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EDITORIAL

Sumar

L a trecerea într-un nou an, este 
potrivit să facem un scurt 
bilanț al realizărilor recente și, 

într-o notă optimistă, să ne propu-
nem lucruri noi și frumoase pentru 
viitor. Am avut așadar un an în care 
am continuat să stimulăm branșa 
montatorilor de acoperișuri în or-
ganizarea de acțiuni care să scoată în 
evidență profesionalismul și calitatea 
materialelor, organizând două eveni-
mente dedicate la Romexpo, în pri-
măvară și toamnă.

Tot mai mulți oameni află că existăm, 
că suntem activi și că putem deveni o 
prezență constantă în con știința clien-
tului final, nu doar a specialistului. A 
fost un an în care am reușit să concre-
tizăm, cel puțin parțial, ceea ce ne-am 
propus în 2013, când am fost gazdele 
unui campionat mondial de montaj. 
Cu toate dificultățile întâmpinate, cre-
dem că ne-am păstrat tonusul și avem 
energia de a propune în continuare noi 
acțiuni menite să schimbe mentalități 
și obiceiuri, care pe moment nu sunt 
toate benefice pentru calitatea lucrări-
lor. Ca să înțelegem mai bine ce avem 
și ce ne dorim, este suficient să avem 
în față două imagini sugestive, pe 
care am considerat că este bine să vi 
le arătăm și dumneavoastră. 

Este simplu de stabilit o atitudine, 
dacă le privim: una arată realitatea 
din teren (o realitate tipic autohtonă, 
în care excepția nefericită tinde să de-
vină regulă), iar cealaltă ne dezvăluie 

o perspectivă nouă, despre ceea ce 
ar trebui să reprezinte un montator 
profesionist, responsabil, dornic de 
performanță, participant la un con-
curs în care vrea să își demonstreze 
aptitudinile și să învețe, fără a pretinde 
că le știe pe toate. Sunt lucruri de care 
probabil nu trebuie să vă convingem, 
pentru că toți avem ocazia să ne ve-
dem orașele de sus, de la balconul unui 
bloc, și să înțelegem de ce ne deranjea-
ză peisajul, un peisaj care tinde să de-
vină tot mai agresiv pentru ochi și tot 
mai puțin protectiv pentru cei care au 
un acoperiș deasupra capului. 

Nu încetăm să repetăm: montatorul 
este direct responsabil pentru ceea 
ce pune în operă și pentru modul în 
care o face. El poate schimba optica 
beneficiarului, poate alege materialele 
și metodele de lucru, poate face dintr-
un produs ceva ce nici producătorul nu 
a sperat. De aceea el trebuie susținut, 
stimulat să performeze și să învețe. El 
are nevoie de un mediu propice, de 
evenimente în cadrul cărora să se 
poată afirma. În 2016 vom organiza 
și alte manifestări, chiar un concurs 
național de montaj. Veniți să îi vedeți 
pe montatori la lucru, acordați-le cre-
ditul de care au nevoie, provocați-i cu 
noi proiecte și materiale, pentru că 
aceasta este singura modalitate prin 
care piața poate să crească, iar benefi-
ciarul să învețe că se poate și mai bine. 

Vă dorim un an nou prosper și plin 
de sentimente bune!  
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Schimbarea vine  
de la noi
Silviu DUMITRESCU – Președinte ANMAR
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nevoie de odihnă plăcută. Aerul proaspăt și o încăpere întune-
coasă creează atmosfera perfectă pentru ca micuții noștri să 
pornească rapid într-o aventură continuă într-o nouă galaxie, 
foarte îndepărtată.

Rulourile Star Wars & VELUX Galactic Collection fac întuneric 
total, sunt fabricate din materiale care nu conțin substanțe chimice 
nocive și se montează foarte ușor pe ferestrele de mansardă. 

Cumpără online pe veluxshop.ro
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Darth Vader (4710)

Kylo Ren
(4712)

Chiar și cei mai puternici 
cavaleri Jedi au nevoie 
de un somn odihnitor



MICILE CASE 
NEOLITICE 

Cine nu a auzit de construcțiile megalitice de la Stonehenge - An-
glia, unde acum 4000 – 4500 de ani niște oameni au transportat 
de la sute de kilometri și așezat una peste alta pietre de zeci de 
tone, devenind în zilele actuale sursă de inspirație pentru tot fe-
lul de scenarii SF, revitalizări ale unor mistici păgâne sau teorii ale 
conspirației? Subiectul a devenit interesant și pentru noi odată cu 
construirea de anul trecut a câtorva case de inspirație neolitică, ce 
încearcă să recreeze tehnicile folosite pentru realizarea locuințelor 
de către cei care au ridicat impresionantul monument.

TEHNICI TRADIȚIONALE

STONEHENGEale celor care au ridicat
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tură, aparentă sau ascunsă, din crengi și nu-
iele. Departe de a fi niște locuințe primitive, 
aceste case erau foarte luminoase și aerisite. 
Creta era folosită atât pentru pardoseli, cât și 
pentru ziduri, materialul având o capacitate 
superioară de a reflecta lumina soarelui în 
timpul verii, datorită culorii albe, dar și de a 
înmagazina și păstra iarna căldura din vatră. 
Creta scoasă din cariere locale era zdrobi-
tă și, prin amestecare cu apă, se obținea un 
lut lipicios (destul de greu de prelucrat, ce-i 
drept), care era aplicat cu mâinile pe structu-
ra realizată anterior din nuiele de alun.

Reconstituirea stilului de locuire neoliti-
că de la Stonehenge a fost obținută doar cu 
materiale locale: 20 de tone de cretă, 5000 
de crengi de alun, trei tone de paie de grâu și 
mult stuf. Mâna de lucru a fost asigurată prin 
voluntariatul a circa 60 de persoane, care au 
beneficiat de sprijinul Ancient Technology 
Centre din Cranborne, cei implicați repli-
când exact metodele  de construcție, dar cu 
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L a Stonehenge, nu departe de cunoscu-
tele construcții megalitice, au fost ridi-
cate anul trecut cinci case neolitice care 

redau, atât cât s-a putut stabili prin prisma 
arheologilor și istoricilor, modul de viață al 
celor care au ridicat marele ansamblu din pia-
tră în urmă cu 4500 de ani. Finalizate în vara 
anului 2014, aceste case au fost amenajate și 
deschise publicului, dar mai ales voluntarilor 
care doresc să reînvie tehnici tradiționale sau 
antice de confecționare a diferitelor obiecte: 
ceramică, unelte, îmbrăcăminte etc.

Cretă, paie, stuf și crengi de alun
Sursa de inspirație a fost de fapt situl ar-

heologic de la Durringron Walls, amplasat la 
câțiva kilometri de Stonehenge, unde au fost 
descoperite cu un deceniu în urmă rămășițele 
câtorva case (dintr-o așezare estimată la 
aproape o mie de locuințe), utilizate pentru 
câteva decenii chiar în perioada ridicării mo-
numentului. Creta folosită la ridicarea satu-
lui respectiv, un material calcaros granular 
ce poate fi prelucrat cu ușurință când este 
adus la forma de pudră, a contribuit decisiv 
la păstrarea multor dovezi arheologice valo-
roase, care altfel s-ar fi degradat. 

Se consideră deci că locuitorii satului de 
la Durringron sunt cei care au transportat și 
ridicat menhirele pe la 2500 î. Hr.. Așa cum 
se poate vedea în reconstituire, casele lor au 
câte o cameră, de circa 5 metri pătrați fieca-
re; pereții sunt construiți din cretă și paie, 
iar acoperișurile din stuf, totul pe o struc-
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unelte mai moderne, deoarece era necesară 
finalizarea rapidă, pentru a evita neplăcerile 
sezonului rece. Apoi, interioarele au fost de-
corate și mobilate cu piese specifice: unelte 
din piatră, ceramică și alte artefacte. 

Arheologie experimentală
Dimensiunile zidurilor și acoperișurilor au 

fost estimate după amprenta la sol a fiecărei 
case, din descoperirile arheologice de la Dur-
ringron, iar forma și structura acoperișului, 
trebuie să o spunem, se bazează pe resturile 
găsite în acele situri, dar și pe presupoziții, 
fiind folosite și informații din alte cercetări 
sau descoperiri. Proiectul acesta a avut deci 
o componentă experimentală (parte a așa-
numitei „arheologii experimentale”), fiind 
testate diverse materiale locale pentru a 
vedea care rezistă mai bine. S-a dovedit că 
acele materiale considerate tradiționale, în-
tâlnite încă la casele rurale britanice, sunt și 
cele mai bune.

Unele teorii, mai mult sau mai puțin bazate 
pe dovezi științifice, susțin că însuși ansam-
blul de piatră de la Stonehenge ar fi avut un 
acoperiș de formă perfect conică, pietrele 
având rolul de a-l susține. Astfel, s-ar fi creat 
un spațiu interior cu o acustică absolut uimi-
toare – afirmă susținătorii teoriei. Dacă ar fi 
adevărat, cu siguranță ar fi fost vorba despre 
un acoperiș realizat în mod asemănător - de 
dimensiuni mult mai mari, desigur.
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Așadar, potrivit 
presupozițiilor respective, 
acoperișul de paie sau stuf 
era țesut pe o structură 
de alun (un lemn flexibil 
și rezistent, recoltat din 
pădurile apropiate), pentru 
fiecare dintre cele cinci case 
fiind aleasă câte o tehnică 
separată de execuție. 

Forma conică sau în patru 
ape este obținută cu nuiele 
mai groase sau mai subțiri, 
utilizate transversal, respectiv 
longitudinal. Chiar dacă este 
voluminos, acoperișul din 
stuf se menține la o greutate 
redusă, prin urmare struc-
tura de rezistență descrisă 
aici a fost suficientă. Panta 
trebuia să fie mare, pentru 
ca apa să se scurgă rapid, 
evitând apariția mucegaiului 
sau scurgerea spre interiorul 
locuinței. 

Trebuia respectată de ase-
menea o condiție de bază: 
”șarpanta”, vizibilă direct 
din interior, să fie suficient 
de înaltă astfel încât, atunci 
când ardea focul în vatră, 
fumul să poată ieși prin 
acoperiș fără pericolul de a 
cauza vreun incendiu din 
cauza scânteilor. Fumul eli-
berat direct în casă este și o 
excelentă metodă antisepti-
că, ce descurajează instalarea 
insectelor sau rozătoarelor 
în interiorul învelitorii. De 
asemenea, grăsimea din 
acel fum, eliberată odată cu 
prepararea alimentelor, se 
pare că formează un strat de 
protecție pentru acoperiș, 
care îi prelungește durata 
de viață.



Experiența românească
La Muzeul Satului din București pot fi vă-

zute numeroase locuințe tipice românești 
acoperite cu stuf, trestie, paie, chiar fân, 
evidențiind tradiția acestor materiale în ar-
hitectura rurală de la noi, în aproape toate 
regiunile țării. 
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După zeci de ani de la realizarea acestor 
acoperișuri, învelitorile sunt încă în stare 
bună, demonstrând ”fiabilitatea” lor. Stuful 
și trestia erau utilizate cu precădere în zo-
nele de luncă și mai ales în Dobrogea (stuful 
din zonele cu apă salmastră se spune că este 
cel mai rezistent), paiele - în zonele de câm-
pie, iar fânul - la deal și la munte. Erau ma-
teriale ieftine (practic gratis) și relativ ușor 
de pus în operă, necesitând totuși o serie de 
operațiuni de întreținere. 

Dat fiind trendul locuințelor ecologice, 
realizate cu materiale locale și nepoluante, 
pentru locatari și pentru mediu, an de an se 
construiesc tot mai multe case cu acoperiș 
de acest tip, în special case de vacanță, re-
staurante sau unități de cazare cu un con-
cept bazat pe tradiție, rustic sau pe stilul de 
viață arhaic. 

Avantajele sunt reale: un strat gros de 
stuf, paie sau alt material vegetal reprezin-
tă o izolație termică absolut dezirabilă, iar 
protejarea de umiditate este perfect reali-
zabilă, atunci când lucrarea este executată 
de meșteri care cunosc încă tainele acestei 
meserii. Din păcate, numărul celor care 
mai au cunoștințe și tragere de inimă să 
lucreze aceste învelitori este tot mai mic – 
iată și motivul pentru care în Europa Occi-
dentală se încearcă revitalizarea meseriilor 
respective.



Alternativa ecologică  
pentru casele moderne

În ultimul timp, s-a constatat totuși o re-
vitalizare a acestui domeniu, sub influența 
comenzilor din vestul continentului, care au 
avut ecouri și în România. Au apărut unele 
firme specializate care lucrează cu precăde-
re în străinătate, utilizând, pe lângă materi-
alele naturale respective, tehnici moderne 
de protecție, ignifugare și presare. În opinia 
susținătorilor acestui trend, coeficientul de 
transfer termic bun (ce se poate situa sub 
0,4 W/mpK) nu este singurul avantaj al în-
velitorilor din trestie, stuf sau paie, care de 
regulă sunt realizate la grosimi de 28-30 cm 
şi chiar mai mult, fără a încărca în mod defi-
nitoriu structura acoperișului. Se ia în calcul 
și izolarea fonică foarte bună, datorată gro-
simii, structurii interne a stratului vegetal și 
elasticității, care atenuează zgomotul venit 
dinspre exterior, precum și impactul plo-
ii sau grindinei. Izolarea termică și fonică 
suplimentară a acestor acoperișuri nu este 
așadar necesară. 

