendinţa de simplitate a formelor, dar fără a soluţiona 
problema producţiei de serie. Şcoala de la Glasgow, având ca 
principal reprezentant pe Charles R. Mackintosh, impune stilul 
anilor 1920-1930 ca fiind unul geometric, cu forme echilibrate 
şi aerate. Interioarele promovate de acest stil prezintă mari 
panouri de stuc colorat, încrustat în sidef, smalţ şi sticlă 
colorată. Mobilierul are o linie dreaptă, culori luminoase şi 
incrustaţii discrete decorative realizate în special cu sticlă. 
Pardoselile sunt în principal din linoleum decorat în stilul firmei 
producătoare Armstrong Linoleum. O ornamentație de succes 
a perioadei a fost “Jaspe”, într-o varietate de culori. Revista ”Good 
Furniture Magazine” ne prezintă în numărul din mai 1918 o 
amenajare interioară realizată cu acest model în alb și negru. Tot 
în această perioadă se distinge personalitatea lui Henry van 
Velde. Scopul acestuia este de “a purifica decorul vieţii cotidiene 
creând forme raţionale şi simple prin eliminarea oricărei 
suprafeţe ornamentale”. În acest spirit, van Velde şi-a conceput 
propria casă, la fel ca şi Victor Horta. În aceste tendinţe noi de 
simplitate funcţională se încadrează şi Şcoala din München, ale 
cărei creaţii se înscriu în curentul Jugendstil. În amenajările 
interioare îi sunt specifice liniile simple, iar linoleumul este 
într-o singură culoare, fără decorațiuni.  

DESIGN

Modele Congoleum Nairn INC de la 1932
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Linogravurile marilor artiști 
Linoleumul a devenit un material cu diferite întrebuințări, 

pornind ca strat de finsaj de protecție impermeabil, cu un 
cost scăzut, și ajungând să fie folosit în interioare create de 
designeri și arhitecți reprezentativi. Acesta a fost folosit ca 
strat de uzură și finisaj al pardoselilor vagoanelor de tren, 
avioanelor de pasageri și utilitare, precum și aplicat pe 
puntea vapoarelor. În lucrările de artă, linoleumul a fost 
folosit de marii artiști pentru crearea de opere reprezentative 
prin folosirea tehnicii de linogravură. Tehnica de gravare în 
linoleum nu se diferențiază foarte mult de gravarea în lemn, 
iar rezultatul obținut este diferit datorită efectelor artistice 
mult mai ușor de obținut folosind dalta pe un material cu o 
duritate mult mai scăzută decât a lemnului.  

Printre primii artiști din România care au practicat 
linogravura amintim pe Aurel Marculescu - acesta a 
reprezentat în lucrările sale viața românească mărginașă a 
orașului: ”Văduva”, ”Cartier muncitoresc”, ”Sacagiu într-un 
cartier mărginaș”. Menționăm, de asemenea, pe Jules 
Perahim și Vasile Dobrian. Imprimarea pe linoleum a permis 
tipărirea imaginilor în tiraje mari, fâșia de linoleum gravat 
rezistând la obținerea a până la 25.000 de copii și chiar mai 
mult. Linoleumul a dat posibilitatea de a se introduce în 
poligrafie procedeul de tipărire cu culori de apă (acuatipia), 
procedeu inventat de I.N. Pavlov. Acest material redă foarte 
bine culorile pe hârtie, dacă după fiecare o mie de 
exemplare linoleumul se spală cu benzină, devenind mai 
solid și putând să imprime până la un tiraj de 80.000 de 
exemplare. Placa de linoleum, gravată cu dăltița, se poate 
păstra timp de mai mulți ani, iar liniile gravate pot rivaliza 
cu lemnul în privința fineții.  

Marii artiști au folosit linoleumul în exprimarea creației 
lor. În 1943, Henri Matisse a lucrat timp de aproximativ 10 
luni, aproape fără pauză, la crearea unei serii de linogravuri 
inspirate de legenda ¨Pasiphae și Minos¨¨. Aceste lucrări 
sunt considerate pe scară largă printre cele mai mari 
capodopere ale artei linocutului din secolul al XX-lea. 
Publicarea a fost făcută în anul 1944 sub forma unui album 
cu 18 compoziții realizate prin tehnica linogravurii. Începând 
cu anii 1950, Pablo Picasso s-a preocupat intens de 
linogravură, creând o adevărată lume cu imagini mitologice 
și portrete abstracte (150 de opere de artă prin această 
tehnică tradițională, neglijată în anii aceia). Acesta a 
combinat eficient talentul său de desenator cu utilizarea 
expresivă a culorii. Ca și în tablourile sale, în linogravura lui 
Picasso se întrevede atât tonul matur, cât și atitudinea 
aproape tinerească a unui artist trecut de șaptezeci de ani, 
care a devenit încă o dată un ucenic nerăbdător. Totuși, 
Picasso a găsit procesul prea complicat, motiv pentru care a 
căutat și a găsit tehnici noi de lucru. Respectivul experiment 
artistic a fost captivant pentru artist, iar rezultatul a fost 
capodopera sa din această perioadă, ”Buste de Femme aux 
Chapeau”, una dintre cele mai luminoase și vesele imagini 
din întreaga operă. Prin contribuția sa, Picasso a ajutat la 
consacrarea linogravurii în lumea artei moderne, ca tehnică 
de imprimare profesională. 