Ca și în trecut, pentru obținerea calității 
pe această nișă, sunt selectate doar materi-
ale vegetale rezultate din plante sănătoase, 
bine întreținute, ajunse la maturitate, care 
nu au fost afectate de putrezire sau mucegai. 
Trebuie avut grijă ca în compoziția aceasta 
să nu fie lăsate alte tipuri de plante, precum 
buruieni sau iarbă, care nu au aceleași carac-
teristici. 

Culoarea este un aspect important. Inițial, 
învelitoarea are o cromatică mai intensă, 
care se estompează însă pe măsură ce tre-
ce timpul, devenind de un gri uniform, apoi 
spre un negru plăcut. Atacul insectelor poa-
te fi și el combătut cu substanțe specifice, dar 
atâta vreme cât se creează o barieră continuă 
(folie, panouri de lemn sau gips-carton etc.) 
față de structura acoperișului și față de inte-
riorul locuinței, prezența acestor viețuitoare 
nu este neapărat dezagreabilă, ba din contră. 

Un alt trend din ultimii ani este acoperișul 
vegetal, în care dezvoltarea diverselor forme 
de viață este stimulată, prin urmare aceasta 
poate fi o problemă numai dacă suntem en-
tomofobi.

S-a constatat că un 
acoperiș de acest tip 
realizat cu mijloace 
moderne nu este cu mult 
mai expus la incendii 
decât unul obișnuit, 
intervenindu-se cu soluții 
de ignifugare, acolo unde 
nu există rețineri de 
natură ecologică, dar și 
cu tehnici de strângere; 
neexistând aer care să 
întrețină arderea, pericolul 
de incendiu este mult mai 
mic – focul arde mocnit, 
fără să se extindă rapid. 
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INTERESUL PENTRU EVENIMENTELE 
COMPETIȚIONALE ȘI DEMONSTRATIVE

În ultimii ani s-a înregistrat un interes ridicat și în 
țara noastră legat de acest tip de manifestări, prin 
care montatorii, producătorii, specialiștii și publi-
cul larg se întâlnesc având același centru de interes: 
materialele profesionale pentru acoperișuri. Acestea 
sunt expuse, evaluate și puse în operă de profesioniști, 
cu scule și echipamente specializate - totul într-o at-
mosferă bazată pe competitivitate și comunicare în 
același timp. Efuziunea a început după organizarea 
la București, în noiembrie 2014, a celei de-a XXV-a 
ediții a Campionatului Mondial al Tinerilor Mon-
tatori de Acoperișuri, prilej pentru membrii branșei 
de a observa potențialul unor asemenea întâlniri, ro-
lul lor în dezvoltarea și ridicarea nivelului profesio-
nal al pieței specializate. Cu numai doi ani înainte, 
în 2012, România participase pentru prima dată la 
un eveniment de acest gen organizat în străinătate, 
la Lucerna – Elveția. Atunci, cele două echipe (”Me-

• Demonstrații de montaj profesional
• Expunere de produse și sisteme pentru acoperișuri
• Materiale premium și montatori experimentați

Best 
Roofs & Facades 

2015

EVENIMENT

În perioada 19 – 23 septembrie 2015 a avut loc o nouă ediție (cea de-a doua) 
a manifestării Best Roofs & Facades, dedicată profesioniștilor din domeniul 
acoperișurilor și fațadelor, constructorilor, arhitecților, dar și potențialilor 
beneficiari ai unor lucrări de calitate. Evenimentul, organizat de Asociația 
Națională a Montatorilor de Acoperișuri din România (ANMAR),  
membră a IFD (Federația Internațională a Pieței de Acoperișuri și Fațade), 
în parteneriat cu Revista Mansarde, Acoperișuri & Fațade, a avut loc la 
Romexpo, în Pavilionul E2, în paralel cu ediția de anul acesta a târgului BIFE – SIM 
și cu Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli – Art Floors 2015.

BEST ROOFS & FACADES 
19-23 septembrie, Romexpo 2015

Evenimentul a fost susținut de:
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tal” și ”Acoperișuri clasice”) și delegația noastră au 
luat contact nemijlocit cu atmosfera și mizele unei 
competiții de nivel mondial. În sfârșit, în primăvara 
lui 2015 s-a reușit organizarea unui nou eveniment: 
la Construct Expo, mai mulți producători și echipe 
de montaj au executat lucrări demonstrative în fața 
vizitatorilor târgului.

Concursurile de montaj și demonstra țiile prac-
tice, precum și premierile de lucrări in situ pentru 
acoperișuri și terase, au o tradiție îndelungată în 
Europa, iar manifestări similare sunt organizate tot 
mai des în întreaga lume. Sub egida unor asociații 
naționale sau regionale, există evenimente de acest 
gen din Australia până în SUA, cu diverse probe și 
categorii de evaluare. Există de asemenea un inte-
res deosebit pentru depășirea limitelor impuse de 
frontiere, iar aici am vrea să menționăm organizația 
internațională a roofer-ilor, IFD, din care face par-
te și Asociația Națională a Montatorilor de 
Acoperișuri din România, alături de asociații simi-
lare din Germania, Elveția, Austria, Marea Britanie, 
Polonia, Ungaria, SUA, China, Rusia, Cehia, Belgia, 
Irlanda, Slovacia și altele. 

DEMONSTRAȚII PENTRU SPECIALIȘTI  
ȘI PUBLICUL LARG

În același fenomen aflat pe un trend ascendent se 
înscrie și această ediție a manifestării Best Roofs 
& Facades, ținta fiind organizarea unui concurs 
național care a fost prevăzut pentru anul viitor, sub 
egida și exigențele IFD (International Federation for 
the Roofing Trade). Desigur, România face acești 

primi pași cu timiditate, deoarece aici nu există un 
învățământ de specialitate instituționalizat de lungă 
durată, precum în țările occidentale, în măsura în 
care o competiție este privită ca parte din pregătirea 
profesională a tinerilor montatori. 

Pe parcursul a cinci zile de evenimente au fost 
invitați nominal o mulțime de specialiști: arhitecți, 
ingineri constructori, antreprenori, distribuitori 
de materiale din domeniu, montatori, presă de 
specialitate, dezvoltatori etc.. Demonstrațiile de 
montaj profesionist au fost făcute doar cu materia-
le premium și scule profesionale, vizitatorii putând 
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EVENIMENT

urmări abilitățile practice ale participanților, capaci-
tatea lor de a aborda o lucrare în sistem complet, cu 
montarea tuturor elementelor care pot intra în struc-
tura unui acoperiș: învelitori, substructuri, termo-
hidroizolații, ferestre de mansardă, sisteme plu-
viale, ornamente etc.. Publicul larg află astfel despre 
aspectele complexe pe care le presupune această me-
serie și importanța calității materialelor folosite, iar 
specialiștii pot intra în posesia unor informații noi, 
inclusiv despre cei care sunt capabili să furnizeze 
produse și servicii de cel mai înalt nivel profesional. 
De asemenea, au fost puse în operă învelitori din di-
verse materiale (țiglă, metal, materiale bituminoase), 
acoperind cât mai larg plaja de preferințe ale benefi-
ciarilor acestor lucrări. 

În fiecare zi a manifestării, între orele 10.00 și 
18.00, au fost urmărite prezentări și demonstrații cu 
cele mai performante materiale și sisteme din piață, 
dintre care menționăm: ferestre de mansardă Velux, 
țiglă de beton Terran, sisteme de învelitori Ondu-
villa (Onduline) și Iko, termo-hidroizolații Bauder, 
termoizolații Ursa, realizarea unor șarpante de lemn 
după metode de proiectare occidentale și execuția 
unor învelitori metalice din titan-zinc și cupru. 

Demonstrațiile practice s-au desfășurat pe stan-
durile de lucru utilizate la ultimele două ediții ale 
Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri, proiectate și executate în Elveția și 
aprobate de IFD, astfel încât au fost abordate ace-
le operațiuni de detaliu care reflectă în definitiv 
siguranța unui acoperiș și priceperea montatorilor. 
Cei care au intrat pe perioada evenimentului în pa-
vilionul dedicat demonstrațiilor au avut permanent 
ceva interesant de urmărit și au putut să obțină 
informații de specialitate pentru diversele probleme 
pe care le întâmpină în cadrul lucrărilor. Nu în ulti-
mul rând, manifestările din 19 – 23 septembrie au 
fost o excelentă ocazie de intensificare a comunică-
rii în interiorul branșei, între montatori/producători 
de acoperișuri și arhitecți, constructori, profesioniști 
din industria lemnului sau publicul larg. Participarea 
la acest eveniment, precum și la concursul de mon-
taj preconizat, vor constitui o bază de selecție pen-
tru Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri 2016 din Polonia, organizat de IFD.

Toate sistemele de învelitori puse în operă (ţiglă beton, 
învelitori bituminoase, membrane pentru terase, titan-zinc) 
au înglobat şi montarea unei ferestre de mansardă VELUX.
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Materialele și sistemele puse în operă

Termo-hidroizolație pentru terasă peste spațiu locuibil  
în sistem Bauder

P roducătorul de sisteme dedi-
cate Bauder a aplicat o termo-

hidroizolație cu membrane bi-
tuminoase și panouri din spumă 
dură de poliuretan. Aplicarea a 
fost realizată cu flacără și s-a acor-
dat atenție zonelor de colț și deta-
liilor, în proiect fiind integrată o 
fereastră pentru terasă Velux. 

Sistemul Bauder  
a fost compus din: 
• BauderTHERM DS 2 (barieră de 

vapori cu posibilitatea de difuzie)
• BauderPIR M (termoizolație din 

spumă poliuretanică)
• BauderTEC KSA (primul strat de 

hidroizolație autoadezivă la rece)
• BauderKARAT – strat de închi-

dere de TOP
• Accesorii – Bauder PIR Keile (sca-

fă – colțar)  din PIR

Aplicator specializat Bauder:
SC ACUM srl



16

EVENIMENT

M ontajul s-a făcut decalat, 
pentru a fi observate de că-

tre vizitatori toate straturile com-
ponente. 

A fost folosită țiglă Synus, o 
gamă nouă de la Terran, mai 
ușoară și cu durabilitate mărită, 
având o garanție de 50 de ani. 

Învelitoare din țiglă de beton Terran,  
peste rigle, folie anticondens și vată de sticlă Ursa,  
cu integrarea unei ferestre de mansardă Velux

De la Ursa a fost selectată o vată 
de sticlă specială pentru termoi-
zolare între căpriori, cu grosimea 
de 12 cm, peste care a fost aplica-
tă folia anticondens Seco Pro 0,04 
– destinată ventilării și protejării 
structurii de acoperiș. 
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De asemenea, a fost montată o 
fereastră de mansardă Velux de 
dimensiuni standard (78 x 118 
cm), cu operare în partea de sus, 
făcând parte din noua generație 
– cu sistem de izolare Thermo 
Technology și garnituri speciale, 
oferind optimizarea energetică a 
locuinței. 
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În sala demonstrațiilor au fost pre-
zentate de asemenea sisteme de ter-
mo-hidroizolare pentru acoperiș și 
fațadă de la Knauf Insulation, reu-
nite sub sintagma ”Soluții complete 
pentru case eficiente”. Vizitatorii au 
putut lua de aici diverse materiale 
promoționale, precum și mostre de 
vată minerală, propuse de Knauf 
pentru termoizolarea mansardei și 
acoperișului.

EVENIMENT

Scalemni, firmă specializată în 
proiectarea, execuția și monta-
jul scărilor de lemn, inclusiv pen-
tru mansarde, a realizat în zona 
expozițională un asemenea ele-
ment constructiv, exemplificând, 
cu imagini ale unor lucrări efec-
tuate în ultimul timp, care sunt 
oportunitățile oferite de acest 
material nobil, utilizabil în orice 
situație  – lemnul.

L ucrarea demonstrativă a fost 
executată peste un acoperiș în 

șarpantă (prevăzut cu coș de fum), 
cu covor de ventilație și fereastră 
de mansardă Velux încorporată. 
Valcon Roofs a oferit de asemenea 
demonstrații de ornamentică pen-
tru lucrări cu caracter decorativ, 
precum și exemple de fălțuire a di-
feritelor tipuri de tablă, cu mașini 
și scule speciale, instalate în pavi-
lionul E2. 

Învelitoare metalică din titan-zinc cu 
falțuri realizate manual – Valcon Roofs
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Învelitoare din țiglă bituminoasă cu aspect mediteraneean 
Onduvilla (aspect 3D)

A ceasta a fost montată în sistem 
complet (fixare cu cuie mono-

bloc, coș de aerisire, elemente de 
închidere la coamă, margine și cal-
can, bandă de etanșeizare etc.), de 
asemenea cu integrarea unei feres-
tre de mansardă Velux, direct pe 
astereala continuă din lemn. Lu-
crarea a fost executată de o echi-
pă autorizată de producător, iar 
specialiștii au fost prezenți la stand 
și au răspuns întrebărilor puse de 
participanți. Onduvilla este o țiglă 
bituminoasă concepută special 
pentru a conferi acoperișurilor un 
aspect tradițional, similar celor 
din țiglă clasică, având ca avanta-
je flexibilitatea, greutatea redusă, 
rezistența la agenți atmosferici, 
confortul termic și acustic. 

În timpul evenimentului, mon-
tatorii au primit de asemenea 
vizita unei delegații conduse de 
doamna Doina Pîrv, Managing 
Director la Onduline Materiale de 
Construcții.
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• Apropierea între montatori, armo-
nizarea pregătirii profesionale între 
granițele unei țări și, mai departe, 
între diferite piețe – în principiu țări 
europene, dar nu numai;

• Prezentarea producătorilor 
relevanți, a celor mai uzuale produ-
se și sisteme, dar și prezentarea de 
produse noi, inovative, inclusiv prin 
demonstrații practice sau expuneri 
teoretice;

• Continuitatea unor tradiții care 
își au originile în faimoasele bresle 
medievale (țiglari, dulgheri, fierari, 
șindrilari, pietrari etc.);

• Conștientizarea publicului de 
importanța pregătirii în domeniul 

acoperișurilor, specializarea conti-
nuă fiind condiția de bază a unui 
montator profesionist;

• Reliefarea avantajelor pregătirii la 
locul de muncă și creșterea respec-
tului pentru industrie;

• Promovarea profesiei de montator 
și specialist în acoperișuri în rândul 
publicului larg, al antreprenorilor, 
dezvoltatorilor, arhitecților etc.;

• Promovarea, în rândul tinerilor, a 
învățământului de specialitate sau 
a cursurilor organizate de marii 
producători de sisteme de acoperiș 
și produse complementare;

• Stabilirea unor standarde de 
performanță pentru profesioniști, 

care trebuie aduse și la cunoștința 
celor care sunt la început de carieră;

• Creșterea gradului de comple-
xitate a meseriilor, adaptarea la 
sistemele moderne de lucru, care 
nu pot fi dobândite decât prin 
expunerea la provocări, la teme ce 
presupun nu atât abilități practice, 
cât și cunoașterea unor aspecte 
teoretice;

• Nu în ultimul rând, promovarea 
conceptului de echipă, datorită 
căruia lucrările avansează mult mai 
rapid, respectând calitatea; orga-
nizarea, colaborarea, curățenia la 
locul de muncă sunt aspecte vitale 
pentru bunul mers al șantierului.

EVENIMENT

P entru realizarea acestei de mon-
strații, reprezentantul în Româ-

nia al producătorului Iko, domnul 
Dragoș Popa, a folosit elemente de 
șindrilă Cambridge Xtreme (30 de 
ani garanție totală, dintre care 15 
ani garanție de platină), cu ridicare 
pe calcan și grilă de ventilație. Sub-
structura a încorporat și un sistem 
termoizolant Ursa, peste care s-a 
intervenit cu o placă OSB și o mem-
brană multifuncțională Armourba-
se. Apoi a fost fixată șindrila, în cuie 
speciale, ținând cont de încorpora-
rea corectă a ferestrei de mansardă. 

Învelitoare cu șindrilă bituminoasă Iko,  
cu înglobarea unei ferestre de masardă Velux

 Rolul și scopul evenimentelor competițional-demonstrative



Pentru cei care nu se mulţumesc decât  
cu maximul de randament şi precizie.  
Ideal pentru montatorii de terase şi acoperişuri.

Suflanta cu aer cald 
HG 2620 E

• Putere: 2300 W / Temperatură: 50-700 ºC / Debit aer: 150-500 l/min 
• Motor fără perii: 10.000 h
• Presiune aer: 4.000 Pa pentru mai multă putere 
• Potrivit pentru utilizare pe şantier 
• LCD-Info-Display
• 4 programe individuale  
• Manipulare facilă prin Joystick
• Schimbare uşoară a rezistenței şi a cablului de alimentare
• Include filtru de particule fine 

www.steinel-professional.de



La casele nou construite, cu acoperiş fără astereală, montarea termoizolaţiei se realizează 
ca în detaliul de mai jos, urmându-se paşii descrişi. Pentru a obţine un acoperiş cu eficienţă  
energetică optimă, se recomandă utilizarea produsului URSA GLASSWOOL SF 34 atât pen-
tru stratul de termoizolaţie dintre căpriori, cât şi pentru cel de la faţa căpriorilor, spre interior.

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

1 – se montează folia de difuzie 
deasupra căpriorilor, prin capsare.
2 – se montează şipcile în lungul 
căpriorilor.
3 – se montează contraşipcile.
4 – se montează învelitoarea.
5 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori. Grosimea stratului de 
vată trebuie să fie egală cu gro-
simea căpriorilor (10 – 15 cm).
6 – se montează profilele de 
susţinere pentru gips-carton 
(interax 40 cm).
7 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34 între 
profilele metalice. Se recomandă 
o grosime de 10 cm.
8 – se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
9 – se montează gips-cartonul.

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro

În cazul acoperişurilor vechi, netermoizolate, pentru care se doreşte reabilitarea termică fără 
a înlocui şi învelitoarea, se procedează în felul următor: 

Vata minerală de sticlă URSA este ideală pentru toate cerinţele de izolare termică și fonică. 
Produsele au caracteristici tehnice certificate, sunt incombustibile (clasa de reacţie la foc A1), 
își păstrează dimensiunile și forma, nu putrezesc și nu se degradează în timp.

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

1 -  se montează nişte şipci 
logitudinale între căpriori, pentru 
a crea un canal de ventilaţie.
2 -  se montează folia de difuzie, 
prinsă cu şipcă de căpriori.
3 – se montează primul strat de 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori (grosimea termoizolaţiei 
egală cu grosimea căpriorului).
4 - se montează profilele de 
susţinere pentru placajul din 
gips-carton (interax 40 cm).
5 - se montează al doilea strat 
de URSA GLASSWOOL SF 34,   
între profile. Se recomandă o 
grosime de 10 cm.
6 -  se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
7 – la final, se montează placajul 
din gips-carton.

Atenţie! În ambele cazuri, folia barieră împotriva vaporilor (care oprește pătrunderea 
vaporilor de la interior în vata minerală) şi folia anticondens (care împiedică infiltrarea 
accidentală a apei printre plăcile de gips-carton) sunt OBLIGATORII!

Optim: URSA GLASSWOOL SF 34. Conductivitate termică: 0,034 W/mK
Economic: URSA GLASSWOOL SF 38. Conductivitate termică: 0,038 W/mK

Sfatul nostru: folosiţi întotdeauna produse performante, de calitate. Respectaţi grosimea 
minimă recomandată pentru straturile de izolaţie (subdimensionarea nu aduce economii)!

www.ursa.ro
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A vantajele utilizării sistemelor plu-
viale au fost apreciate de toate 
civilizațiile, mai mult sau mai puțin 

dezvoltate, atât în zonele ploioase, unde apa 
meteorică trebuia îndepărtată de clădiri 
pentru a evita distrugerea lor, cât și în zone-
le secetoase, unde a devenit o metodă ideală 
de a colecta și stoca o apă de calitate bună, 

SISTEME PLUVIALE

folosită pentru irigație, hrănirea animalelor 
și chiar a oamenilor. Vom face o scurtă in-
cursiune în istoria acestor instalații, strâns 
legate ca amplasament, utilitate, proiecta-
re sau estetică de acoperișul și fațada unei 
construcții. Vom vedea că povestea este 
deseori marcată de mituri și simboluri din-
tre cele mai interesante.

JGHEABURI ȘI BURLANE

Cetatea Londrei

REPERE ISTORICE 
Câteva 
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Mai vechi decât s-ar crede
Arheologii au descoperit cele mai vechi 

forme de jgheaburi în cadrul civilizațiilor din 
Valea Indusului din anii 3000 - 1500 î.Hr., 
acestea fiind realizate din piese de lut ars, 
nu deosebit de bine etanșeizate și concepu-
te pentru terase, nu pentru acoperișurile în 
pantă. Erau doar niște mici canale, folosite 
pentru a transporta apa dintr-un loc în altul. 
Mai târziu însă, grecii, egiptenii și apoi ro-
manii au conceput niște sisteme de jgheaburi 
și burlane (din ceramică, lemn și piatră) care 
îndreptau apa meteorică spre sistemele de 
canalizare. Trebuia totuși să se dezvolte teh-
nica realizării acoperișurilor, pentru a putea 
vorbi despre lucruri mai complicate. Temple-
le grecești, construcții masive, cu acoperișuri 
ample, aveau la marginea acoperișului gar-
guie masive, așa cum au fost descoperite la 
Templul lui Zeus din Atena – peste 100 de 
capete de leu din marmură, prin gura cărora 
se scurgea apa acumulată pe acoperiș.

Romanii au făcut pași importanți în 
direcția aceasta în secolul I î. Hr, , fiind cu-
noscută preocuparea și priceperea lor în con-
struirea unor instalații elaborate (sisteme de 
drenaj, rigole), dar și a acoperișurilor bine 
etanșeizate din țigle/olane. În general, aceste 
sisteme pluviale erau realizate tot din lut ars, 

sub formă de piese mici care se înșirau una 
peste alta. Prin intermediul romanilor, au 
fost răspândite aceste metode în tot spațiul 
european, inclusiv în insulele britanice. Pe 
de altă parte, din vremurile străvechi se mai 
păstrează încă, în arhitectura tradițională, 
jgheaburile din lemn, realizate prin scobirea 
în „V“ a unui trunchi de copac, având același 
amplasament de azi – sub streașină. Din pă-
cate, nu există prea multe referințe materiale 
care să demonstreze această tradiție, lemnul 
fiind un material perisabil.

Gloriosul Ev Mediu
Un pas important a fost dezvoltarea acestor 

sisteme sub influența stilului gotic, începând 
cu primele decenii ale mileniului al doilea al 
erei creștine, când au început să fie folosite 
pe scară mai largă parapetele și acoperișurile 
din piatră – înclinate sau tip terasă, în ambe-
le cazuri fiind căutate soluții pentru îndepăr-
tarea apei pluviale, mai ales că arhitectura 
gotică s-a dezvoltat în zonele nordice, umede. 

Un aspect definitoriu este apariția gargu-
iului, acel ornament adăugat în Evul Mediu 
sistemului pluvial (folosit în absența burla-
nelor), reprezentând de cele mai multe ori 
un animal sau personaj fantastic, înspăi-
mântător. Mitul prin care acest element de 

Cap de leu din marmură – 
gargui pentru un templu 

grecesc

Jgheab rudimentar peste 
contrafort, din Evul Mediu

Cetatea Londrei 
( foto dreapta: detaliu)
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construcție capătă denumirea respectivă 
spune că prin secolul al VII-lea, Sfântul Ro-
manus, episcop de Rouen, a plecat să lupte 
cu un dragon care scotea flăcări pe gură și 
doar un condamnat la moarte, pe nume La 
Gargouille, a avut curajul să-l însoțească. 
Dragonul a fost, desigur, învins, iar condam-
natul iertat de pedeapsă, motiv pentru care 
în fiecare an, până în secolul al XVIII-lea, 
episcopii catolici au iertat câte un condam-
nat, în onoarea Sfântului Romanus și a lui La 
Gargouille. Garguiul are așadar o tematică 
legată de lumea dragonilor și a animalelor 
fantastice. Revenind în registrul practic, el 
a fost foarte util: acesta ieșind în relief, în 
afara planului fațadei, apa era aruncată de-
parte de constucție, lucru benefic pentru 
protejarea ei. Cert este că în Evul Mediu și, 
mai apoi, în multe stiluri arhitectonice care 
au preluat modelul, s-a dezvoltat o adevăra-
tă artă în realizarea garguielor. Lucrurile au 
devenit mai complicate prin secolul al XII-
lea, când unii clerici, în frunte cu Sfântul 
Bernard de Clairvaux, au început să protes-
teze împotriva acestor animale „necurate“ și 
consumatoare de resurse. Drept pentru care 
s-a revenit la lemn, ceramică și, lucru inedit 

SISTEME PLUVIALE

încă pe atunci, plumb. Prima clădire care se 
pare că a beneficiat de asemenea jgheaburi 
și burlane este Turnul Londrei, în 1240, ca 
metodă de a păstra curată fațada de culoare 
deschisă. 