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

Modele Armstrong Linoleum 1941
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Evoluția sectorului home & deco este 
prezentată la evenimentul  

#TotulPentruCasaTa2023 de la ROMEXPO

ROMEXPO organizează o 
nouă ediție a evenimentului 
#TotulPentruCasaTa – un con cept 
care prezintă evoluția sec  torului 
home & deco și ten dințele care vor 
domina în perioa da următoare. 
Manifestarea se desfășoară în pe -
rioada 23 – 26 martie, în pa vilionul 
B2 al Cen trului Expo zițional. 

Și anul acesta, #Totul Pentru -
CasaTa pro mo vea ză cele mai 
inspirate produse pentru design 
interior și aduce în prim plan crea -
tivitatea și originalitatea com   pa niilor 
care se adaptează atât tren durilor, 
cât și nevoilor celor care doresc să-
și amenajeze o casă. Firmele care 
au soluții pentru amenajarea 

spațiului exterior, sisteme de 
automatizare și mo ni torizare a 
locuinței, accesorii pen tru op ti -
mizarea costurilor afe rente 
încălzirii, răcirii și ilu minatului, 
piese de mobilier și accesorii, 
materiale de construcții, sisteme 
smart de încălzire și răcire sau 
oferă consultanță de design,       
sunt invitate să participe la   
#TotulPentruCasaTa2023. 

Expozanții înscriși până la 
această dată anunță prețuri im ba -
ta bile la produsele și serviciile pe 
care le prezintă la târg. Mai mult 
decât atât, pe durata celor 4 zile, 
aceștia oferă vizitatorilor con sul -
tanță gratuită pentru planurile de 

construcție și amenajare a oricărui 
tip de spațiu. 

 
Conceptul #TotulPentruCasaTa reu -
nește târgurile cu tematică home & 
deco din programul expo zițional al 
ROMEXPO: Construct Ambient 
Expo, Romtherm, Expo Flowers & 
Garden și Mobila Expo. 

PROGRAM DE VIZITARE 
l 23 - 25 martie (joi - sâmbată): 
în intervalul orar 10:00 – 18:00 
l 26 martie (duminică): în 
intervalul orar 10:00 – 16:00 

EVENIMENT



l  dOtăR i  pEntRU HOtElUR i   
și CEntRE SpA-wEllnESS-BAlnEARE 

l  nO i  MAtER iAlE, SOlUț i i  dE 
COnStRUCț iE  
ș i  AMEnAjARE  

l  COnSUltAnță  dE SpEC iAlitAtE  
l  REpERE dE SUCCES  

În  dOMEniU

REVISTA Hotel &  
Spa Magazin 

www.spamagazin.ro

REviStă  C itită  dE MAnAgER i i   
din  indUStR iA OSp itAlităŢ i i

www.spamagazin.ro

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

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

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

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

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

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

SPA rexerve_Layout 1  13/04/18  01:51  Page 1 www.spamagazin.ro

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

Eveniment: Anuala de Arhitectură București 2017; Bursa și Forumul de Turism Balnear - Băile Tușnad

2017 • Consultanță Spa - Lăcrămioara Moroianu • Interviu - Ioana Rebenciuc, TISA Hotels & Spa,

Băile Olănești • Sfaturi pentru dezvoltarea unei zone de agrement cu piscină • Sisteme și materiale

profesionale pentru Horeca • Servicii premium pentru hotelieri - Turul personalizat by Dracula Tour

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

www.spamagazin.ro

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

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

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

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

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

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

Aveți încredere în profesioniști!



Administrator: 
Joachim Cronauer 
0728.193.630 | 
joachim_cronauer@sermis.ro 

Consultant tehnic: 
Bodor Ioan  
0727.886.006 |  
bobbybodor@yahoo.com

WAKOL MS 550 - ADEZIV  
SILANIC DE NOUĂ GENERAȚIE

6.700 mp de 
PVC 
antiderapant 
pentru trafic 
intens la 
Promenada 
Mall Târgu 
Mureş montați 
cu adezivul 
WAKOL MS 
550.

WAKOL MS 550, adeziv de nouă generație, pe bază de 
silan cu conținut mare de răşini naturale!  
Rezistent la apă, se poate folosi şi la exterior. 

WAKOL MS 550

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