Gargui – Sainte-Chapelle du 
Château de Vincennes

Gargui – Hôtel de ville de 
Bruxelles 

Faimoasele garguie de la 
Notre Dame de Paris 
( foto stânga și sus)

Garguie pe Biserica  
Sacré-Cœur din Paris  
(o construcție recentă,  
din sec. al XIX-lea)
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Industrializarea și 
epoca noilor materiale
Prin anii 1700, dezvoltarea tehnologică a 

permis obținerea de jgheaburi și burlane din 
fontă, un material tot mai ieftin (dar greu în 
același timp, dacă luăm în calcul grosimea 
pereților). Nu cu mult mai târziu, au înce-
put a fi folosite sistemele pluviale din plumb, 
cupru și zinc, devenite materiale standard 
pentru lucrările de arhitectură. Sistemele 
pluviale au căpătat popularitate, observân-

Burlan din cupru (1892)

Jgheab și burlan din fontă

Zinc, cu ornamente pe colierele de fixare Sistem pluvial și accesorii (parazăpezi) integrate în arhitectura medievală

du-li-se avantajele, prin urmare au început 
a fi utilizate progresiv în marile orașe. Mai 
mult sau mai puțin anecdotic, se spune că 
în aceste orașe, tot mai înghesuite din cauza 
unui urbanism dezordonat, cele mai frecven-
te disensiuni între cetățeni erau „litigiile de 
jgheab“, deoarece toți încercau să îndrepte 
sistemul pluvial către vecin...

În același timp, lemnul a revenit ca materi-
al pentru jgheaburi (uneori placate în partea 
concavă cu metal, pentru a nu se deteriora 
prea rapid), fiind întâlnit mai ales la locuințele 
celor care și le permiteau, deoarece de data 
aceasta erau frumos ornamentate, adevărate 
opere de artă – au fost relativ frecvente inclu-
siv până la începutul secolului trecut. 

Secolul al XX-lea a fost momentul în care 
au fost implementate noi tehnologii și mate-
riale, de la tabla laminată din diverse metale 
(cea de oțel galvanizat a devenit foarte ief-
tină) la materialele plastice, în special PVC 
și polietilenă. O etapă importantă a fost in-
ventarea mașinii de jgheaburi din aluminiu 
fără sudură, din anii 1960, fapt care a gene-
rat folosirea frecventă a acestui metal – este 
utilizat intens și în zilele noastre, mai ales în 
America de Nord (circa 70% dintre sisteme-



28

SISTEME PLUVIALE

O altă provocare pentru cei care proiec-
tează și montează sistemele de jgheaburi 
și burlane în zilele noastre este modul în 
care se rezolvă problema estetică, numeroși 
arhitecți evitând să prevadă burlane pe fa ța-
dă. Întrucât secțiunea unui burlan sau jgheab 
(ca și numărul acestora) este proporțională 
cu suprafața acoperișului, dimensiunea poa-
te fi cu atât mai importantă în compoziția 
acelei fațade. 

Probabil ar trebui să luăm exemplu de la 
modul în care a fost rezolvată problema în 
trecut, când aceste instalații erau adevărate 
opere de artă, acordându-li-se toată atenția 
arhitecților, într-o epocă în care materiale-
le erau puține și greu de prelucrat. Erau in-
tegrate perfect în sistemul de acoperiș și în 
ornamentica de fațadă, fără a trezi nicio 
suspiciune estetică. Și în prezent, acolo unde 
există o preocupare reală, clădirile cu valoa-
re istorică sau de arhitectură beneficiază de 
o abordare specială a temei, reușindu-se o 
integrare perfectă, de regulă cu concursul 
producătorilor sau montatorilor. Dar, repe-
tăm, pentru aceasta este necesară o minimă 
preocupare în găsirea soluțiilor, nu un refuz 
„din principiu“, sau pentru că efortul este 
prea mare. Pentru sistemele pluviale, efortul 
chiar merită, beneficiile sunt importante. 

Rețea de burlane pe fațada 
unei clădiri din Londra

Elementele pluviale 
sunt adesea o probă de 
pricepere în tinichigerie.   

le pluviale în SUA!) și în țările care preferă 
construcțiile și acoperișurile ușoare. Siste-
mele pluviale din mase plastice au avut de 
asemenea o istorie interesantă. A trebuit să 
treacă aproximativ trei decenii de la realiza-
rea primelor țevi din PVC, în anii 1930, pen-
tru ca materialele plastice să fie folosite și în 
domeniul sistemelor pluviale, deși între timp 
acestea fuseseră folosite pentru instalații sa-
nitare, de canalizare, drenajul drumurilor și 
multe altele. 

În prezent, piața europeană este domi-
nată de sistemele din oțel acoperit cu mai 
multe straturi metalice sau din polimeri, re-
spectiv aliaje de cupru, zinc și plumb, ceva 
mai scumpe dar cu o durată de viață mai 
lungă. Principala lor provocare, dincolo de 
rezistența la factorii mecanici și de climă, 
este etanșeitatea, orice defecțiune care per-
mite scurgerea apei pe fațadă având ca rezul-
tat pătarea acesteia cu oxizi metalici corozivi 
sau chiar deteriorarea severă.





ACOPERIȘURI ISTORICE

A ncorarea în prezent a orașului este 
evidentă, iar pentru aceasta putem 
doar să dăm ca reper faptul că Mila-

no a fost gazda Expoziției Universale 2015, o 
„vitrină globală” la care au venit să-și afirme 
modernitatea circa 140 de țări de pe toate 
meridianele Pământului. Aici se desfășoară 
de asemenea faimoasa Bienală de Arhitectu-
ră, un reper în domeniul nostru. Saloane de 
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Este greu de spus ce reprezintă Milano 

în zilele noastre, ce primează: istoria 

unui oraș - capitală a unei provincii 

bogate, aflat în primele rânduri ale 

civilizației și culturii europene încă din 

zorii Evului Mediu, sau modernitatea 

industrializată, care oferă simultan 

imaginea de capitală a designului, dar 

și exemplul indezirabil de poluare? 

Vom prefera să ne aruncăm privirea în 

ambele direcții, chiar dacă trecutul pare 

mult mai interesant.

MILANO
ISTORIE 

ȘI PREZENT
mobilă sau automobile, lansări ale unor noi 
colecții vestimentare, Carnavalul Ambrozi-
an, festivaluri de film, spectacole la Scala, 
evenimente sportive, toate acestea compun 
o imagine care depășește cu mult profilul 
unui oraș (turistic) obișnuit. Milano este 
principalul oraș al nordului Italiei, capitala 
tradițională a Lombardiei, o regiune dis-
putată de prea multe imperii, de la romani, 
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care au integrat anticul Mediolanum, până 
la spanioli, francezi sau austrieci. 

În ciuda tuturor, Milano a reușit să își păs-
treze prosperitatea, indiferent de autoritatea 
sub care se afla, și să dea tonul în arhitectu-
ră, design, stil de viață. În prezent este locuit 
de 1,3 milioane de locuitori (mult mai puțini 
decât în anii ’70 ai secolului trecut, ca urma-
re a exodului din zonele sudice), dar regiu-

nea metropolitană ce o înconjoară depășește 
cifra de 7 milioane. Poluarea atinge uneori 
cote alarmante, smogul dând bătăi de cap 
autorităților; este vorba nu doar de poziția 
geografică, la întâlnirea dintre nordul alpin 
și sudul mediteraneean, ori umiditatea din 
lunca râului Pad, ci și de industrializarea 
masivă a regiunii. În tendința lor de a-și afir-
ma identitatea, milanezii au inclusiv un alt-
fel de catolicism – ritul ambrozian, cu unele 
diferențe la celebrarea liturghiei, messei sau 
la stabilirea calendarului. Ceea ce trebu-
ie să înțelegem aici este că Milano nu mai 
înseamnă doar Domul, faimoasa clădire 
gotică de la anul 1400, care a rămas un mo-
nument oarecum singular. Mult mai repre-
zentative pentru ceea ce înseamnă azi acest 
oraș sunt zorii capitalismului, tendințele lor 
de a se autoguverna fără aristocrație, entu-
ziasmul cu care au construit în manieră re-
nascentistă, neoclasică, eclectică, Art Nou-
veau sau industrială. Totul sub o mare de 
acoperișuri mediteraneene din olane, ca 
orice oraș italian „de bun simț”.

Domul din Milano
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Castello Sforzesco 
Castelul Sforza, cunoscut de către localnici 

sub numele de „Castello Sforzesco”, este una 
dintre cele mai vechi clădiri din Milano, fi-
ind construit ca fortăreață lângă vechiul zid 
roman, inițial de către Galeazzo Visconti, în 
anul 1368, iar apoi extins ca reşedinţă regală 
de către moştenitorii săi. 

Distrus parțial în timpul unei mișcări po-
pulare republicane, reacție a localnicilor îm-
potriva familiei conducătoare, castelul a fost 
reconstruit de Francesco Sforza la jumătatea 
secolului al XV-lea, după proclamarea sa ca 
Duce de Milano, iar apoi în timpul domniei 
lui Ludovico Sforza, care a apelat la serviciile 
unor artiști de seamă precum Bramante sau 
Leonardo da Vinci. 

În 2013, în timpul unei restaurări, a fost 
scoasă la iveală o nouă pictură murală 
aparținând lui da Vinci, care fusese acope-
rită cu nu mai puțin de 17 straturi de var. 
Din acea etapă datează și galeria de tuneluri 
săpate sub castel, ca variantă de evadare în 
caz de asediu. Arhitectura renascentistă 
primează în construcția acestui edificiu, cu 
toate intervențiile și adaosurile ulterioare, în 

special din secolul al XVI-lea și al XVII-lea, 
când, sub dominaţia spaniolă, castelul a fost 
extins, devenit una dintre cele mai mari for-
tificaţii europene. Nu mai puțin adevărat este 
că această fortăreață a fost propusă deseori 
pentru demolare, din motive politice în pe-
rioada de glorie, iar mai târziu, în secolul al 
XIX-lea, pentru că devenise o ruină. La înce-
putul secolului al XX-lea, după o perioadă de 
câteva decenii în care au fost efectuate lucrări 
de restaurare sub supravegherea arhitectului 
Luca Beltrami, castelul a fost deschis publi-
cului, ulterior luând naștere aici o mulțime 
de muzee și galerii de artă: Muzeul de Artă 

ACOPERIȘURI ISTORICEI

Castello Sforzesco
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Antică, Muzeul Egiptean, Muzeul de Preis-
torie şi Protoistorie, Muzeul de Arte Decora-
tive, Muzeul de Instrumente Muzicale, Pina-
coteca Castelului, Muzeul Mobilei, Colecţia 
Achille Bertarelli sau Colecţia de Fotografie. 
Lui Beltrami i se datorează de fapt reînvierea 
acestei construcții, care a pus-o în valoare 
demolând efectiv fortificațiile spaniole pen-
tru a scoate în evidență elementele autentice: 
a redimensionat turnul central, a restaurat 
turnurile cilindrice și frescele, a redeschis 
ferestrele gotice și a reproiectat curțile inte-
rioare. O serie importantă de renovări a fost 
efectuată și după Al Doilea Război Mondial, 
când a fost avariat serios de către bombarda-
mentele aliate.

Reprezentative și impresionante sunt tur-
nul principal, prin care se face și intrarea în 
edificiu (Torre del Filarete), Torrre di Bona, 
respectiv splendidele logii şi arcade ce se des-
hid spre curțile interioare. Cărămida aparen-
tă și țigla ceramică dau o identitate aparte 
acestei construcții de referință, mărturie a 
arhitecturii renascentiste deschise atât către 
trecutul gotic, dar și (mai puțin evident, ce-i 
drept) spre barocul care avea să ia naștere în 
peninsula italică. În foarte multe locuri pot fi 
descoperite reminiscențe ale diferitelor trans-
formări suferite, ale soluțiilor tehnice utili-
zate de constructorii și arhitecții care și-au 
demonstrat măiestria (supraînălțări peste ar-
cade vechi, uși și ferestre cu ancadramente de 
piatră zidite, pasaje din lemn și metal care fac 
trecerea la anumite nivele ale construcției). 
Acoperișurile cu pantă mică, specific medite-
raneene, dau farmec acestei arhitecturi echi-
librate, sinteză între Evul Mediu și Renașterea 
de inspirație bizantină, între sud și nord, între 
fortăreață și reședință aristocratică.
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San Maurizio al Monastero
Maggiore
Clădire de mare valoare, aparținând unui 

complex monastic al călugărițelor benedic-
tine din Evul Mediu timpuriu, în care lom-
barzii construiau peste structurile vechiului 
oraș roman, biserica San Maurizio a fost 
construită în 1503 – 1518 sub îndrumarea 
arhitecților Gian Giacomo Dolcebuono, Gio-
vanni Antonio Amadeo și Cristoforo Solari. 

Fiind perioada în care coexistau renas-
centismul, clasicismul și barocul, edificiul 
a căpătat influențe din mai multe direcții, 
dar ceea ce impresionează este pictura mu-
rală interioară din primele decenii de la 
construcție, reprezentând viața Sfântului 

Maurizio. La aceste picturi au lucrat mai 
mulți artiști (Bernardino și Aurelio Luini, 
Antonio Campi, Simone Peterzano, membri 
ai Școlii de la Forlivese), făcând din această 
biserică o „Capelă Sixtină” a orașului Mila-
no. În contrast cu interiorul somptuos, ex-
teriorul are un aspect simplu, auster: placare 
cu piatră de Ornavasso vag decorată și un 
acoperiș cu olane. Transformată teoretic în 
muzeu, biserica este folosită și pentru sluj-
be de rit bizantin, precum și la organizarea 
unor concerte.

ACOPERIȘURI ISTORICEI

San Maurizio  
al Monastero Maggiore
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Teatro alla Scala
Spectacolele de operă din Milano se 

desfășurau până în 1776 în fosta clădire a 
Teatrului Regio Ducal (aflat în apropierea 
actualei clădiri Scala), care a ars la doar 60 
de ani de la construire. 

La inițiativa împărătesei Maria Terezia 
a Austriei (Lombardia era sub stăpânirea 
Habsburgilor), a început reconstrucția unui 
nou sediu al operei, costurile fiind susținute 
de proprietarii lojelor, care primeau nu doar 
dreptul de a-și păstra privilegiul în noul tea-
tru, ci și dreptul de a utiliza terenul necesar. 
Pe terenul alocat se afla o veche biserică goti-
că, Santa Maria alla Scala (de unde și numele 
noului edificiu), care a fost demolată. 

Scala din Milano a fost proiectată de mare-
le arhitect neoclasic Giuseppe Piermarini și a 
fost deschisă la 3 august 1778 pentru primul 
spectacol - opera ”L’Europa riconosciuta” de 
Antonio Salieri. Arhitectura, cu o fațadă nu 
foarte spectaculoasă (fapt justificat de altfel, 
pe atunci clădirea neavând deschiderea spre 
piață, ca azi, ci doar spre o străduță îngus-
tă), a fost adaptată rolului acestei clădiri, re-
spectiv amplasării corespunzătoare a lojelor, 
astfel încât acustica să fie cât mai bună, iar 
proprietarii lojelor să fie mulțumiți de felul 
în care erau distribuiți.

Biserica Santa Maria Scala 
(construită în 1381), demo-
lată (în 1776) pentru a face 
loc teatrului ducal, devenit 

ulterior Teatro alla Scala  
(gravură din secolul XVII)
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Galleria Vittorio Emanuele II
Se vorbește despre acest complex comerci-

al din centru orașului ca despre unul dintre 
primele mall-uri din lume, din perspectiva 
destinației, conceptului, arhitecturii sau 
funcțiunilor. 

Este interesant pentru noi mai ales dato-
rită bolților din oțel și sticlă ce unesc, dea-
supra etajului al patrulea, fațadele corpurilor 
de clădire ce compun galeria. Modelul a fost 
preluat de la alte construcții de secol XIX, 
anterioare ca dare în folosință și cu destinații 
similare, precum Burlington Arcade din 
Londra, galeria Saint-Hubert din Bruxelles 
sau Umberto I din Napoli. Totuși, locația 
aceasta era la momentul respectiv cea mai 
mare și mai spectaculoasă, rămânând până 
în zilele noastre un simbol al shopping-ului 
de lux. 

Clădirile ce susțin arcadele și bolțile sunt 
realizate în stil eclectic, specific perioadei 
în care au fost construite, și nu putem să nu 
observăm dantelăria structurii metalice din 
perioada de glorie a arhitecturii industriale. 

Șantierul a durat între 1865 și 1877, planurile 
aparținând arhitectului Giuseppe Mengoni, 
care a și murit aici în timp ce își inspecta 
cupola centrală. Complexul, care unește de 
fapt două piețe importante ale orașului (cea 
de la Opera Scala și cea a Domului), poar-
tă numele lui Vittorio Emanuele II, ”Padre 
della Patria”, primul rege al Italiei care în 
sfârșit, se reunea – proces îndelungat, de-a 
lungul secolului al XIX-ea, care s-a încheiat 
practic în 1971, când Roma a devenit capita-
la noului stat. 

Sugestive sunt intrările sub formă de arc 
de triumf, care trebuiau să simbolizeze glo-
ria unei națiuni care, deși dezbinată sute de 
ani, avea un trecut și niște valori comune. 

În cei 150 de ani de existență, complexul 
a avut parte de tot felul de experiențe, unele 
deosebit de neplăcute, precum daunele ca-
uzate de bombardamente în ultimul război 
mondial.   

ACOPERIȘURI ISTORICEI

Galleria Vittorio Emanuele II

Galleria Vittorio Emanuele II 
este un loc al întâlnirilor, 
discuțiilor și demonstrațiilor, 
catalizate de cafenelele, 
barurile, galeriile de artă sau 
librăriile din zonă. Aici se 
păstrează tradiția unor ca-
fenele și restaurante care au 
fost înființate chiar în primii 
ani de la inaugurare.
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Milano Centrale
Nod feroviar important pentru Italia, dar 

și pentru această zonă a Europei, Milano are 
una dintre cele mai impresionante gări, atât 
prin dimensiune, cât și prin arhitectura spe-
cifică – Statione di Milano Centrale. Pe locul 
unor terminale mai vechi, de la jumătatea 
secolului al XIX-lea, în 1906 se punea piatra 
de temelie pentru o nouă gară monumenta-
lă, după planurile aprobate de însuși Regele 
Victor Emanuel al II-lea. Arhitectul Ulisse 
Stacchini reușește să convingă cu un proiect 
abia în 1912, acesta venind cu o replică la 
Union Station din Washington, cu care gara 
din Milano avea să aibă unele asemănări. 

Construcția a fost întreruptă de Primul 
Război Mondial, apoi proiectul a fost modi-
ficat conform trendului fascist de sub Mus-
solini, care dorea să facă din acest edificiu un 
simbol al regimului său. Lucrările au fost re-
luate în 1925, iar gara a fost deschisă în 1931. 
Rezultatul a fost o clădire complexă, mo-
numentală, care avea să integreze elemente 
de Art Nouveau, cu varianta italiană ”stile 
Liberty” (sau ”Floreale”) și stilul industrial, 
necesar în acest caz special. Spectaculoase 
sunt platformele și mai ales acoperișurile și 
plafoanele din oțel și sticlă ce acoperă zone 
ample ale gării. Inginerul Alberto Fava avea 
să realizeze asemenea acoperiri de circa 350 
de metri lungime, pe suprafețe ce însumează  
66.500 mp. Fațada are o deschidere de 200 
de metri, iar bolta de 72 de metri înălțime 
maximă era un record la acea dată. Ca o 
apreciere a arhitecturii, în 2006 au fost alo-
cate 100 de milioane de euro pentru reabi-
litarea gării, din care 20 de milioane doar 
pentru restaurarea elementelor decorative și 
a celor cu valoare artistică. 

Stazione di Milano Centrale



San Siro
Denumirea acestui faimos stadion, care 

găzduiește jocurile marilor echipe de fotbal 
AC Milan și Internationale Milano, vine de 
la cel al cartierului în care este amplasat, deși 
numele lui oficial, primit în 1980, este ”Giu-
seppe Meazza” (mare jucător al lui Inter în 
anii 1930 și câștigător de două ori al Cupei 
Mondiale). Cu cele peste 80.000 de locuri în 
tribune, este cel mai mare stadion din Italia 
și unul dintre primele 10 din Europa. Dar nu 
dimensiunile contează neapărat, ci paginile 
de istorie a sportului care s-au scris aici, sau 
concertele impresionante organizate. 

Prima variantă a acestui stadion, care 
în prezent ne oferă o arhitectură futuristă, 
datează din 1925, fiind proiectat doar pen-
tru fotbal, fără piste de atletism sau alte 
funcționalități, obișnuite pe atunci la ori-
ce stadion realizat din fonduri publice (era 
semnalul că fotbalul va deveni „sportul 
rege”). De la capacitatea inițială de 35.000 de 
spectatori, el a fost extins și modernizat con-
tinuu, în anii 1939, 1940 (meci Italia – Ger-
mania!), 1955 (două niveluri în plus și capaci-
tatea ajunge la 100.000), 1956, 1987 (pentru 
Cupa Mondială din 1990), 2002 și... se pare 
că lista va continua în următorii ani. Depin-
de și de deciziile celor două cluburi care joa-

că aici, dacă mai doresc sau nu să „împartă” 
stadionul. Cele 11 turnurile care individu-
alizează arhitectura acestei construcții au 
fost ridicate la renovarea și lărgirea pentru 
Cupa Mondială din 1990, cu acest prilej sta-
dionul fiind adus la standardul de 4 stele, cu 
toate locurile pe scaune. Cele 4 turnuri din 
colțuri susțin un acoperiș pe structură me-
talică ale cărui grinzi sunt vopsite specific în 
roșu intens. De fapt, toată această extindere, 
cu un nivel în plus și acoperiș peste tribune, 
a fost construită independent de stadionul 
existent până la acel moment, sprijinindu-se 
complet pe cele 11 turnuri de beton care asi-
gură și căile de acces. 

Vechiul stadionul San Siro  
( fotografie din perioada 
1956-1987)

Stadionul San Siro în forma 
sa actuală (2002)
Proiectul a aparținut 
arhitecților Giancarlo 
Ragazzi și Henry Hoffer, 
respectiv inginerului Leo 
Finzi, aceștia mizând pe o 
învelitoare din policarbonat, 
amplasată doar deasupra 
spectatorilor, nu și deasupra 
terenului de joc, pentru care 
s-a dorit păstrarea iluminării 
naturale pe timpul zilei, 
pentru o calitate bună a 
gazonului.

ACOPERIȘURI ISTORICEI
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TERRAN: brand al calității din România

Producătorul de țiglă din beton Terran a răspuns cu brio 
provocărilor pieței românești venind cu o serie de produ-
se care așează laolaltă tradiția, tehnologia modernă și 
înțelegerea perfectă a nevoilor celui care își construiește o 
casă sau orice alt tip de clădire. 

• Istoria calității Terran a început în anii 1920 cu realiza-
rea manuală a țiglelor Mészáros, ce încă pot fi văzute pe 
acoperișurile unor case din Ungaria și Slovacia, după 90 
de ani de când au fost montate; a continuat cu reluarea 
producției de către membrii familiei Mészáros după o 

infuzie de tehnologie modernă în 1993, oferind sub bran-
dul Mediterran modele de țiglă la standarde europene, 
cu forme și dimensiuni adaptate tradițiilor constructive 
din Europa Centrală: Danubia, Coppo, Rundo, Standard, 
Zenit, concepute într-o largă varietate de nuanțe. 

• În paralel, au fost implementate noi tehnologii destinate 
prelungirii duratei de viață a materialului și aspectului: Ter-
ran ColorSystem (mod de tratare a suprafeței care asigură 
menținerea culorii un timp mai îndelungat) și Terran Re-
sistor, un procedeu de tratare premium a suprafeței care îi 
conferă în același timp o textură fină și un luciu estetic. 

• În 2014, compania a decis schimbarea brandului Medi-
terran în Terran, care reflectă mai bine dezvoltarea ofer-
tei, adaptarea la noile tendințe și la exigențele pieței din 
această parte a Europei.

• Anul acesta, a fost lansat un nou model de țiglă, mai 
ușoară, mai durabilă, cu o garanție extinsă la 50 de ani și 
prețuri speciale de lansare: Terran Synus! 

TERRAN 
Sisteme de învelitori 
Cluj-Napoca 

Tel.: +40/264/462-484; Fax: +40/264/462-485

E-mail: info@tigleterran.ro 
www.tigleterran.ro facebook: tigleterran  

În anul 2015, Terran a aniversat un deceniu  
de prezență pe piața românească, interval 
de timp în care a reușit să se impună ca unul 
dintre brandurile puternice din domeniul 
învelitorilor, prin calitate, avantaje competitive, 
servicii complete oferite beneficiarilor, 
constructorilor și arhitecților.

OFERTA ANIVERSARĂ 
Terran România:
• 50 de ani garanție
• Protecție suplimentară Resistor: cadou
• Țiglele Danubia, Rundo și Zenit cu protecție Resistor  

la preț de Colorsystem 

Danubia Coppo Rundo

Standard Zenit

TEHNOLOGII DE TOP
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CONCURSUL NAȚIONAL 
AL MONTATORILOR
DE PARDOSELI  2015
Cel mai important eveniment al anului 2015 pentru branșa pardoselilor a fost, fără îndoială, 
Concursul Național al Montatorilor de Pardoseli, care s-a desfășurat efectiv în zilele de 21 și 
22 septembrie. În perioada 19 - 23 septembrie, în aceeași locație (Pavilionul E2 din Complexul 
Expozițional Romexpo), a fost organizată expoziția de produse și sisteme specifice acestei 
industrii, Art Floors 2015, devenită de asemenea tradițională în rândul profesioniștilor în domeniu.  

P avilonul E2 din Romexpo a fost 
amenajat special pentru acest 

eveniment: perimetral au fost am-
plasate standurile expoziționale 
ale unor producători importanți, 
susținători tradiționali sau mai 
noi ai concursului, iar în centru 
au fost poziționate standurile (pa-
nourile) de lucru, respectiv echi-
pamentele electrice pentru de-
bitarea parchetului (circulare cu 

masă și aspiratoare) – la secțiunea 
de montaj parchet. Montatorii nu 
au venit decât cu sculele de mână, 
celelalte unelte necesare fiind 
puse la dispoziție de organizatori 
și calibrate pentru o funcționare 
fără erori, creându-se condiții 
egale pentru toți concurenții.    

Un eveniment susținut
Manifestarea a fost organizată 

sub egida Asociației Montato-

rilor de Pardoseli din România 
(AMPR), cu sprijinul EUFA P+F 
(Professional Training in Parquet 
Laying and Flooring Technology 
Europe e.V. – Asociația Europea-
nă pentru Promovarea Pregătirii 
Profesionale a Montatorilor de 
Parchet și a Montatorilor de Par-
doseli) și a beneficiat anul acesta 
de sprijinul organizației europene 
menționate atât prin modelele de 
montaj propuse pentru concurs, 
cât și de o echipă de arbitri, com-
pusă din domnii Heinz Brehm 
(Președinte EUFA P+F), Josef 
Heller (fost Vicepreședinte EUFA 
P+F și șef al catedrei de pardoseli 
din cadrul Şcolii de Meserii de la 
Neustadt an der Aisch din Germa-
nia, respectiv unul dintre autorii 
cunoscutului „Manual al monta-

Organizatori:

Sponsori Principali:

Sponsori:
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torului de parchet şi al montato-
rului de pardoseli”) și Andreas 
Holzer (montator din Tirolul de 
Sud – Italia, cu o experiență boga-
tă în competiții la care a partici-
pat drept concurent, și apoi ca ar-
bitru acreditat de EUFA P+F). Au 
mai făcut parte din echipa de ar-
bitri domnii Constantin Cadar 
și Paul Oprișan (România), de 
asemenea absolvenți ai cursurilor 
de arbitraj organizate de EUFA 
P + F. Competiția a beneficiat și 
de susținerea unor organizații și 

instituții autohtone de prestigiu, 
precum Universitatea de Arhitec-
tură și Urbanism Ion Mincu.

În paralel cu concursul, au avut 
loc numeroase demonstrații de 
montaj și finisare, efectuate de 
reprezentanți ai producătorilor 
de materiale și sisteme pentru 
pardoseli, atractive atât pen-
tru specialiștii prezenți, care 
au avut astfel ocazia de a vedea 
noutățile din domeniu, cât și 
pentru publicul larg, fascinat de 
profesionalismul montatorilor și 

„De fiecare dată vin în România cu 
plăcere, pentru că simt o atmosfe-
ră pozitivă. Vreau să le mulțumesc 
în mod deosebit sponsorilor, pen-
tru că fără ei un asemenea concurs 
nu ar avea loc. Unele firme pot ofe-
ri mai mult, altele mai puțin, dar 
în final contează faptul că reușim 
să ne întâlnim astfel încât să fa-
cem asemenea concursuri care să 
ajute la educarea meseriașilor și la 
crearea sau consolidarea imaginii 
pe care o avem ca branșă. Viitorul 
Campionat European de la Bol-
zano va avea 9 țări participante 
și suntem mândri că am reușit 
să creăm această comunitate, 
să aducem împreună montatori 
din atâtea țări. În final, va câștiga 
profesionalismul; când vedem că 
specialiștii noștri reușesc să lucre-
ze fără reclamații, înseamnă că 
aceștia își iubesc munca, materia-
lele, meseria, atât de tare încât se 
identifică cu ele.“ 

Heinz Brehm
Președinte

EUFA P + F

de performanțele produselor. 
Modul de desfășurare al con-

cursului este inspirat de mani-
festări similare din Europa, ca 
tematică, participare și modali-
tate de evaluare a lucrărilor exe-
cutate. Câștigătorii concursului 
național participă la Campio-
natul European al Montatorilor 
de Pardoseli, care se defășoară 
periodic în diverse țări membre 
ale EUFA P+F; următoarea ediție 
va avea loc la Bolzano – Italia, în 
martie 2016.



La evenimentele derulate timp 
de cinci zile au participat un pu-
blic vizitator specializat (arhitecți, 
ingineri constructori, antrepre-
nori, distribuitori de materiale 
din domeniu, montatori, presă de 
specialitate, dezvoltatori etc.), dar 
și numeroși potențiali benefici-
ari, interesați de materiale pentru 
amenajări și de ultimele noutăți 
din domeniul pardoselilor, sosiți 
special pentru această manifes-
tare, dar și pentru târgul dedicat 
mobilei și industriei lemnului BIFE 
– SIM, care s-a derulat în paralel. 

Un concurs educativ
Timp de două zile, concurenții 

au avut de executat lucrări de 
montaj pentru cele două secțiuni 
ale concursului, Pardoseli din 
lemn (executarea unui montaj 
de parchet cu finisarea aferen-
tă) și Pardoseli elastice (execu-
tarea a 3 acoperiri, cu linoleum, 
mochetă și LVT – Luxury Vinyl 
Tiles), materialele folosite fiind 

• exactitatea montajului și viteza 
de lucru;

• încadrarea în termenul de 
execuție;

• calitatea îmbinărilor;
• creativitatea;
• modul/succesiunea abordării 

etapelor;
• modul în care au fost folosite 

sculele și echipamentele;
• modul de croire și manipulare a 

materialelor;
• acuratețea și complexitatea lu-

crărilor în realizarea modelelor;
• estetica;
• capacitatea de organizare și 

curățenia la locul de muncă.

Criteriile de notare a lucrărilor

din gama premium, considerate 
repere de calitate pe piața pardo-
selilor. Concurenții (6 la parchet 
și 4 la elastice) au fost, conform 
regulamentului de concurs, ti-
neri cu vârste până în 26 de ani, 
angajați ai unor firme specializate 
sau PFA.  

Festivitatea de premiere  
După jurizare, în seara zilei de 

marți, 22 septembrie, a avut loc 
festivitatea de premiere, în Sala 
Iorga a Complexului Expozițional 
Romexpo, în prezența a numeroși 
montatori de pardoseli, sponsori, 
arbitri, specialiști din această in-

42

EVENIMENT



dustrie și invitați care și-au adus 
aportul la desfășurarea în bune 
condiții a evenimentului. Nive-
lul concursului a fost apreciat ca 
unul ridicat, competiția pentru 
obținerea unui premiu fiind foar-
te strânsă. 

Câștigătorii au primit ca premii 
diferite produse oferite de spon-

sori (materiale de montaj, scule, 
echipamente de lucru etc), dar și 
facilități de promovare în revista 
Pardoseli Magazin. De asemenea, 
domnul Heinz Brehm le-a ofe-
rit drept recompensă și sprijin în 
dezvoltarea profesională „Manu-
alul montatorului de parchet şi al 
montatorului de pardoseli“.

PREMIILE 
Concursului 
Național 
al Montatorilor 
de Pardoseli 
Ediția 2015

PARDOSELI DIN LEMN
1. Răzvan Ghiuță
2. Iosif Ștefan
3. Stihari Ion și Brebenel 

Ștefan

PARDOSELI ELASTICE
1. Ionuț Cinca Manole
2. Voinea Valentin
3. Orza Dorel



Principalele decizii luate cu acest prilej privesc data şi locaţiile în care se vor 
desfăşura următoarele Campionate Mondiale ale Montatorilor de Acoperişuri şi 
Congrese IFD, dar şi schimbări în componenţa pe naţiuni a organizaţiei: e vorba 
în principal de intrarea oficială a Chinei ca membru cu drepturi depline în IFD, 
dar şi de retragerea Croaţiei din acest for. Astăzi, IFD reuneşte 26 de ţări, fiind 
principala organizaţie mondială a branşei montatorilor de acoperişuri.

EVENIMENT

CONGRESUL 
IFD 2015
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A l 63-lea Congres IFD a avut 
loc în Germania, la Peters-

berg Siebengebirge, în Steigenber-
ger Grandhotel, la eveniment răs-
punzând prezent delegaţii din 17 
ţări. Au fost decernate cu acest 
prilej Premiile Anuale IFD pentru 
cele mai reuşite montaje de acope-
rişuri, pe secţiunile deja consacra-
te: acoperişuri înalte, metal, plate 
şi faţade.

Între temele de interes 
ale conferinţelor susţinute 
de delegaţi, spicuim:
• Oportunităţi şi riscuri ale fa-

ţadelor ventilate prin spate. 
Având în vedere că azi avem în 
Europa peste 50 de milioane de 
metri pătraţi de asemenea struc-
turi şi că rata anuală de creştere 
este de peste 10%, se impune o 
reglementare mai strictă a aces-
tora, IFD fiind chemată să-şi 
aducă aportul.

• Designul practic al acoperişu-
rilor din sticlă şi durabilitatea 
remarcabilă a membranelor 

pentru acoperişuri din PVC – 
FPO – studii recente avansează o 
durată de viaţă de peste 20-25 ani

• Recunoaşterea la nivel interna-
ţional a calificării profesionale 
ca montator de acoperişuri – 
deziderat ce impune certificarea 
suplimentară a învăţământului 
de profil 

• Siguranţa ocupaţională şi pre-
venţia accidentelor de muncă 
– nu mai puţin de trei prezentări 
s-au centrat asupra acestui su-
biect, fapt de înţeles dacă avem 
în vedere că numai în Germania 
avem de-a face cu un cost al asi-
gurărilor de 1.5 miliarde euro.

delegaţilor dezvoltarea industri-
ei americane de profil şi provo-
cările ce reies de aici pentru pro-
fesioniştii domeniului.

• De mare interes pentru dele-
gaţi a fost prezentarea Federa-
ţiei Chineze, devenită cel mai 
proaspăt membru al IFD, sus-
ţinută în faţa plenului de preşe-
dintele Zhu Dongqing. Asociaţia 
chineză datează din 1984 şi are 
580 membri. Acoperişurile co-
merciale din China sunt domi-
nate de învelitori metalice, iar 
cele rezidenţiale ating un procent 
de 40% ţiglă. Prioritatea noului 
membru IFD este formarea pro-
fesională a montatorilor. 

• Lynda Ryan şi Bill Good, repre-
zentanţii asociaţiei profesio-
nale NRCA din SUA au explicat 

International Föderation 
des Dachdeckerhadwerkers
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Lucrarea câștigătoare 
la Categoria 
Acoperișuri înalte:
Pensiunea Madarász, 
Ungaria, material țiglă 
ceramică
Executant: 
Remek mesterek, 
Sándor Kovács

La seara de Gală a Congresului IFD, toți câștigătorii au fost premiați de Michal Olszewski, președintele Federației.

Lucrarea câștigătoare 
la Categoria  
Acoperisuri plate: 
AUVA Klagenfurt, 
Austria
Executant:  
Spitzer GmbH  
Gerhard Sapper

Program turistic
Ca de obicei la Congresele IFD, 

ţara gazdă a oferit delegaţilor 
un program turistic de excepţie. 
De această dată, oaspeţii au fost 
invitaţi într-o după amiază la o 
plimbare cu vaporaşul şi la vizi-
tarea oraşului Linz.

Ceremonia de bun venit a avut 
loc la castelul Drachenburg, unde 
gazdele au organizat o seară tra-
diţională germană şi o plimbre 
cu trenuleţul local. Nu au lipsit 
nici vizitele de afaceri, între aces-
tea fiind de notat cea la Camera 
de Comerţ Königswinter.

Delegații IFD au lăudat și cu 
acest prilej efortul depus de țara 
noastră prin organizarea ultimei 
ediții de Campionat Mondial 
în 2014 la București, eveniment 
care a reunit cele mai multe 
echipe participante din întreaga 
istorie a IFD. Am fost de ase-
menea încurajați să continuăm 
concursurile demonstrative în-
cepute în acest an, fiind asigurați 
de sprijinul deplin al Asociației 
Internaționale. Următorul test 
deja bate la ușă. Ne pregătim 
intens pentru edițiile din pri-
măvara lui 2016.
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La şedinţă, Președintele Zhu 
din China și şeful delegaţiei din 
Letonia, dl. Liede, au confir-
mat candidatura ţării lor pentru 
mondialul din 2018. Votul a fost 
secret, fiind exprimate 46 dintr-
un total de 47 de voturi - 16 au 
fost în favoarea Chinei și 30 pen-
tru Riga. 

Înainte de anunțarea rezulta-
tului votului, dl Walter Bisig, 
reprezentantul Asociaţiei elveţi-
ene şi noul preşedinte al IFD, a 
mulțumit ambilor candidați pen-
tru efortul depus şi și-a exprimat 
regretul că unul singur va putea 
găzdui Campionatul în 2018. To-
tuşi, chiar şi aşa, cele 2 ţări vor 
putea organiza succesiv urmă-
toarele ediţii, cea votată acum în 
2018, cealaltă în 2020. 

Lucrarea câștigătoare 
la Categoria Fațade:

National Graphene 
Institut UK
Executant: 

Lakesmere Group, 
Charlotte Chadwick

Lucrarea câștigătoare 
la Categoria Metal  

Musikakademia 
Szolnok, Ungaria

Executant: 
Puskás Müvek Kft., 

András Puskás și „Kas” 
Szigeteléstechnikai 

Kft., Kálmán Bartha

• Congresul IFD împreună cu 
Campionatul Mondial al Tine-
rilor Montatori de Acoperișuri 
2016 se va organiza la Varșovia, 
Polonia

• Congresul IFD 2017 se va orga-
niza la Viena, Austria

• Congresul IFD împreună cu 
Campionatul Mondial al Tine-
rilor Montatori de Acoperișuri 
2018 se va organiza la Riga, 
Letonia

• Pentru organizarea următorului 
Campionat Mondial au existat 
2 candidaţi, China și Letonia. 

Programul viitoarelor 
Congrese IFD și desfășură-
torul viitoarelor ediţii ale 
Campionatului Mondial
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Președintele Asociaţiei poloneze Bogdan 
Kalinowski invită delagaţii la Varșovia,  
între 26 – 29 Octombrie 2016  

Cu ocazia Congresului din 
Königswinter, Asociația Germa-
nă Zentralverband des Deutschen 
Dachdeckerhandwerks a invitat 
membrii IFD să viziteze Târgul 
DACH + HOLZ, ce va avea loc 
între 2 şi 5.02.2016 in Stuttgart, 
Germania. Asociația Germană 
va oferi președinților asociațiilor 
naţionale membre o recepție de 
bun venit, marți 2 februarie în ju-
rul orelor 16, la standul de ZVDH. 
Miercuri dimineața, IFD va orga-
niza un tur oficial al delegaţilor.

Alte lucrări înscrise la Premiile Anuale IFD



M ansardarea blocurilor de 
locuințe multietajate con-
struite până la începutul 

anilor 1990 a stârnit în egală măsură 
valuri de entuziasm și reacții dure de 
opoziție. Pe de o parte există necesi-
tatea creării de noi spații locative, în 
orașele în care se justifică această ex-
tindere pe verticală (cu un câștig re-
zonabil pentru proprietarii de aparta-
mente din acele blocuri), iar pe de altă 
parte trebuie luate în calcul dificultățile 
create asociațiilor de locatari, proble-
mele legislative nerezolvate și faptul 

că mansardarea nu este totdeauna 
permisă de structurile acelor blocuri. 
Odată rezolvată această dilemă, ajun-
gem la întrebarea perfect legitimă: 
cine și cum face această mansardare? 

De multe ori, lucrările de mansar-
dare au fost necorespunzătoare, cu 
erori de proiectare și de execuție, iar 
reacția din ultimii ani a fost uneori de 
respingere a ideii în ansamblu. Propri-
etarii din aceste blocuri nu au mai vrut 
să accepte mansardarea, iar cei care 
aveau nevoie de o locuință nu s-au mai 
orientat către acest tip de spațiu. Din 

păcate - credem noi, pentru că man-
sardarea este o soluție adoptată peste 
tot în lumea civilizată, dar unde legile 
sunt clare și respectate, iar executanții 
folosesc în aceste cazuri cele mai per-
formante materiale – altfel nici nu se 
poate discuta de protecție și confort.

Situația a devenit acută când s-a 
stabilit că mansardarea se poate face 
cu acordul majorității proprietarilor 
de apartamente, și nu a tuturor, ceea 
ce a stârnit numeroase nemulțumiri, 
pe bună dreptate: dacă unul dintre 
locatari este afectat în vreun fel, el nu 
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trebuie să se supună majorității, în vir-
tutea dreptului său de proprietar. Din 
fericire, situația a fost remediată, dar 
neînțelegerile dintre proprietari au 
întârziat de cele mai multe ori luarea 
deciziilor privind acceptarea mansar-
dării. O altă problemă a fost alegerea 
firmelor de montaj, a soluțiilor teh-
nice și de arhitectură, respectiv a ma-
terialelor folosite (așa cum veți vedea 
la sfârșitul acestui articol). Realizarea 
unui acoperiș, de orice fel, deasupra 
terasei de peste ultimul etaj, rezolvă o 
temă importantă: protecția împotriva 
umezelii și transferului termic (iarna 
pierderi de căldură, vara – încălzire ex-
cesivă a celui de sub acoperișul terasă, 
acoperiș realizat cu metodele specifice 
perioadei de până în 1990, nu foarte 
performante). A apărut însă o nouă 
temă: ignifugarea, în condițiile în care 
majoritatea materialelor folosite la 
mansardare sunt materiale ușoare. Nu 

în ultimul rând, s-a pus întrebarea dacă 
aceste blocuri suportă o mansardare 
care impune intervenții constructive 
majore, cu o greutate care depășește cu 
mult greutatea unui acoperiș obișnuit.

Categorii și faze  
de lucrări necesare

Ministerul de resort a emis o serie de 
documente legislative care reglemen-
tează această activitate. Prin man-
sardarea blocurilor, se înțelege ame-
najarea spațiului de sub podul peste 
ultimul etaj sau înlocuirea acoperișului 
tip terasă cu unul cu șarpantă, în 
documentația de specialitate aceste 
tipuri de lucrări fiind definite ca ”reabi-
litarea acoperișului cu pantă accentu-
ată și/sau pantă redusă, cu intervenții 
semnificative, prin crearea de spații 
utile și/sau terase”, respectiv ”reconfi-
gurarea acoperișurilor-terasă existente 

în configurare de mansarde sau etaje 
mansardate”. 

În cazul unui acoperiș cu șar pantă 
existent, care trebuie mansardat, 
sunt necesare o serie de categorii 
și faze de lucrări, în funcție de tipul 
de reabilitare și sistemul constructiv 
(după cum se va vedea, intervențiile 
sunt serioase în majoritatea cazurilor):
• Desfacerea și îndepărtarea învelito-

rii existente și a structurii acoperișu-
lui (șarpantă); ca un caz particular, 
se poate face liftarea ansamblului 
acoperișului (structură de acope-
riș-șarpantă și învelitoare) și repozi-
ţionarea provizorie la cota stabilită, 
dar numai în cazul în care ansam-
blul de acoperiș este în bună stare 
și permite acest mod de intervenţie, 
fiind avantajos din punct de vedere 
tehnico-economic;

• Reabilitarea/refacerea planșeului 
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din lemn, sau reabilitarea planșeu-
lui din beton armat, elemente pre-
fabricate din beton armat sau din 
elemente ceramice;

• Realizarea structurii anvelopei pe-
rimetrale și de compartimentare în 
soluţia stabilită, pe structura inferi-
oară, suport, reconsiderată (zidărie 
portantă cu sau fără sâmburi din 
beton armat, structură în cadre din 
beton armat sau cu profile metali-
ce, structură spaţială din elemente 
din lemn fasonat sau stratificat);

• Realizarea structurii portante de 
acoperiș (șarpantă, ferme), în solu-
ţie ușoară (lemn sau metal) și asigu-
rarea acesteia la structura verticală;

• Realizarea structurii de învelitoare 
(suport al învelitorii și învelitoare), 
recomandabil în soluţie ușoară; 

• Realizarea închiderii perimetrale și 
de compartimentare, inclusiv a sis-
temului de termoizolare, a instalaţi-
ilor necesare și a finisajelor.

Reconfigurarea acoperișurilor-
te ra să existente în configurare de 
mansarde sau etaje mansardate se 
realizează în mod similar cu reabilita-
rea oricărui acoperiș ajuns în stadiul de 
a nu mai putea fi utilizat, presupunând 
următoarele componente și etape de 
execuție:
• Planşeu din beton armat;
• Nod de circulaţie verticală;
• Anvelopă perimetrală (în funcţie 

de nivelul de rezistenţă mecanică și 
stabilitate a construcţiei existente:
- zidărie portantă, cu sau fără sâm-

buri din beton armat și centuri/
grinzi din beton armat, în planul 
anvelopei perimetrale existente, 
cu sau fără placare termoizolantă 
(se poate prevedea termoizolare 
interioară);

- pereţi exteriori ușori în diverse so-
luţii conceptuale, ventilaţi sau nu, 

- La clădirile situate adiacent circu-
laţiei publice, elementele de pre-
luare, dirijare și evacuare a apelor 
pluviale (jgheaburi, burlane) se 
vor prevedea numai la clădiri cu 
maxim 5 niveluri (P+4E), în urmă-
toarele condiţii: la clădiri cu ma-
xim 2 niveluri (P+1E) se vor preve-
dea sisteme de jgheaburi/burlane, 
uzuale, tipizate, cu condiţia mon-
tării în acestea a unor sisteme au-
tomate de încălzire (alimentate 
cu curent de joasă tensiune), pen-
tru a împiedica formarea gheţii; 
la clădirile cu maxim 5 niveluri 
(P+4E) se vor prevedea sisteme 
de jgheaburi tip șenou, din tablă 
de minim 1,5 mm grosime (zin-
cată și/sau protejată anticoroziv), 
cu deschiderea de minim 30 cm 
și înălţimea de minim 20 cm, cu 
rebordul exterior mai înalt decât 
intersecţia cu planul învelito-
rii cu minim 15 cm și dotate cu 
garguie de preaplin și cu sisteme 
automate de încălzire (inclusiv în 
burlane); versanţii vor fi prevăzuţi 
obligatoriu cu elemente împotri-
va alunecării și de tăiere/disipare 
a gheţii/zăpezii.

- La clădirile cu maxim 5 niveluri 

cu elemente portante de susţine-
re a pereţilor și acoperișului (clasa 
de combustibilitate B).

• Acoperiş existent, menţinut şi liftat, 
atunci când este posibil: constituie 
obiectul unei documentaţii specifice 
privind desfacerea ansamblului de pe 
elementele suport, ancorarea și asigu-
rarea, liftarea la cota stabilită, poziţio-
narea provizorie și după executarea 
elementelor verticale la cota finală, 
repoziţionarea și fixarea definitivă; 

• Acoperiş nou – măsuri privind secu-
ritatea/siguranţa:
- La clădirile situate adiacent cir-

culaţiei publice (alei, carosabi-
le, pietonale), cu învelitorile cu 
pantă spre circulaţia publică, se 
recomandă a fi de tip ușor (tablă 
plană, plăci profilate sau profilat-
amprentate din tablă sau din alte 
materiale, elemente bitumate tip 
bardou, membrane bitumate), 
cu elementele anexe și accesorii 
ancorate/fixate întărit, în sistem 
supraasigurat; în cazul învelitori-
lor cu elemente grele (ţigle, olane) 
acestea vor fi ancorate/fixate în 
sistem supraasigurat cu elemente 
(agrafe, sârmă, șuruburi, etc.) ne-
corozive (inox).
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(P+4E), care sunt retrase faţă de 
circulaţia publică (înconjurate 
de spaţii verzi, fără accesibilitate 
publică) se pot utiliza sisteme de 
jgheaburi/burlane, uzuale tipizate; 

- La clădirile mai înalte de 5 niveluri 
(P+4E) se pot prevedea elemente 
de preluare și dirijare a apelor tip 
șenou, prevăzute cu sisteme au-
tomate de încălzire, montate în 
interiorul perimetrului constru-

it (fără posibilitate de deversare 
curentă spre exterior, eventual 
cu sisteme de preaplin și garguie) 
cu legătură etanșă la receptoarele 
pluviale existente; 

- La clădirile mai înalte de 5 niveluri 
(P+4E) se pot prevedea acoperi-
șuri cu pantă spre interiorul pe-
rimetrului edificat, cu preluarea 
apelor în bazine de colectare, 
legate direct și etanș la receptoa-

rele pluviale existente (prevăzute 
cu sisteme automate de încălzire); 

- La toate tipurile de acoperișuri, 
nou concepute, se vor prevedea 
elemente de acces și elemente de 
siguranţă la circulaţia ocazională 
pe acoperiș (podine, scări în lun-
gul pantei, elemente pentru fixa-
rea corzilor de asigurare etc.);

- Toate tipurile de acoperiș vor fi 
prevăzute cu sisteme paratrăsnet.
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Avem aici o mansardare peste un bloc cu re-
gimul de înălțime S+P+4E, reabilitat termic cu 
sistem din polistiren expandat și tâmplărie ter-
moizolantă. Acoperișul este cu pantă frântă, iar 
mansarda pe un singur nivel. A fost folosită o în-
velitoare ușoară, din panouri de oțel ambutisat, 
în sistem relativ complet, cu parazăpezi și sistem 
pluvial. Sunt prezente și cîteva ferestre de man-
sardă, absolut salutare în cazuri de acest gen. 

Funcționalitatea a fost principalul criteriu de pro-
iectare, astfel încât nu se poate vorbi despre conside-
rente estetice. Așa cum era corect, streașina depășește 
nivelul fațadei, astfel încât apa să nu afecteze termo-
sistemul. Interesante sunt profilele metalice aplicate 
perimetral la ferestrele tip lucarnă, care nu au cum să 
etanșeizeze acea zonă, cu toate eforturile montatori-
lor de a rezolva situația ”din ciocan”. Trecând peste 
faptul că loviturile cauzează daune iremediabile aces-
tui tip de învelitoare, efectele sunt minime: infiltrațiile 
se produc, iar apa ajunge la structura mansardei, fiind 
vorba de o zonă în care nu se mai asigură continui-
tatea foliei anticondens (și nici nu e de dorit ca folia 
să aibă rol de hidroizolație). Un profil asemănător a 
fost montat deasupra ferestrei, pentru a împiedica apa 

să se scurgă pe ea, dar efectul estetic nu este prea fe-
ricit. Tinichigeria poate fi, într-adevăr, o artă, dar nu 
aici. Senzația lăsată este cea de improvizație, folosind 
profile care ar putea avea cu totul altă destinație. Vi-
zual, soluțiile de acest gen sunt neplăcute, iar faptul 
că au fost folosite pe scară largă nu înseamnă că așa 
și trebuia să se procedeze. Este greu de înțeles în ge-
neral de ce se folosește acest acoperiș cu pantă frântă, 
din care ultima pantă este aproape verticală, și nu se 
construiește pur și simplu încă un nivel din materiale 
ușoare, peste care se montează un acoperiș cu aceeași 
pantă redusă. Astfel, apa nu ar ma trece pe lângă nicio 
lucarnă provocând infiltrații, probabil costurile ar fi 
mai mici și s-ar evita această ”căciulă” roșie, care nu 
poate fi supusă niciunei evaluări estetice. Răspunsul 
poate fi: ”doar ca să se respecte litera legii...”.

STUDIU DE CAZ
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În zilele de 26 și 
27 octombrie am 

fost prezenți la 
expoconferința 

internațională de  
arhitectură RIFF 2015, 

 organizată la  
Radisson Blu Hotel 

din București. Au par-
ticipat peste 500 de 

arhitecți, contractori, 
producători de materi-
ale pentru construcții, 

personalități din 
mediul academic 

și reprezentanți ai 
organizațiilor profesio-
nale (peste 40% dintre 

aceștia venind din 
afara Capitalei) pentru 
a asista la peste 100 de 

prelegeri, dezbateri, 
discuții și paneluri te-

matice. Manifestarea a 
beneficiat de prezența 

a circa 70 de speakeri 
din 10 țări și a avut de 

asemenea suportul 
Ordinului Arhitecților 
din România, inclusiv 

prin domnul Șerban 
Țigănaș, chairman al 

dezbaterilor; arhitecții 
invitați au fost membri 

ai acestei organizații, 
cu drept de semnătură. 

ACTUAL

R evista Mansarde, Acoperișuri & 
Fațade a fost promovată și distribu-
ită gratuit în cadrul evenimentului, 

participanții având astfel ocazia de a remar-
ca ultimele noutăți din domeniu, cu atât mai 
mult cu cât această ediție Riff a mizat pe ex-
puneri cu temă adiacentă, specializată – așa-
numitele „fringe events”. Invitații conferinței 
au comunicat atât direct, în cadrul expune-
rilor sau informal, în zona de lobby, cât și 
cu ajutorul unei platforme interactive care 
a facilitat dinamizarea dezbaterilor și a co-
municării, accesibilă tuturor celor prezenți. 

O temă importantă a fost arhitectura 
rurală contemporană și sustenabiltatea 
spațiului construit la sate, dar au fost pre-
zentate desigur și proiecte ultramoderne, 
precum Institutul Național al Grafenului 
din Manchester (câștigător la RIBA London 
Awards 2014) sau Filarmonica din Szcze-
cin – Polonia, care a câștigat premiul Mies 
van der Rohe Award 2015.

Pe lângă proiectele expuse de arhitecți 
consacrați sau câștigători ai celor mai re-
cente ediții ale concursurilor internaționale 
și naționale de arhitectură, am remarcat de 
asemenea participarea și prezentările unor 
producători și furnizori de sisteme de inte-
res pentru branșa noastră. 

Șerban Sturdza, președintele OAR București,  
Vintilă Mihăilescu, antropolog cultural  

și Șerban Țigănaș, Președintele OAR
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Revista noastră la
RIFF 2015
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ACTUAL

Radu Moșteanu
Consultantul Tehnic  
al companiei Knauf  
Insulation România

Monica Popescu
Key Account Manager 
Velux România

P roducătorul de ferestre pentru mansarde 
și acoperișuri terasă Velux a prezentat prin 

doamna Monica Popescu, Key Account Mana-
ger, proiectul Model Home 2020, prin care com-
pania a contribuit la crearea unui nou standard 
de locuințe eficiente din punct de vedere ener-
getic. Locuințele acestor ani, indiferent că sunt 
construcții noi sau renovări, trebuie să obțină 
eficiența energetică fără a face rabat de la confort, 
de la sănătatea mediului locuit (reprezentând aer 
curat și lumină), precum și, desigur, o arhitectură 
de calitate. În acest concept sunt cuprinse proiec-
te cu valențe multidisciplinare realizate de Velux, 

prin care sunt studiate diverse soluții tehnice și de 
arhitectură în raport cu calitatea vieții locatarilor, 
mizând, desigur, pe importanța aducerii luminii în 
spațiile respective.

Domnul Radu Moșteanu, Consultantul Teh-
nic al companiei Knauf Insulation Româ-

nia, a vorbit în cadrul unui panel tematic despre 
eficiența energetică și soluțiile de etanșeizare a 
acoperișurilor. În cadrul soluțiilor complete oferi-
te, pentru toate componentele unei construcții, 
au fost evidențiate sistemele pentru mansardare 
și acoperișuri (înclinate sau tip terasă). Produsele 
Knauf Insulation asigură o excelentă izolare ter-
mică și fonică (vata de sticlă și vata minerală), iar 
gama de membrane de difuzie și cu rol de barieră 

de vapori asigură un climat interior echilibrat, sub 
aspectul umidității, fără pierderi suplimentare de 
căldură sau infiltrații din exterior.

P roducătorul de învelitori metalice din titan-
zinc Rheinzink, împreună cu cel mai im-

portant executant autohton, care pune în operă 
materialele respective, Valcon Roofs, au descris în 
tandem câteva dintre lucrările de referință realiza-
te în ultimii ani. Prezentările au aparținut domni-
lor Bogdan Muntean și Virgil Baciu, reprezentanții 
celor două companii. Din portofoliul destul de 
mare și variat au fost selectate în special lucrări cu 
valoare arhitecturală și istorică deosebită – clădiri 
în stil eclectic din București care au devenit sedii 

de bănci, hoteluri sau instituții publice, biserici, 
mall-uri și magazine de lanț, săli de sport și bazine, 
imobile rezidențiale și așa mai departe.

Skylux, reprezentantul în România al so lu-
țiilor oferite de producătorul german de 

luminatoare și trape de fum Lamilux, a susținut 
o expunere având ca temă salvarea energiei cu 
riscuri minime de condensare, știut fiind faptul 
că în incintele cu activitate intensă poate apărea 
foarte ușor condensul pe anumite elemente de 
construcție care nu oferă o izolare termică op-
timă. Prin noile sisteme Lamilux se evită așadar 
formarea punților termice, ca avantaj suplimen-

tar pentru etanșeizarea superioară și iluminarea 
naturală oferită. 
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MeMbrane de acoperiş din pVc

Tip: Membrane pVc
Numele mărcii: Sarnafil®, Sikaplan®

 Avantaje:
• Tehnologie verificată, cu experienţă îndelungată 
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Uşor de reparat
• Posibilitatea de a crea soluţii de proiectare personalizate (culori, 

profile şi grafică de acoperiş)
• Rosturi sudate omogen la cald 
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
•  Instalare rapidă, independentă de vreme 
• Permeabilitate bună la vapori 
• Flexibilitate ridicată
• Instalare fără flacără 
• Reciclabile
 

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

 Avantaje:
• Rezistenţă chimică ridicată
• Sunt adecvate pentru aplicarea direct pe substraturi precum bitum, 

izolaţie EPS şi XPS (polistiren)
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Fără plastifiant (fără migrare / contaminare sau transpiraţie)
• Durată îndelungată de viaţă 
• Uşor de reparat
• Rosturi sudate omogen la cald
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
• Instalare rapidă, independentă de vreme 
•  Profil ecologic remarcabil  
•  Instalare fără flacără
• Reciclabile
•  Performanţe dovedite de peste 20 de ani

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş Sikaplan® şi Sarnafil® reprezintă o 
opţiune pentru aproape orice acoperiş. Aces-
te sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu ce-
rinţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

Membranele într-un singur strat Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă oportunităţi practic ne-
limitate pentru proiectarea acoperişurilor. 
Membranele flexibile iau forma oricărui aco-
periş - chiar şi formele cele mai complexe. 
Sistemele lipite de acoperiş sunt extrem de 
elastice şi sunt la fel de potrivite pentru un 
design contemporan, cât şi pentru unul tra-
diţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pre-
tenţioase cerinţe estetice şi oferă libertate 
maximă de proiectare. Liniile de produse 
Sikaplan® şi Sarnafil® oferă posibilităţi su-
plimentare de design pentru acoperişurile 
lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izola-
ţia termică sau de stratul suport  folosind fie 
adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv pre-
lucrat din fabrică aplicat pe spatele membra-
nelor. Metodele de aplicare sunt împărţite în 
trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu mem-
brane într-un singur strat sunt adecvate 
pentru majoritatea tipurilor de construcţie şi 
au multe avantaje pentru aplicator şi pentru 
proprietarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi
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MeMbrane de acoperiş din pVc

Tip: Membrane pVc
Numele mărcii: Sarnafil®, Sikaplan®

 Avantaje:
• Tehnologie verificată, cu experienţă îndelungată 
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Uşor de reparat
• Posibilitatea de a crea soluţii de proiectare personalizate (culori, 

profile şi grafică de acoperiş)
• Rosturi sudate omogen la cald 
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
•  Instalare rapidă, independentă de vreme 
• Permeabilitate bună la vapori 
• Flexibilitate ridicată
• Instalare fără flacără 
• Reciclabile
 

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

 Avantaje:
• Rezistenţă chimică ridicată
• Sunt adecvate pentru aplicarea direct pe substraturi precum bitum, 

izolaţie EPS şi XPS (polistiren)
• Disponibilitate de produse pentru aplicaţii de acoperiş expuse, cu 

grad mare de rezistenţă la foc
• Fără plastifiant (fără migrare / contaminare sau transpiraţie)
• Durată îndelungată de viaţă 
• Uşor de reparat
• Rosturi sudate omogen la cald
• Uşor de manevrat pe şantier
• Adecvate pentru utilizare şi expunere în diferite condiţii climatice
• Instalare rapidă, independentă de vreme 
•  Profil ecologic remarcabil  
•  Instalare fără flacără
• Reciclabile
•  Performanţe dovedite de peste 20 de ani

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

Ataşarea prin lipire a membranei expuse de 
acoperiş Sikaplan® şi Sarnafil® reprezintă o 
opţiune pentru aproape orice acoperiş. Aces-
te sisteme sunt potrivite pentru o gamă 
foarte largă de pante şi geometrii, precum şi 
pentru construcţii noi şi pentru proiecte de 
renovare. Prin lipirea membranei, sistemele 
lipite de acoperiş oferă multe beneficii.

•  Înaltă performanţă estetică
• Posibilităţi nelimitate de proiectare
• Fără vizibilitatea elementelor de fixare
• Fără deplasarea membranei
•  Ideale pentru forme de acoperiş de la cele 

mai simple la cele mai complexe şi cu ce-
rinţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

Membranele într-un singur strat Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă oportunităţi practic ne-
limitate pentru proiectarea acoperişurilor. 
Membranele flexibile iau forma oricărui aco-
periş - chiar şi formele cele mai complexe. 
Sistemele lipite de acoperiş sunt extrem de 
elastice şi sunt la fel de potrivite pentru un 
design contemporan, cât şi pentru unul tra-
diţional.

• Acoperişuri tradiţionale plane
•  Acoperişuri curbate
• Acoperişuri înclinate şi ascuţite

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pre-
tenţioase cerinţe estetice şi oferă libertate 
maximă de proiectare. Liniile de produse 
Sikaplan® şi Sarnafil® oferă posibilităţi su-
plimentare de design pentru acoperişurile 
lipite.

•  Gamă de culori
• Profile Décor şi Batten
•  Grafică de acoperiş

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izola-
ţia termică sau de stratul suport  folosind fie 
adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv pre-
lucrat din fabrică aplicat pe spatele membra-
nelor. Metodele de aplicare sunt împărţite în 
trei grupe principale.

• Membrane lipite integral
• Membrane lipite parţial
• Membrane cu autolipire

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu mem-
brane într-un singur strat sunt adecvate 
pentru majoritatea tipurilor de construcţie şi 
au multe avantaje pentru aplicator şi pentru 
proprietarul clădirii.

• Nu există infiltraţii în stratul suport 
• Emisii sonore reduse în timpul instalării
• Membrană aplicată la rece - fără flacără, 

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi




