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Ţiglă ceramică la înălţime!



Un “arc peste timp” care face posibil` întâlnirea între un pod plin de istorie 
[i o fereastr` balcon plin` de viitor.

FEREASTRA-BALCON FGH-V GALERIA



Ferestrele balcon FGH-V P2 Galeria

Caracteristici FGH-V GALERIA
Coeficient U geam 1.1 W/m2K
Coeficient U fereastră 1.5 W/m2K
Izolare fonică 35 dB
Alcătuire geam 4H-14-33.2T
Emisivitate redusă Low-E +
Fanta de gaz inert +
Geam exterior securizat +
Bagheta termică TGI +
Tipul clapetei de aerare V40P
Debitul clapetei de aerare 23-52 m3/h
Lemn lăcuit în două straturi
Garnituri trei
Posibilitate întredeschidere +

Canatul superior se deschide în trepte până la un unghi de 
maximum 45° prin intermediul articulaţiei superioare, iar 
canatul inferior se deschide în jurul articulaţiei inferioare 
până la poziţia verticală. Astfel, din numai câteva mişcări, 
transformăm ferestrele într-un balcon ce ne invită la aer 
curat şi de unde putem admira peisajul panoramic.
 
La închiderea cercevelei 
inferioare, balu strada 
este ascunsă fiind ast-
fel protejată de mur-
dărie prin intermediul 
profilelor laterale me-
talice ale ferestrei. Un 
alt avantaj al acestui 
sistem este că aspectul 
estetic al ferestrei închi-
se rămâne neschimbat, 
din exterior nefiind vi-
zibil niciun element al 
balconului.  

Foaia exterioară a geamului este tratată pentru autocură-
ţare şi securizată, iar foaia interioară este laminată şi are 
clasa de siguranţă P2 pentru ambele canaturi.

Închiderea geamului se face prin intermediul încuieto-
rii multipunct cu fixare în părţile laterale. Sunt echipate 
cu clapetă de ventilaţie V40P Automatic, asigurând ast-
fel cantitatea optimă de aer proaspăt dar şi economie de 
energie termică. Se fabrică la dimensiunile 94x255 cm, ra-
cordul cu învelitoarea fiind realizat prin intermediul rame-
lor de etanşare, iar instalarea este posibilă în acoperişuri 
înclinate cu unghiul cuprins între 35º şi 55º.
 
DIMENSIUNI DISPONIBILE: 94x255 cm

… sunt ferestre în două canaturi suprapuse, cu 
dimensiuni generoase care, prin simpla deschi-
dere, se transformă într-un balcon.
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EDITORIAL

Sumar

U n motiv fundamental pentru 
care asociaţia noastră s-a im-
plicat în acest proiect media a 

fost promovarea producătorilor şi fur-
nizorilor preocupaţi de profesionalism 
şi calitate, activi în privinţa lansării de 
noi produse şi a comunicării cu piaţa. 
Peste tot în lume rolul unei asociaţii şi 
al presei de specialitate este să prezin-
te soluţii viabile pentru creşterea cali-
tăţii lucrărilor executate de membrii 
branşei. Ar fi fost imoral şi ineficient 
să încercăm complicitatea cu acea zonă 
tulbure a pieţei, care furnizează zilnic 
clienţi nemulţumiţi şi creează confu-
zie. În plus, este foarte clar că profesio-
nalismul se bazează pe aceste materiale 
bune, iar între montator şi producător 
trebuie să se creeze o legătură foarte 
strânsă. Fiecare are rolul său şi nici-
unul dintre cei doi nu este constrâns 
să îşi asume singur responsabilitatea 
unei lucrări. Astfel se obţin succese co-
mune şi se evită eşecurile. Împreună, 
producătorii şi montatorii pot urmări 
evoluţia în timp a unui produs, a unei 
soluţii aplicate. Colaborarea înseamnă 
o punere în operă mai eficientă, chiar 
o ameliorare a activităţii fiecăruia. 
Această revistă urmăreşte aşadar şi 
activitatea producătorilor, soluţiile lor 
cât mai variate, pentru că de aici vine 
şi profesionalizarea pieţei, educarea ei. 
Mai putem spune că piaţa modernă 
nu este ceva abstract, ea are la bază 
brandurile care promovează calitatea şi 
fiecare produs este mai bun într-o anu-
mită situaţie. Alegem deseori să vorbim 
despre situaţii şi soluţii concrete menţi-
onând un producător sau altul, pentru 

că aceasta este cea mai bună cale de a 
ne adapta realităţilor. Produsele profe-
sionale care apar în revistă sunt deci 
cele la care se raportează de fapt piaţa, 
inclusiv montatorii şi arhitecţii. 

În acelaşi timp, orice abordare este 
considerată într-un context lărgit: 
atât producătorul, cât şi montatorul 
sunt nevoiţi să privească spre întreaga 
anvelopă a unei construcţii, nu doar 
către învelitoare, iar calitatea trebuie 
urmărită de la fundaţie la cel mai înalt 
punct al clădirii. Materialele trebuie să 
fie de acelaşi nivel, să fie compatibile 
şi să se completeze. Este o idee accen-
tuată inclusiv la ultimul congres IFD, 
eveniment care a avut loc anul trecut 
în Elveția şi la care am participat îm-
preună, asociaţie şi revistă, încercând 
să creăm o imagine cât mai bună pie-
ţei româneşti de profil, în perspectiva 
Campionatului Mondial din 2014.  

Ca asociaţie, suntem încântaţi de 
faptul că revista este locul de întâlnire 
al brandurilor profesionale şi susţinem 
o selecţie şi în ceea ce priveşte monta-
torii. Un proiect dezvoltat pe website-ul 
revistei îşi propune să facă această se-
lecţie pe baza portofoliilor de lucrări – 
o modalitate de evaluare destul de efi-
cinentă, credem noi. Suntem încântaţi 
de asemenea că mesajul montatorilor 
de acoperişuri ajunge astfel la cele mai 
importante evenimente ale pieţei de 
construcţii: Construct Expo, Romenvi-
rotec, Expo Casa Mea, expoconferinţe-
le RIFF și GIS, Anuala de Arhitectură şi 
multe altele. Suntem fericiţi că revista a 
ajuns la dumneavoastră şi că ne urmă-
riţi cu încredere.
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Producători și montatori,
împreună
Silviu DUMITRESCU – Preşedinte ANMAR



PRACTIC, EFICIENT ŞI FIABIL

EGGER EUROSTRAND® OSB/3 PROFESSIONAL

SC EGGER Energia SRL· Str. Austriei 2 · 725400 Rădăuţi, jud. Suceava · România
t +40 372 438 000 · info-rau@egger.com www.egger.com

Plăcile EUROSTRAND® OSB reprezintă soluţia ideală pentru aplicaţii constructive şi
amenajări interioare. Datorită caracteristicilor tehnice superioare, a prelucrării simple
şi a rezistenţei, plăcile EUROSTRAND® OSB sunt cea mai bună alegere.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate segmentele unei construcţii: pentru 
pardoseală, perete, tavan şi acoperiş.

DURABILITATE

Informaţii adiţionale despre EGGER 
EUROSTRAND® OSB/3 sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea produse 
pentru construcţii.
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Termoizolații de ultimă generație 
pentru terase și balcoane
O termoizolare optimă include și terasele, respectiv balcoanele unei construcții. Bauder oferă 
soluția ideală de termoizolare pentru orice solicitare, inclusiv pentru aceste spații. Materialele 
termoizolante de performanță ridicată BauderVIP TE și BauderPIR FA TE sunt potrivite pentru 
diferite înălțimi constructive și au proprietăți unice. În sistemul complet oferit de Bauder, acoperișul 
dumneavoastră este perfect termoizolat și dispune, pe lângă hidroizolațiile de calitate din bitum 
sau material plastic, de un plus de siguranță și de fonoizolare.

BAUDERVIP TE – Termoizolația pentru 
cazuri speciale
În cazuri speciale, terasele sau balcoanele trebuie să aibă 
înălțimi constructive reduse. Ca să garantăm o termoizolare 
optimă, aceste elemente se realizează în urma unui proiect 
individual și adaptat locului. Miezul vacuumat din elementul 
termoizolant (WLS 007) ajunge la o clasă de conductivitate 
termică  imposibil de atins cu termoizolațiile obișnuite.

PRELUCRAREA BAUDERVIP TE
Conform planului de montaj, plăcile se vor așeza flotant pe 
bariera de vapori BauderFLEX DNA și se vor lipi cu Bauder 
Industriedachkleber (adeziv poliuretanic). Plăcile permit o 
tăiere de max. 20 mm pe lateral.

Miezul și muchiile plăcilor se vor acoperi cu o bandă astfel încât 
să nu intre în contact cu flacăra deschisă. Miezul izolator nu tre-
buie încălzit peste 80° C. Protecția la căldură pe partea superioară 

este dată de plăcile de 15 mm din spumă poliuretanică. Sistemul 
va fi închis cu o membrană de calitate superioară BauderKARAT, 
sudată pe toată suprafața de membrana BauderKSA DUO.
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DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI UNEI TERASE CIRCULABILE CU PRODUSE BAUDER

  

P-ța 1 Mai nr. 4-5, 400141 Cluj-Napoca; Tel: +40 264 20 66 38 
Fax: +40 264-20 66 39; email: info@bauder.ro; www.bauder.ro

Cluj: 0745 326 690, 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 
București: 0746 030 335, 0744 790 987

Sisteme de acoperiș șarpantă Sisteme de acoperiș terasă Sisteme de acoperiș cu vegetație

1  Dale terasă 42 mm – vor fi așezate pe un 
pat de pietriș, pentru a evita transferul tensi-
unilor și a egaliza neplaneitățile;

2  Pietriș  - patul de pietriș ar trebui să fie de 
granulație 2/5, respectiv 4/8, cu o grosime 
minimă de 4 cm;

3  Bauder NF 10 / Bauder DSE 20 – element 
de dren pentru evacuarea apei meteorice;

4  Bauder FSM 1100 cca. 8 mm – stratul de 
protecție protejează hidroizolația;

5  BauderKARAT – strat de hidroizolație pentru 
închideri, membrană cu bitum elastomer de 
grosime 5,2 mm;

6  BauderKSA DUO – strat de hidroizolație, 
membrană bituminoasă autoadezivă la rece 
cu o grosime de 3 mm;

7  Bauder PIR FA TE sau Bauder VIP TE– 
termoizolație

8  BauderSuper AL-E – strat barieră de vapori, 
membrană bituminoasă termosudabilă

Bauder Burkolit V – amorsă bituminoasă pe 
bază de solvent

9  Beton (pantă)
Zgomotul este redus la valoarea de 35 dB.

BauderVIP TE este format dintr-un miez de silicagel va-
cuumat cu o folie de aluminiu, pe partea inferioară este o 
placă din cauciuc granulat de grosime 3 mm, iar pe partea 
superioară o placă BauderPIR cu grosime de 15 mm. Am-
bele straturi sunt lipite de miezul vacuumat, iar două dintre 
muchiile laterale sunt prevăzute cu spumă poliuretanică, 
ceea ce permite o tăiere în lateral de până la 20 mm, pentru 
a se potrivi proiectului. 
• Folia de alumniu nu trebuie să fie deteriorată absolut 
deloc (găurire, tăiere, rupere).
• Grosimi disponibile: 20/38 , 30 /48 , 40 /58 (unde 20, 30 și 
40 reprezintă grosimea miezului)
• Dimensiuni standard: 1 m x 1 m, 1 m x 0,75 m sau 1 m 
x 0,5 m.
• Rezistența la compresiune: 200 kPa.

Bauder VIP TE 20/38 30/48 40/58
Valoarea U (W/m2K) 0,329 0,239 0,188
Valoarea R (m2 K/W) 2,985 4,103 5,215
Miez vacuumat λλ = 0,007 W/mK 20 mm 30 mm 40 mm

BAUDERPIR FA TE
Materialele termoizolatoare cu o clasă de conductivitate re-
dusă protejează sigur de pierderea de căldură și economisesc 
energie. Plăcile termoizolante din spumă poliuretanică Bau-
derPIR FA TE (WLS 023 ≥ 80 mm, WLS 024 <  80 mm) obțin 
o capacitate de termoizolare ridicată la o grosime relativ redu-
să, aducând beneficii și în ceea ce privește stabilitatea dimen-
sională, respectiv rezistența la compresiune (≥ 0,12 N / mm2). 

Datorită greutății reduse și formatului ușor de mânuit (1200 
mm x 600 mm), acestea sunt rapid și simplu de aplicat.

Bauder PIR FA TE cu efect termoizolator ridicat joacă un rol 
important în cazurile de renovare, când construcția terase-
lor permite doar o înălțare limitată.
Deoarece confortul spațiului locuibil se obține și prin antifo-
nare, Bauder PIR FA TE mai are avantajul că oferă protecție 
deopotrivă la zgomotul ambiental și la cel produs de pășirea 
pe terasă. În general, sistemele constructive Bauder se remar-
că prin protecția oferită spațiilor locuibile de sub terase împo-
triva pierderilor de căldură și a zgomotelor (protecție atestată 
prin teste conform DIN EN ISO 140-8). 
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Renovare după fotografii vechi
Iată un exemplu de lucrare executată recent cu polistiren 
de la Arcon, pentru o clădire din Transilvania, provincie 
de care se leagă multe evenimente importante pentru is-

toria, arhitectura şi cultura românească. Casa la care ne 
referim aici are, la rândul ei, o semnificație culturală şi isto-
rică, fiind înscrisă în Lista Monumentelor Istorice, consoli-
darea şi renovarea ei făcându-se cu aprobarea Direcţiei Ju-
deţene pentru Cultură. Din fericire, această clădire aflată 

Există în România clădiri vechi care nu 
pot fi termoizolate pe exterior fără a 
acoperi decorațiunile - este vorba despre 
unele edificii în stil baroc, neogotic, 
eclectic, Art Nouveau, neoromânesc etc. 
Totuși, multe altele pot fi salvate, atunci 
când aceste decorațiuni nu sunt foarte 
elaborate. Fațadele pot fi refăcute inte-
gral cu ajutorul polistirenului, inclusiv la 
casele tipice Transilvaniei și Banatului.

ARCON – pentru protejarea  
patrimoniului istoric
Termoizolarea clădirilor cu valoare arhitecturală şi istorică este o temă a zilelor noastre, deoarece 
vedem deseori asemenea construcţii degradându-se, iar timpul lucrează împotriva lor atâta vreme 
cât nu se ia o decizie clară de protejare. Izolarea termică, alături de consolidare şi hidroizolare, este o 
modalitate de a elimina factorii distructivi, de a stopa procesele cauzate de variaţiile de temperatură 
(ciclurile îngheț/dezgheț) ale elementelor de construcție, în definitiv de a da acestor clădiri o valoare 
economică, socială şi, nu în ultimul rând, estetică. Este ceea ce Arcon, important producător autohton 
de polistiren şi termosisteme pentru faţadă, încearcă să facă prin abordarea acestui tip de lucrări.
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ARCON SRL 
Termosisteme profesionale 

Sf. Gheorghe 

Tel.: +40 - 267 - 314229; Fax : +40 - 267 - 351896 

E-mail : office@arcon.com.ro

București 

Tel.: +40 - 21 - 2094905; Fax :  +40 - 21 - 2504949

E-mail : office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

portante elemente fiind arcadele, specifice unei tipologii 
de construcție cu caracter semirural din zonă. A trebuit 
păstrat de asemenea ritmul golurilor exterioare ale feres-
trelor, forma lor şi ancadramentele acestora. Ferestrele au 
forme diferite, rectangulare sau rotunjite în partea de sus, 
şi sunt încadrate de profile şi solbancuri (deasupra), pen-
tru protejarea de ploaie. Aceasta a fost forma lor inițială şi, 
cu ajutorul polistirenului, a fost păstrată. Folosind acelaşi 
material, s-a executat şi cornişa puternic profilată de-a 
lungul fațadei, respectiv în zona de fronton a pridvorului. 
Folosind un termosistem modern, cu polistiren Arcon, 
renovarea şi-a atins scopul: casa contribuie la păstra-
rea specificului construcțiilor din Transilvania, adaptate 
funcțiunilor şi cerințelor actuale.

într-un stadiu avansat de degradare a fost salvată şi „adu-
să la lumină”, într-o manieră care să o facă utilă, eficientă 
din punct de vedere energetic, şi în acord cu exigențele 
cerute monumentelor istorice. Renovarea s-a făcut după 
fotografii vechi, încercându-se a se păstra şi reface cât mai 
multe elemente de arhitectură inițiale, multe dintre ele 
specifice Ardealului şi câteva tipice sudului acestuia. 

Specificul zonal, cu materiale moderne

Înainte de renovare, clădirea era puternic afectată de 
infiltrații, de mişcările pământului, de numeroasele inter-
venții şi extinderi pe diferite cote de fundare. Drept urma-
re, constructorii au avut provocări precum igrasia şi fisu-
rile verticale (unele pe toată înălțimea pereților), ceea ce 
a presupus lucrări laborioase şi îndelungate de eliminare 
a apei din zidărie, de drenare a umezelii din sol, de con-
solidare şi refacere a tencuielilor. În plus, trebuia găsită o 
modalitate de eficientizare din punct de vedere energetic: 
pe lângă un sistem de încălzire în pardoseală şi panouri 
solare, era nevoie de o termoizolare de calitate. 

Valoarea de patrimoniu a casei este dată de pivnița con-
struită în secolul al XVIII-lea şi de un pridvor care a fost 
modificat de proprietarii anteriori. Autoritățile au cerut 
ca acest pridvor să fie păstrat pe cât posibil, cele mai im-

Ținând cont de exigențele mo-
mentului, ARCON și-a dezvoltat 
în timp o gamă largă de produse 
și servicii adaptate necesităților 
pieței românești. Antreprenorii și 
arhitecții au la dispoziție o mare 
varietate de membrane bitu-
minoase cu elasto-plastomeri 
(domeniu în care ARCON este 
cel mai important producător 
din Estul Europei), două game 
de polistiren expandat pentru 
termoizolare, un termosistem 
complet pentru fațade și multe 
alte produse cu aplicație adia-
centă. Ca o consecință, ARCON 
are posibilitatea de a se implica 
în asigurarea protecției întregii 
clădiri, de la fundații și subsol 
până la acoperiș în șarpantă sau 
terasă, indiferent că a fost vorba 
despre blocuri de locuințe sau 
imobile cu valoare arhitectonică 
importantă, pentru diferite nive-
luri de buget.
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R.: Domnule Țigănaș, Stadionul Cluj 
Arena, unul dintre proiectele dumnea-
voastră, a fost nominalizat la concur-
sul european de arhitectură modernă 
Mies van der Rohe Award 2013, dar 
și de cunoscutul website de arhitectu-
ră Archdaily, pentru Building of the 
year awards 2012. Ce semnificație au 
aceste evenimente pentru dumnea-
voastră personal, dar și pentru branșa 
arhitecților din România?
Ş.Ţ.: E o întrebare pentru intimitatea 
arhitectului, care, în cazul meu, are o 
față publică prin organizație, una pro-
fesională, prin firmă, și una inevitabil 
personală, unde se adună satisfacțiile 
și frustrările din toate celelalte. Cluj 
Arena, cum a fost botezat stadionul 
pe care l-am realizat și s-a inaugurat 
la finele lui 2011, a avut foarte multe 
ecouri în 2012. Pentru mine și colegii 
mei a fost „Anul Cluj Arena”, în care 
am văzut lucrarea publicată în re-
viste din Portugalia până în Coreea, 
pe site-uri din China până în Ame-
rica și în care am primit mai multe 
recunoașteri sub formă de premii și 
nominalizări. Totuși, există și o latură 
tristă, contrastantă, care mă afectea-
ză și pe care o mărturisesc aici: după 
alegerile locale s-a schimbat culoarea 
dominantă la Consiliul Județean și 
noua conducere nu a adoptat stadi-
onul ca pe un patrimoniu care trebu-
ie pus în valoare, pentru că nu a fost 
legată de realizarea lui. Ura politică 

față de oponent afectează și în acest 
caz destinul construcțiilor, arena nu 
este gestionată performant, nu este 
folosită la potențialul ei, fiind chiar 
prost întreținută. E păcat, dar nesur-
prinzător într-o țară în care cei care 
o conduc par că nu știu ce să facă 
cu valorile, vechi sau noi. Iar pentru 
arhitecții români, cred că fiecare lu-
crare remarcată internațional este un 
prilej de confirmare a faptului că exis-
tă și contează. 

R.: Ce elemente au adus succesul aces-
tui proiect?

Ş.Ţ.: Conceptul este atât complex, cât 
și clar, ușor de înțeles de către cel care 
îl privește. Definitorii sunt modul de 
amplasare în spațiul public, care dizol-
vă limitele dintre promenadele deschi-
se din preajmă și incinta stadionului, 
transparența și permeabilitatea vizu-
ală atât din exterior spre interior cât 
și invers, silueta fluidă a acoperișului 
continuat cu fațadele care sunt fie 
opace și reflexive, fie translucide când 
sunt luminate din interior... sunt mul-
te de povestit și mi-e teamă că, dacă 
încep, nu mă mai opresc. Oricum, des-
pre Cluj Arena scriu o carte.

Interviu cu domnul ȘERBAN ȚIGĂNAȘ, Președintele Ordinului Arhitecților din România

DESPRE ARHITECTURĂ, 
ACOPERIŞURI 
ŞI MENTALITĂŢI

Stadionul Cluj Arena
Dico și Țigănaș, birou de proiectare
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R.: Sunteți un susținător activ al valorii 
arhitecturii în spațiul urban. Ce factori 
pot contribui la o calitate superioară a 
arhitecturii, dar și la respectarea mun-
cii arhitectului?
Ş.Ţ.: Arhitectura are un rol important 
în calitatea vieții fiecăruia și a tuturor, 
aceasta fiind o afirmație axiomatică, 
dar are și dușmani cumpliți: incultu-
ra, lăcomia, avariția, megalomania, 
intoleranța și toate acele caracteristici 
pe care le numim „defecte ale oame-
nilor”. Se poate spune că, în general, 
oamenii au arhitectura pe care o me-
rită, pe care și-o pot permite, de care 
sunt capabili să aibă grijă și să se bu-
cure, atât la un moment dat, cât și cu-
mulat, în timpi istorici. Dacă oamenii 
ar fi mai buni, ar avea arhitectură mai 
bună. Asta înseamnă că primul factor 
pe care vreau să îl subliniez ține de 
educație; cultura mediului construit 
ar trebui să fie întărită prin educația 
generală. În ierarhia importanței pe 
care o văd eu, ar urma cadrul în care se 
iau deciziile – legislație, administrație, 

consultare cu comunitatea. Despre 
calitatea arhitecturii nu se discută sufi-
cient și problema este lăsată pe seama 
mecanismelor legale care nu au în ve-
dere obținerea calității, ci doar evitarea 
rebuturilor, ceea ce nu e același lucru. 
Arhitectul lucrează pentru client și 
pentru comunitate în același timp, iar 
scopul său trebuie să fie de a oferi cele 
mai bune soluții care să răspundă inte-
reselor clientului în așa fel încât aces-
tea să nu intre în conflict cu interesele 
comunității și cu interesul public, care 
trebuie respectate deopotrivă. Acest 
lucru necesită un comportament etic 
elevat al arhitectului, care, deși este 
plătit de multe ori ca să obțină un 
randament al investiției cât mai ridi-
cat, o poate face încălcând regulile, în 
folosul clientului, dar în detrimentul 
interesului public, al celorlalți. Pentru 
a evita aceste situații, foarte frecvente 
la noi, e nevoie de un filtru, de un me-
canism prin care avocatul publicului, al 
vecinilor, al comunității să se poată ex-
prima just. Sistemul nu funcționează 

satisfăcător cu legile, comportamen-
tul administrativ și performanțele 
administrației românești actuale. Con-
structorii și producătorii de materiale 
și sisteme au un rol important în pei-
sajul acesta, dar și ei sunt influențați 
de înțelegerea și raportarea la calitate, 
care la români e altfel decât la ger-
mani, japonezi sau americani. Pe piața 
construcțiilor din România abundă 
produse sub standard, munca la negru 
și o serie de tehnici care subminează 
calitatea, fenomene care încep de la 
legislația achizițiilor publice și continuă 
până la felul în care se acordă garanții 
de calitate.

R.: Ce rol au în acest context antrepre-
norii și constructorii (montatorii)?
Ş.Ţ.: Trebuie să ne hotărâm dacă legi-
le actuale sunt bune sau nu, iar dacă 
le considerăm acceptabile să le res-
pectăm. Pentru a realiza construcții 
trebuie sau nu să ai anumite calificări? 
Există construcții pentru care trebu-
ie anumite exigențe și construcții pe 
care le poate face oricine? Cred că ar 
trebui progresat în sensul acesta, lucru 
posibil numai discutând mai mult, mai 
înțelept, cu răbdare și pornind de la 
idei bune. Mai cred că este important 
ca meșteșugurile legate de construcții 
să renască și să se consolideze. Monta-
torii de acoperișuri ar trebui să fie mai 
vizibili, să fie „puși pe hartă” să îi găsești 
ușor în fiecare parte a țării. Ar trebui 
poate niște eforturi de promovare a 
acestor meserii în rândul tinerilor, care 
să opteze pentru ele în cunoștință de 
cauză, știind care sunt dificultățile, 
satisfacțiile și perspectivele de carie-
ră. O țară dezvoltată e o țară în care 
poți trăi bine făcând orice meserie ca-
lificată. Nu în ultimul rând, ar trebui 
explicat în școli și facultăți care sunt 
problemele acoperișurilor de deasupra 
capetelor noastre, unde se greșește, 

Ansamblul de locuințe Central Park, Cluj
 Dico și Țigănaș, birou de proiectare
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unde sunt sensibilități, care sunt prin-
cipiile și secretele meseriei. 

R.: Unde credeți că se fac cele mai mul-
te greșeli în realizarea unui acoperiș? În 
ce măsură este vina arhitectului, a con-
structorului sau beneficiarului?
Ş.Ţ.: Toți păcătuim. Arhitectul greșește 
când nu cunoaște suficient de bine 
principiile și detaliile corecte, nu le 
cuprinde în proiect și nu le urmărește 
execuția pe șantier. Uneori, nu con-
tractează urmărirea pe șantier, nu 
încearcă să convingă clientul de nece-
sitatea prezenței lui calificate, în inte-
resul calității, reușitei proiectului, deci 
al clientului. Constructorul greșește 
când schimbă detalii sau improvizea-
ză din lipsa detaliilor, fără a recurge 
la arhitect. Uneori constructorii sunt 
foarte înclinați să repete ceea ce au 
mai făcut și să nu adopte alte formule, 
din comoditate sau, mai rău, din alte 
rațiuni. Clientul greșește când nu își dă 
seama că are dreptul să fie reprezentat 
de arhitect, când nu îl contractează și 
face economii nerecurgând la urmări-
rea execuției de către arhitect și mai 
ales când se implică dând soluții - aici e 
foarte probabil să îi scape ceva, de obi-
cei esențialul. 

R.: O mulțime de clădiri cu valoare 
arhitecturală sau istorică au nevoie 
urgent de o reabilitare, iar pentru o lu-
crare de calitate, care să respecte și ar-
hitectura, sunt necesare bugete impor-
tante, de care proprietarii în general nu 
dispun. Cum credeți că se poate ieși din 
acest cerc vicios?
Ş.Ţ.: Ați uitat din cercul vicios igno-
ranța, necunoașterea, nepriceperea 
care duce la lipsă de calitate, faptul că, 
din varii motive, românii recurg mult 
mai puțin la cei competenți, iar cei 
competenți sunt concurați neloial de 
cei incompetenți, cu practici de dum-

ping, cu prețuri prea mici, incorecte. 
Nu sunt de acord că în România lu-
crurile ies mai prost pentru că nu sunt 
bani. Sunt bani, dar aceștia trebuie 
gestionați mult mai înțelept. Trebuie 
să construiești atât cât poți construi 
bine, corect. Statul are un rol funda-
mental în setarea standardelor de ca-
litate, dar din păcate acum, cu prac-
ticile existente, este o excepție când 
investițiile publice ies foarte bine, în 
general fiind realizate cel mult medi-
ocru. Rolul de model al construcțiilor 
publice e foarte important, dar încă 
nu și l-a propus nimeni, din cei care 
gestionează domeniul, din partea 
guvernanților. 

R.: În cadrul reabilitării termice a blo-
curilor de locuințe se abordează și te-
rasele peste ultimul etaj (sau ar trebui, 
cel puțin). Cum ar deveni realizabil un 
proiect de transformare a acestora în 
spații utile?
Ş.Ţ.: Am fost în multe locuri din lume 
și am constatat cât de mult sunt spe-
culate terasele superioare, cu plăcerile 
perspectivei la distanță, ale luminii și 
grădinilor. Cele mai atractive locuințe 
din marile orașe sunt cele de la ultime-
le etaje, și prețurile cresc pe măsură 
ce ajungi mai sus. La noi e invers, cu 
cât urci, lucrurile stau mai prost – nu 
merge liftul, nu ajunge apa, plouă prin 
acoperiș, pierzi căldura… Cred că tera-
sele clădirilor existente trebuie regân-
dite, iar cele ale clădirilor noi trebuie 
făcute astfel încât oamenii să se bucu-
re de spațiile astfel create, în principal 
pentru recuperarea spațiilor verzi, a 

celor în aer liber, pentru locuri inedite. 
Nu putem vorbi de un proiect pentru 
că fiecare clădire e un caz particular, 
chiar în domeniul clădirilor tip. Sunt 
multe idei – eu aș sugera stimulente 
fiscale, scutiri de impozite, împrumu-
turi similare celor pentru reabilitarea 
termică și alte instrumente care să ca-
talizeze dorința de a face reabilitări la 
acoperișuri. Ține de o cultură a locuirii 
care poate să crească în ritmul în care 
societatea românească poate să evo-
lueze… Eu cred că impozitele pe clă-
diri și terenuri pot fi tratate mult mai 
subtil, ca la autoturisme de exemplu: o 
mașină veche poluează mai mult, pre-
zintă un risc mai mare de accidente, se 
percep deci un impozit și o primă de 
asigurare mai mari. Transpuneți ideea 
pentru construcții și vedeți că sunt 
multe variante de stimulare, dar cine-
va trebuie să dorească și să acționeze.

R.: Între arhitect și montator/executant 
există uneori probleme de comunicare, 
de înțelegere a rolului fiecăruia. Care 
sunt cauzele?
Ş.Ţ.: În general între români sunt pro-
bleme de comunicare: fie nu comu-
nicăm destul, fie o facem neadecvat, 
conflictual, neconstructiv. Cred că 
avem o obsesie a vinovăției, ne discul-
păm pentru orice, nu suntem de vină 
de nimic și dăm vina pe celălalt când 
nu e cazul. Mergând spre arhitecți și 
constructori, de multe ori primii nu 
sunt plătiți pentru urmărirea execuției, 
mai ales din zgârcenia clientului, dar și 
din lipsa lor de abilitate în a convinge 
de necesitatea prestației, cum am mai 

INTERVIU

Terase de bloc nereabilitate
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spus. Când nu ești plătit, scade apeti-
tul de a te implica. Constructorii nu 
vor de multe ori să aibă un ochi vigi-
lent, care depistează erorile și îi prinde 
cu „cioara vopsită”, evitând comunica-
rea. Totul are legătură cu oamenii, cu 
caracterul, cultura, comportamentul, 
mentalitățile lor. O societate nedez-
voltată înseamnă lipsa nu a banilor și 
infrastructurii, ci a culturii, comporta-
mentelor, mecanismelor avansate de 
funcționare.

R.: Materialele de construcție au evolu-
at enorm în ultimele decenii, dar există 
o anumită reticență la noi în a le folosi – 
și nu doar din motive financiare. Sunt 
arhitecții mai deschiși la acest subiect?
Ş.Ţ.: Arhitecții sunt prin natura lor 
dornici de nou, de încercări, de inovații 
și calitate. Evident că trebuie resurse 
pentru asta. Dar...  știați că arhitecții 
din România, după studii statistice 
recente, sunt cel mai prost plătiți din 
Europa? Aceasta înseamnă că socie-
tatea noastră nu recurge suficient la 
arhitecți, nu îi răsplătește corect, iar 
ei nu pot livra o calitate rezonabilă 
de cele mai multe ori. Iată un adevă-
rat cerc vicios! De ce nu vedem prea 
mulți arhitecți străini în România, deși 
îi putem găsi peste tot în lume unde se 
construiește, fiind vorba de o profesie 
foarte mobilă? Pentru că nu merită! 

R.: Se poate vorbi la noi, în acești 
ani, despre tendințe în realizarea 
acoperișurilor? Ca stil, materiale, as-
pecte economice, ca racordare la piața 
externă... 

Ş.Ţ.: Există o cultură a acoperișurilor 
care diferă în mod tradițional pe zone. 
În vestul țării, unde componenta Se-
cession (Art Nouveau, 1900) e foarte 
bine reprezentată, acoperișurile cu în-
velitori din tablă, zinc, oțel, plumb sau 
cupru, cu ornamente tipice și accesorii 
în stil, conturează o cultură specifică. 
Transilvania, mai ales sudul ei, oferă un 
patrimoniu săsesc sau de influență im-
perială unde învelitorile din țiglă sunt 
consacrate. Zonele alpine din Apuseni 
sau Bucovina, dar și Subcarpații Meri-
dionali au dezvoltat șita și șindrila, deci 
învelitorile din lemn, dar care au pier-
dut teren și au fost înlocuite de câteva 
zeci de ani cu azbociment ondulat sau, 
mai recent, cu soluții rupte de tradiții 
sau chiar mutante… Arhitectura do-
brogeană și cea de pe litoral, deși are în 
spate case tradiționale foarte frumoa-
se și inspirante, respectiv realizări mo-
dern interbelice excelente, acum este 
într-o confuzie stilistică de proporții. 
Au fost mai multe etape cu tendințele 
lor, dar ceea ce cred că începe să in-
tereseze pe cineva care vrea să anti-
cipeze, ține de utilizarea suprafețelor 
și spațiilor, adică: acoperișuri verzi, 
acoperișuri utile, circulabile și mansar-
de de calitate. În același timp, cred că în 
cursa pentru sustenabilitate vor fi am-
plasate pe acoperiș tot mai multe echi-
pamente (pentru energia furnizată de 
soare, temperarea clădirilor, pentru ca-
litatea aerului). În Japonia, acoperișurile 
au atât stratul de instalații și echipa-
mente, cât și cel verde, deasupra, mai 
ales la clădirile înalte din zonele dens 
construite.

În cultura românească, încă domi-
nă dorința de a avea o „casă de pia-
tră”, durabilă, de lăsat moștenire, un 
bun de preț. Asta spre deosebire de 
americani, la care o familie din cla-
sa medie își schimbă locuința de 5- 6 
ori într-o viață. Casa este și mai puțin 
durabilă, fiind reconstruită după un 
număr de ani. Din păcate, la români 
doar casa este durabilă, nu și finisaje-
le, instalațiile, iar spațiile sunt de cele 
mai multe ori lipsite de flexibilitatea 
reclamată de modurile de viață con-
temporane. Cei care construiesc acum 
gândesc în termenii bugetelor de tip 
„prima casă”, pornind de la ce se poate 
face de suma X, cât se știe că își per-
mit cei mai mulți potențiali cumpă-
rători. E corect să gândești și așa, dar 
asta conduce la tumbe investiționale 
care presupun sacrificii la multe capi-
tole, cam peste tot unde se poate și 
nu se vede. Acoperișul se și vede, se și 
simte, deci ar trebui să scape de pre-
siunea aceasta, dar din păcate nu el 
„vinde” casa, fiind cel mult un bonus. 
Cine face acoperișuri știe că prețul ac-
cesoriilor este semnificativ, raportat 
la prețul metrului pătrat de învelitoa-
re, și de prea multe ori se iau în cal-
cul bugete greșit calculate sau decizii 
pentru soluții care vin din aprecierea 
doar a suprafețelor, și nu a întregului 
acoperiș. Revenind la tendințe, cred că 
exemplele se propagă destul de rapid, 
de la cazuri vizibile care devin repere 
locale. Totul inspiră, se propagă, se imi-
tă, dar mai ales aberațiile, din păcate. 
Chiar acum privesc pe fereastră spre 
o zonă nou dezvoltată din Cluj și mă 
întreb: printre atâtea case anonime, 
urâte chiar, devenite căminele multor 
familii care și-au pus toată speranța 
într-o viață mai bună în ele, ce șanse 
sunt să găsești pe cineva care să con-
struiască altfel? 

Vechi imobil degradat de pe Calea Victoriei, București
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În ultimii ani, tehnologiile de construcție trec printr-o 
fază de transformare foarte rapidă și radicală. Cele mai re-
cente reglementări referitoare la izolarea termică și acus-
tică a clădirilor, combinate cu importanța tot mai mare 
acordată eficienței energetice, stilului de viață sănătos și 
sustenabilității clădirilor, îndrumă toți profesioniștii să ca-
ute soluții inovatoare care să ofere răspunsuri din ce în ce 
mai bune la aceste nevoi de schimbare. 

Izolația mansardelor trebuie să ofere performanțe ter-
mice bune și să elimine punțile termice care pot apărea. 
În caz contrar, consumul de energie pentru încălzire poa-
te fi foarte ridicat, iar confortul se reduce considerabil. 
Dar nu este suficient să avem un produs de izolare cu 
o performanță termică bună, dacă este dificil de insta-
lat fără rosturi, cu fisuri sau alte vicii de montaj care pot 
afecta rezultatul final. Prin urmare, izolația trebuie să aibă 
perfomanțe termice, acustice și de protecție la foc foarte 
bune, dar să fie și ușor de manipulat și instalat.

ROCKWOOL: aceeași calitate,
cu avantaje suplimentare

TEHNOLOGII DE TOP

SLIM PACK
Slim pack este un sistem de ambalare inovator introdus 
de ROCKWOOL pentru comprimarea vatei minerale ba-
zaltice, care permite reducerea cu 50% a volumului pache-
telor expediate din fabrică. Astfel, tehnologia Slim pack 
permite încărcarea și transportul în același camion a unei 
cantităţi de două ori mai mari de produse izolatoare Mul-
tirock C și Airrock LD (paletizate și înfoliate). Avantajul 
tehnologiei Slim pack pentru distribuitorii Rockwool este 
și mai bine evidenţiat prin reducerea costurilor de mani-
pulare, depozitare și transport. 

Produsele din categoria Slim pack (Multirock C și 
Airrock LD) se încadrează în exigențele privind termoi-
zolarea, având un coeficient foarte bun de conductivitate 
termică λ=0,037 W/mpK , muchii ușor flexibile ce per-
mit îmbinarea cu ușurință a plăcilor fără rosturi și clasă 
de reacție la foc A1 - incombustibil. Montate, plăcile 
Rockwool oferă performanțe maxime fără efecte secun-
dare nedorite. În plus, produsele din gama Slim pack, cu 

» Avantajele formatului 
Slim pack:
• Reducerea costurilor logistice (mani-
pulare, transport și depozitare)
• Dublarea cantităţii transportate pe 
palet
• Reducerea timpului de montaj și 
manipulare

ROCKWOOL 
Multirock-C Slimpack

ROCKWOOL 
Airrock LD Slimpack
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dimensiuni mai mari ale plăcilor (1.200 x 600 mm), asigu-
ră un montaj mult mai rapid. Practic, cu același efort se 
montează o suprafață mai mare cu 20% față de cazul în 
care plăcile au dimensiuni clasice (1.000 x 600 mm). 

ROCKWOOL 4 ÎN 1
În afacerea noastră, protecția termică este esențială. Pen-
tru a ne diferenția de concurenți, trebuie  să precizăm cele 
patru beneficii suplimentare ale vatei minerale bazal-
tice: deoarece ne obținem produsele din resurse inepui-
zabile (piatră), suntem capabili să oferim o combinație de 
neegalat în ceea ce privește sustenabilitatea, rezistența 
la foc, acustica superioară și durabilitatea. Aceste be-
neficii, pe care noi le numim „ROCKWOOL 4 în 1” sunt 
unele dintre cele mai bine păstrate secrete ale noastre. 
Acum este timpul să le scoatem la iveală și să vorbim 
lumii despre ele.

Izolaţiile din vată bazaltică ROCKWOOL contribuie la pro-
tejarea clădirilor împotriva căldurii și frigului, a zgomote-
lor nedorite și focului. Vata bazaltică se topește la peste 

1.000°C (produs incombustibil), asigurând astfel o protec-
ţie eficientă împotriva incendiilor. Clasificarea produselor 
Rockwool în clasa A1 de reacţie la foc dovedește acest lu-
cru: nu ard, nu emană gaze toxice și împiedică răspândirea 
focului. Prin utilizarea lor, se câștigă timpul suplimentar 
atât de necesar pentru evacuarea clădirii, salvarea oame-
nilor și a bunurilor și intervenţia pompierilor.

În acelaşi timp, produsele izolatoare ROCKWOOL minimi-
zează energia pe care o clădire trebuie să o consume pentru 
încălzire şi răcire, reducând astfel amprenta de carbon a 
clădirii. Toate produsele ROCKWOOL sunt realizate din 
piatra pe care o împrumutăm de la natură şi o returnăm fără 
a produce deşeuri. Aceasta este diferenţa ROCKWOOL.

În afacerea noastră, protecția ter-
mică este esențială. Pentru a ne 
diferenția într-adevăr de concurenți, 
trebuie să precizăm cele patru be-
neficii ale vatei bazaltice. Pentru că 
obținem produsele noastre din resur-
se inepuizabile de piatră, suntem ca-
pabili să oferim o combinație de ne-

egalat în ceea ce privește sustena-
bilitatea, rezistența la foc, acustica 
superioară și durabilitatea fără rival. 
Aceste beneficii – pe care noi le nu-
mim „4 în 1” – sunt unele dintre cele 
mai bine păstrate secrete ale noas-
tre. Acum este timpul să le scoatem 
la iveală și să vorbim lumii despre ele.
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TONDACH®: 
acoperișul pentru 
complexul olimpic 
Gornaya Karusel
160.000 MP DE ÎNVELITORI
În cadrul acestui proiect, pentru care TONDACH a 
câştigat licitaţia, este vorba de un complex turistic şi 
sportiv (inclusiv centrul mass-media), care trebuie con-
struit integral până la sfârşitul anului 2013. Sunt clădiri 
rezidenţiale, case de vacanţă, centre turistice şi sporti-
ve, magazine, hoteluri, restaurante şi un centru medi-
cal, toate însumând circa 1.780 de imobile executate la 
standarde premium şi super-premium, pe o suprafaţă 
de 580.000 mp. Investiția totală se ridică la 850 milioane 
euro şi se reali zează la decizia comitetului de conducere 
al evenimentului, sub suprave gherea Comitetului Olim-
pic Internațional.

Învelitorile, care vor avea o suprafaţă de circa 160.000 mp, 
sunt reprezentate de diverse produse TONDACH, inclusiv 
accesorii asortate cum ar fi ţigle de aerisire, coame, para-
zăpezi etc. Aflate la altitudini cuprinse între 540 şi 960 m, 
clădirile vor beneficia de calitatea ţiglelor TONDACH Ve-
nus, în două nuanţe diferite. Produsul în format 29 x 48,5 

Concernul TONDACH este lider de piaţă în producţia ţiglei ceramice 
în Europa Centrală şi de Est. Calitatea superioară a produselor, soluţiile 
inovatoare în sistemul de acoperire şi gama largă de servicii sunt 
elementele care definesc dezvoltarea continuă a acestui brand, iar 
eficienţa proceselor de producţie este dată de utilizarea tehnologiilor 
state-of-art. 
Inovaţia nu a atenuat caracterul tradiţional al unor produse concepute 
special, astfel că, pe lângă abordarea proiectelor noi sau reabilitarea 
acoperişurilor unor imobile existente, TONDACH şi-a îndreptat atenţia 
către zona de mare responsabilitate a lucrărilor de renovare a clădirilor 
cu valoare arhitecturală şi istorică. 
Pe 14 martie 2013, la sediul din Gleinstätten, Austria, vor fi decernate 
premiile pentru concursul Tondach „Profesionistul anului 2012 în 
acoperişuri”. În competiţie sunt înscrişi şi câştigătorii etapei naţionale 
din România, care au realizat lucrări de montaj cu produse Tondach 

(ţigle ceramice şi accesorii pentru acoperiş). Aceste lucrări au vizat următoarele 
obiective: o clădire din cadrul Complexului Peleş (Locul I), Muzeul de Artă 
Medievală din Bucureşti (Locul II) şi o casă rezidenţială (Locul III). Marele premiu 
constă într-un automobil VW – Amarok TDI, 4x4 Offroad.

În urma obţinerii acordului contractual, cu mai bine 
de un an în urmă, TONDACH Gleinstätten AG a 
devenit furnizorul materialelor pentru învelitorile 
complexului olimpic Gornaya Karusel din regiunea 
montană Krasnaja Polyana, unde se va desfăşura o 
bună parte a Jocurilor Olimpice de Iarnă Soci 2014. 
Conform contractului, ţiglele au fost produse în timp 
util, cu finisajele convenite, astfel că în toamna anului 
trecut 46 de camioane încărcate cu TONDACH® 
Venus RV3/RV4 au ajuns deja la Soci, pe cale teres-
tră şi maritimă. Această primă livrare a reprezentat 
aproximativ 265.000 ţigle, inclusiv accesoriile aferente, 
la o calitate de excepţie şi durabilitate cerute pentru 
complexul olimpic.

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Ţiglă ceramică la înălţime!

Locul I – clădire din cadrul Complexului Peleş
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Venus Engobe
 RV4

Venus Engobe 
RV3

cm (aproximativ 11 buc./mp) se caracterizează prin ele-
ganţă, formă arcuită şi funcţionalitate, fiind de asemenea 
eficient şi în ceea ce priveşte montajul.

HOTEL LA CELE MAI ÎNALTE STANDARDE, 
ACOPERIT CU TONDACH®
Simultan cu şantierele deschise exclusiv pentru noile clă-
diri ale complexului olimpic, se efectuază şi lucrări de 
renovare a clădirilor din apropiere. Învelitoarea hotelului 
exclusivist Peak din Krasnaja Polyana (circa 6.500 mp) 
este propusă unei renovări complete cu ţiglă tip solzi, 
sortimentul angobă roşie. Acest produs se deosebeşte 
prin linia clasică, oferind protecţie şi siguranţă datorită 
dublei acoperiri. „Pentru noi este un contract suplimen-
tar, dar şi unul special, în cadrul căruia ne vom dovedi 
din nou competenţa în ceea ce priveşte sistemele de în-
velitori”, arată domnul Martin Olbrich, reprezentantul 
TONDACH Gleinstätten.

INOVAŢIA TONDACH – 
DEZVOLTAREA SUPRAFEŢELOR 
EXCLUSIVE PENTRU PROIECTUL SOCI
Produsul TONDACH Venus în culorile angobă RV3 şi RV4 
a fost dezvoltat special de TONDACH Gleinstätten în 
mai multe etape, împreună cu echipa de arhitecţi din Ru-
sia, cu antreprenorul general şi cu montatorii. Aspectul 
este un amestec al nuanţelor de verde, galben şi gri, care 
au fost marmorate pe ţiglă printr-un procedeu propriu, 
astfel încât cromatica învelitorii este una caldă şi armo-
nioasă, cu un aer mediteranean. Mai mult, fiecare ţiglă 

Bastionul din Timişoara

este prevăzută cu semnătura unică „Soci 2014”, vizibilă pe 
spatele fiecărei piese.

Având în vedere amploarea şi importanța pro iectului, 
într-o perioadă de aproximativ 6 luni s-au dezvoltat 6 mo-
dele şi culori diferite de învelitori. Montarea acestei ţigle 
pe expozitoare s-a efectuat conform cerinţelor echipei de 
proiectanţi, până când, în cele din urmă a fost creat produ-
sul „TONDACH Soci”.

TONDACH ROMÂNIA 
Str. Podului nr. 127, 550263, Sibiu

Telefon: 0269.253.304; Fax: 0269.253.396

E-mail: info@tondach.ro 
www.tondach.ro

Locul II – Muzeul de Artă Medievală din Bucureşti Locul III – casă rezidențială
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O cultură eterogenă
Belgia este o ţară eterogenă: în nord lo-

cuiesc flamanzii (de origine preponderent 
germanică) iar în sud valonii, ce se trag din 
celţi şi alte triburi germanice, dar sunt de 
limbă romanică. Flamanzii vorbesc aceeaşi 
limbă ca olandezii şi se mândresc cu oraşele 
Anvers (sau Antwerpen), sediul mondial al 
diamantelor, şi Bruges, poreclit şi „oraşul-
muzeu“, renumit pentru ciocolată şi reţeaua 
sa de canale. Vecinii lor, valonii, preferă în 
general franceza ca limbă uzuală, iar zona lor 
cu dealuri ondulate, peisaje pitoreşti, ape ter-
male şi castele remarcabile este reprezentată 
de oraşul Liège.

Contribuţiile belgiene în domeniul pic-
turii și arhitecturii au fost deosebite. Arta 
medievală „mosan“, Renașterea flamandă, 
pictura barocă și exemple semnificative de 
arhitectură romanică, gotică, renascentistă 

sau barocă sunt pietre de hotar în istoria ar-
tei europene. Contribuţiile belgienilor la ar-
hitectura mondială au continuat inclusiv în 
secolele al XIX-lea și al XX-lea, prin operele 
lui Victor Horta și Henry van de Velde (ini-
ţiatori ai curentului Art Nouveau), iar pre-
zentul se poate mândri cu lucrări precum 
clădirea primăriei din Gent, nominalizată 
anul acesta pentru faimosul premiu „Mies 
van der Rohe“. 

Modul de a construi al belgienilor este foar-
te strâns legat de cultura locală, influențată 
în mod fericit de mai multe spații: germanic, 
francez, olandez și chiar britanic, în con-
textul unei civilizații legate de navigație și 
comerț intens. Totuși, mai există un factor 
important: clima temperat oceanică, mar-
cată de precipitații semnificative tot timpul 
anului și de schimbări frecvente ale vremii. 
Este un aspect care a dictat modul belgieni-

ÎN BELGIA

Primăria din Gent

Arcul de Triumf din 
Bruxelles

CUM SE PUNE ISTORIA ÎN VALOARE
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lor de a-și proteja bunurile și confortul, inclu-
siv de a construi acoperișuri solide, cu pantă 
mare și lucarne care să valorifice spațiul de 
sub acoperiș. Materialele folosite pentru în-
velitori sunt solide, cât mai puțin susceptibile 
de a fi afectate de coroziune și de a absorbi 
apa abundentă.

Goticul în Bruxelles
Capitala Belgiei are o arhitectură inedită, 

în care vechiul se îmbină armonios cu noul. 
Clădirile medievale construite pe străduţele 
înguste care alcătuiesc centrul vechi al ora-
şului sunt total diferite de bulevardele largi 

Primăria din Bruxelles – 
Grand Place, Bruxelles

Muzeul orașului Bruxelles – 
Grand Place, Bruxelles

construite în stilul parizian pe vremea Re-
gelui Leopold al II-lea, cu atât mai mult de 
clădirile moderne din secolul XX (sediile or-
ganizaţiilor europene şi internaţionale).

Grand Place este una dintre cele mai fai-
moase pieţe medievale din Europa, clădirile 
sale fastuos ornate (precum Muzeul Oraşului 
Bruxelles, fost palat regal, sau primăria goti-
că din secolul al XV-lea) atrăgând privirile 
oricărui trecător. Ochii turiştilor sunt atraşi 
invariabil de turnul gotic îndreptat către cer 
al Primăriei din Bruxelles, a cărei con-
strucţie a durat 53 de ani. De când a fost ridi-
cată şi până în zilele noastre, „Hotel de Ville“ 
sau „Stadhuis“ este considerată ca fiind una 
dintre cele mai frumoase primării din Ţările 
de Jos. Ridicarea clădirii a reprezentat creş-
terea economică a oraşului Bruxelles drept 
capitală a Ducatului de Brabant, aflat fiind 
într-o strânsă rivalitate cu oraşul învecinat 
Leuven (care şi el are în prezent o primărie 
deosebită în stil gotic). Până la sfârşitul seco-
lului al 14-lea, pe terenul unde azi se găseşte 
primăria erau doar nişte hanuri şi case mici 
din lemn. Datorită rolului tot mai important 
al oraşului, administratorii acestuia au de-
cis să cumpere şi să demoleze una câte una 
vechile construcţii şi să construiască o nouă 
primărie pe măsura nevoilor unui centru 
administrativ important. Piatra de temelie 
a fost pusă în primăvara anului 1402, iar în 
1405 a fost finalizată doar o aripă, împreună 
cu un mic turn. În 1444 - 1449, clădirea a fost 
extinsă cu aripa din dreapta şi imediat cu fai-
mosul turn, sub îndrumarea arhitectului Jan 
Van Ruysbroeck. Într-un final, în anul 1455, 
o statuie a Sfântului Mihail învingând balau-
rul a fost pusă în vârful turnului, statuie care 
a rămas acolo până în iunie 1996, când a fost 
înlocuită cu una similară nouă. O legendă 
spune că arhitectul s-a sinucis aruncându-se 
din turn atunci când şi-a dat seama că turnul 
nu se află chiar în mijlocul clădirii – se pare 
că este totuşi doar o legendă, în fond cele 
două aripi ale clădirii fiind inegale deoarece 
autorităţile au dorit să păstreze neschimbată 
reţeaua de străzi a zonei. 

Maison de Brasseurs – 
Grand Place, Bruxelles
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După distrugerea oraşului Bruxelles în au-
gust 1695 de către trupele franceze, numai 
turnul şi zidurile exterioare ale primăriei au 
mai putut fi salvate, dar lucrările de refacere 
au fost demarate aproape imediat. În 1840 a 
mai fost necesară o restaurare completă – 
atunci întreaga faţadă a fost decorată cu 203 
mici statui reprezentându-i pe ducii şi duce-
sele de Brabant dintre anii 580 şi 1564, vechi-
le statui fiind îndepărtate pentru că se eroda-
seră iremediabil. În prima jumătate a anilor 
1990, turnul primăriei din Bruxelles a fost 
din nou restaurat, împreună cu faţada, astfel 
încât în prezent primarul oraşului foloseşte 
încă acest sediu, chiar dacă nu împreună cu 
tot aparatul administrativ. 

În 1047, Ducele de Brabant Lambert al 
II-lea a poruncit ca moaştele Sfintei Gudule 
să fie mutate de la biserica Sf. Gorik în cen-
trul oraşului Bruxelles, într-o biserică nouă, 
romanică, de pe dealul Treurenberg, dedica-
tă Sfinţilor Mihail şi Gudule. Ulterior, aceas-
ta a devenit catedrală, printr-o extindere din 
1225 în stil gotic, devenind cel mai impor-
tant lăcaș de cult din Bruxelles. Corul gotic a 
fost construit în cursul secolului al XIII-lea, 
naosul în secolul al XV-lea, iar faţada vestică 
între 1450 şi 1490, urmând exemplul faţade-

lor gotice franţuzeşti ca o dovadă a atracției 
Brabantului pentru spațiul francez. Vitralii-
le accentuează stilul gotic târziu, permiţând 
ca în biserică să intre mai multă lumină, iar 
în cadrul vitraliilor se pot vedea portrete-
le mai multor regi şi împăraţi: Francois I al 
Franţei, Ferdinand I al Sfântului Imperiu 
Roman, Ludovic al Ungariei, Joao al III-lea al 
Portugaliei, Maximilian de Austria, Filip cel 
Frumos, Carol al V-lea, Filip al II-lea al Spa-
niei etc. De-a lungul secolului 20, catedrala 
a fost aproape în permanenţă renovată, până 
în decembrie 1999 când a avut loc aici ma-
riajul dintre Prinţul Moştenitor al Coroanei 
Belgiei Philippe şi Prinţesa Mathilda.

Impozitul și frontul stradal în Bruges
Pe vremuri, în Belgia, pentru instalaţia de 

iluminat public amplasată în faţa casei sale, 
proprietarul trebuia să plătească un impo-
zit  – excepţie făceau casele care aveau pe 
faţadă o reprezentare a Sfintei Maria (iată 
de ce, în unele oraşe belgiene, mai există 
și azi case care afişează o imagine a Sfintei 
Fecioare). De asemenea, impozitul era pro-
porţional şi cu deschiderea la stradă, astfel 
încât proprietarii erau interesaţi să îşi con-
struiască case cât mai înguste, fapt observat 

Catedrala Sf. Mihail și Gu-
dule, interior și exterior 
(Bruxelles)

Case cu front stradal 
îngust (Bruges)

ACOPERIȘURI ISTORICE
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şi în zilele noastre. Aceste particularități 
devin cu atât mai interesante în Bruges, 
un oraș străbătut de multe canale care l-au 
adus în competiția pentru denumirea de 
„Veneția Nordului“ (alături de Sankt Pe-
tersburg, Amsterdam, Stockholm, Ham-
burg și nu numai...). Din nevoia de spațiu, 
nu puțini proprietari și-au extins locuințele 
deasupra canalelor, construind balcoane 
sau bovindouri.

Capitală a Flandrei de Vest, Bruges-ul are 
un centru vechi impresionant, care a intrat 
în patrimoniul mondial UNESCO. De ad-
mirat în acest oraş sunt, printre altele, arhi-
tectura medievală şi monumentele datând 
din acea perioadă, precum Biserica Notre 
Dame, una dintre cele mai înalte construcţii 
realizate din cărămidă. Turnul de cărămidă, 
înalt de 122 de metri, domină întregul oraş, 
reprezentând un vârf al arhitecturii medie-
vale europene. Tot ca reper pe verticală, se 
poate admira turnul Belfort, construit în 
diverse etape, din secolele al XIII-lea până la 
sfârșitul secolului al XV-lea și chiar al XIX-
lea: 83 de metri atinși la ultima renovare din 
1822, când i s-a dat și forma octogonală de 
inspirație neogotică.

Primăria din Bruges a fost construită între 
1376 şi 1420 şi a fost printre primele primării 
din Ţările de Jos declarate monument istoric. 
La primul etaj se află o sală construită între 

Biserica Notre Dame 
din Bruges

Primăria din Bruges

Balcoane și bovindouri 
construite deasupra  

canalelor care străbat 
orașul Bruges.
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1386 şi 1401, decorată ulterior cu picturi ce 
ilustrează cele mai importante evenimente 
din istoria Bruges-ului.

Arhitectura şi infrastructura modernă 
sunt rare în centrul oraşului Bruges. Străzile 
pietruite, tipic medievale, sunt încă prefera-
te asfaltului, dar comoditatea este sacrifica-
tă pentru a păstra spiritul locului și statutul 
de oraș medieval. Condiţia pentru ca aceste 
clădiri să rămână protejate este ca renovările 
şi restaurările să fie făcute în concordanţă cu 
stilul original al clădirii respective. 

Bivuacul Împăratului
La Waterloo, în imediata apropiere a câm-

pului unde Napoleon a dat faimoasa bătălie, 
se află un interesant hotel/restaurant în stil 
rustic. Construit imediat după 1815, hotelul 
a fost refăcut și extins în 1950, încercând să 

Datorită experienţei căpătate în construirea turnuri-
lor gotice, belgienii sunt foarte pricepuţi la realizarea 
de acoperișuri fără învelitoare propriu-zisă, ci pur și 
simplu din beton sau piatră acoperită cu mortar.

Interesant acoperiș metalic (de concepție recentă) al 
catedralei gotice din orașul valon Dinant, construcție 
datând de la sfârșitul secolului al XII-lea.

Cel mai mic oraș din lume: 
Durbuy (Valonia)

Bivuacul Împăratului 
(Waterloo)

fie redată atmosfera unei taverne din vremea 
lui Napoleon Bonaparte, inclusiv cu materia-
le recuperate de pe câmpul de luptă. Specta-
culozitatea și spiritul epocii sunt date în bună 
măsură de acoperișul din țigle ceramice de 
inspirație olandeză, antichizate natural și 
etanșeizate cu mortar.

Cel mai mic oraș din lume 
Declarat oraș la 1331, Durbuy (Valonia) 

este faimos pentru denumirea de „Cel mai 
mic oraş din lume“. Adevărat sau nu, ceea ce 
am observat însă este folosirea pe scară largă 
a pietrei în construcții, de la pavarea stră-
zilor și ziduri până la plăcile de ardezie ale 
acoperișului. Aspectul este valabil inclusiv 
pentru impozantul castel al conților d’Ursel 
ridicat pe o colină din apropiere.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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Impactul vizual şi optimizarea încărcării 
structurii de rezistenţă a clădirilor. Alegerea 
modulelor fotovoltaice în funcţie de tehnolo-
gia constructivă.

Soluţia premium este reprezentată de Ge-
neral Solar PV®: Sistemul Fotovoltaic Impermea-
bil Integrat presupune aplicarea în aderenţă tota-
lă a unui modul fotovoltaic, flexibil în tehnologie 
şi amorf, cu triplă joncţiune, pe un substrat de 
membrană hidroizolantă cu caracteristici tehnice 
speciale, ce rezistă la temperaturile ridicate spe-
cifice suprafeţelor de acoperiş în anotimpul cald, 
precum şi la acţiunea radiaţiei ultraviolete. Rezul-
tatul este un sistem cu dublă utilitate (imperme-
abilizare şi producţie de energie) ce beneficiază 
de o garanţie de 20 de ani pentru impermeabili-
zare şi 25 de ani împotriva pierderilor de putere 
ale modulelor fotovoltaice.

Soluţia standard este reprezentată de mo-
dulele fotovoltaice clasice (rigide) în diferite 
tehnologii constructive (mono sau policristaline, 
thin film CIGS, CdTe) destinate atât acoperişuri-
lor, cât şi faţadelor. Gama de module fotovoltaice 
rigide cuprinde produse cu un excelent raport 
preţ/calitate, oferite de mari producători euro-
peni şi asiatici.

Afectarea învelişurilor impermeabilizante. 
Alegerea structurii suport.

Structuri suport fără prindere mecanică 
(pentru acoperişuri tip terasă sau cu pantă re-
dusă): Sistemul General Fix®, inovaţie brevetată 
şi dezvoltată în colaborare cu Velcro – structuri 

bazate pe efectul de eleron, cu o aerodinamică 
aparte ce oferă creşterea stabilităţii pe măsura in-
tensificării curenţilor de aer.

Structuri suport cu prindere mecanică speci-
al proiectate pentru diferite tipuri de acope-
rişuri (ţiglă, olane, tablă fălţuită sau profilată, 
plăci pe bază de ciment etc.). 

Sunt sisteme completate printr-o gamă bine 
definită de soluţii locale pentru impermeabili-
zare: benzi bituminoase sau butilice, autoadezive, 
autosigilante şi masticuri pentru sigilarea în zone-
le de perforare.

Soluţii rezistente la acţiunea factorilor de 
mediu pentru impermeabilizare pe suprafeţe 
mari. Produse speciale: membrane bitumi-
noase sau soluţii lichide.

Sunt produsele din gama Phoenix (Phoenix 
Solar, Phoenix Solar Tech, Phoenix Solar Mineral, 
Halley Solar) care se utilizează în combinaţie cu 
sistemul General Solar PV, dar pot fi disponibile 
şi pentru pregătirea suprafeţelor unde se montea-
ză module fotovoltaice rigide pe structuri suport.

Soluţii pentru reducerea riscului de incen-
diu şi limitarea propagării acestuia. Soluţii 
protective, reflectorizante pentru reducerea 
efectului de încălzire la nivelul suprafeţelor 
expuse direct la radiaţia solară.

Sunt produsele din gama Cut Fire (Phoenix 
Solar CUT FIRE, Phoenix Solar Tech CUT FIRE, 
Phoenix Solar Mineral CUT FIRE).

Pagini VERZI

Pentru GENERAL 
MEMBRANE, soluţia 
completă înseamnă 
inclusiv proiectul 
electric, optimizarea 
implementării prin re-
ducerea încărcării pe 
unitatea de suprafaţă, 
garantarea imperme-
abilizării, controlul 
temperaturii supra-
feţelor şi al riscului 
apariţiei şi propagării 
incendiilor pe supra-
feţele de acoperiş 
prevăzute cu panouri 
fotovoltaice. Toate 
acestea reprezintă în 
final alegerea corectă 
a elementelor care 
definesc proiectul: 
modulele fotovoltaice, 
structura suport, în-
velişul impermeabili-
zant, reducerea riscu-
lui de incendiu, con-
trolul temperaturii la 
nivelul suprafeţelor 
cu expunere directă la 
radiaţia solară.

Oprim apa, captăm Soarele
GENERAL MEMBRANE ROMÂNIA oferă prin divizia sa specializată 
GENERAL SOLAR o gamă completă de soluţii pentru proiectarea şi 
implementarea ”la cheie” a sistemelor fotovoltaice. 

 

www.generalmembrane.ro
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Pagini VERZI

ACTI ROOF: noua șindrilă 
ecologică fotocatalitică

Pentru un „acoperiş activ” care reduce smogul

 

Tel./Fax: 021 224.10.97

bucuresti@tegola.ro

www.tegola.ro

Şindrila ecologică ACTI ROOF de la Tegola 
România conţine granule fotocatalitice spe-
ciale, acoperite cu  dioxid de titan (TiO2) – 
această substanţă este activată de razele UV şi 
declanşează un proces de oxidare care trans-
formă poluanţii (NO, NOX, CO etc.), veniţi 
în contact cu acoperişul, în săruri (nitraţi şi 
carbonaţi) ce vor fi spălate de apa de ploaie. 
Aceste săruri nu sunt toxice, fiind aceleaşi pe 
care le găsim în apa îmbuteliată comercializa-
tă, cu concentraţii mult mai mici decât cele 
impuse de legile privind apa potabilă.

Granulele şindrilelor 
ACTI ROOF  sunt testa-
te conform  UNI 11247.

Şindrilele fotocatalitice ACTI ROOF sunt 
soluţia perfectă pentru acoperişuri deoa
rece, pe lângă caracteristicile estetice şi 
impermeabilizante, asigură:
• Antipoluare: transformă poluanţii în 

săruri non-toxice;
• Autocurăţare: împiedică aderenţa 

substan ţelor poluante la acoperiş datorită 
prezenţei dioxidului de titan cu care sunt 
acoperite granulele fotovoltaice;

• Efect antibacterian: au proprietăţi anti-
fungice şi reduc semnificativ cantităţile de 
alge sau bacterii care ar putea fi prezente 
pe acoperiş.Cu Acti Roof 

Fără Acti Roof 

Poluanţii în contact cu Acti 
Roof

Razele solare activează TiO2 
care permite oxidarea noxelor 
în compuşi inofensivi NO3.

Ploaia spală sărurile de pe 
acoperiş

Gama de culori  
ACTI ROOF:

AR Gri

AR Verde

AR Albastru
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 – mai mult decât un acoperiș
5 componente pentru un acoperiș Perfect

Sistemul inteligent pentru acoperiș de la Bramac cuprinde țigle  
din mortar de ciment, țigle din argilă, termoizolație pentru acoperiș, 
sistemul complet solar și fotovoltaic, accesorii pentru acoperiș.  
Dumneavoastră obțineți tot ceea ce aveți nevoie pentru un acoperiș 
de la un singur producător și aveți astfel garanția că toate componen-
tele acoperișului se vor potrivi perfect la montaj.

De secole, țigla ceramică reprezintă frumuseţea clasică a naturii. Produsă din materii prime naturale, ţigla ceramică conferă acope-
rişului casei dumneavoastră un farmec aparte. Disponibilă într-o gamă variată de modele, ţigla ceramică BRAAS vă oferă posibili-
tatea de a vă configura acoperişul casei în funcție de dorinţele dumneavoastră.

Anul 2013 marchează lansarea pe piața ro-
mânească a unei noi categorii de produse:  
țigla de argilă BRAAS.

ȚIGLA CERAMICĂ BRAAS

Țigla Smaragd Țigla Topas Țigla OpalȚigla Granat
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Termoizolație pentru acoperiș –  
BRAMAC THERM
Noțiunea de sistem inteligent pentru acoperișuri este 
întărită de noua gamă de produse pe care Bramac 
o aduce pentru prima dată în Romania – și anume 
termoizolația pentru acoperiș BRAMAC THERM. 
Soluție unică și inovatoare, ce îndeplinește cele mai 
înalte standarde în materie de termoizolaţie a acoperi-
șului, BRAMAC THERM asigură:
• costuri scăzute cu energia
• creșterea valorii imobilului
• creșterea nivelului calitativ al vieţii
• un aport la protejarea mediului înconjurător

Propriul acoperiș ne sprijină la aportul 
de energie electrică   
De ce să nu folosiți propriul acoperiș la producerea 
energiei electrice de care aveti nevoie?
Bramac pune la dispoziția dumneavoastră atât siste-
mul fotovoltaic perfect integrat în acoperiș, cât și sis-
temul fotovoltaic cu montaj pe învelitoare.
Producând energie electrică cu ajutorul sistemului 
de panouri fotovoltaice Bramac reduceți considerabil 
factura de energie electrică.

ȚIGLA CERAMICĂ SMARAGD.
Eleganţă și unicitate într-o singură 
formă
Eleganţa și unicitatea sunt caracteristi-
cile estetice care definesc profilul deo-
sebit al ţiglei ceramice Smaragd. Acest 
nou produs beneficiază de sistemul 
complet de ţigle speciale și accesorii 
Bramac, perfect adaptate funcțional și 
coloristic.

ȚIGLA CERAMICĂ TOPAS. 
Expresivitate și naturalețe
Atunci când vine vorba de un acoperiș 
clasic, recomandarea noastră este 
țigla cu suprafața netedă Topas. Liniile 
simple care accentuează profilul aces-
tui produs conferă acoperișului casei 
dumneavoastră expresivitate și natu-
raleţe. Acest produs beneficiază de 
sistemul complet de accesorii Bramac 
și poate fi utilizat atât pentru renova-
rea unui acoperiș existent cât și pentru 
construcții noi.

ȚIGLA CERAMICĂ GRANAT. 
O nouă definiție dată armoniei
Țigla ceramică Granat îmbină tradiţia 
cu tehnologia modernă conferind un 
aspect armonios acoperișului casei 
dumneavoastră. Beneficiind de întreg 
sistemul de accesorii și ţigle specia-
le, acest produs poate fi utilizat atât 
pentru renovarea clădirilor istorice cât 
și pentru construcții noi. Cu forma sa 
specială, Granat dă o nouă definiție 
armoniei.

ȚIGLA CERAMICĂ OPAL. 
O notă nostalgică
Cu forma sa tradiţională, țigla cerami-
că Opal reprezintă frumuseţea clasică 
a naturii, conferind acoperișului casei 
dumneavoastră o notă nostalgică. 
Acest produs se recomandă a fi utilizat 
atât pentru renovarea clădirilor istorice 
cât și pentru construcții noi.
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P rezența la târg a fost masivă, chiar dacă vremea a 
fost capricioasă, cu drumuri înzăpezite și zboruri 
de avion anulate. Din Rusia au venit aproape 3.000 

de vizitatori, din China peste 1.000, din Japonia apro-
ximativ 750. În așteptarea acestora, a celor interesați 
din Germania și din lumea întreagă, companiile s-au 
prezentat cu standuri ample, unele de-a dreptul impre-
sionante, de sute de metri pătrați, eventual pe două ni-
veluri. Suprafața destinată expozanților, în interiorul 
clădirilor complexului şi în afara lor, a fost de 18 hec-
tare! Nu mai puțină importanță a fost acordată desig-
nului acestor amenajări, unele concepute parcă pentru o 
expoziție de arhitectură. Efortul a fost justificat cel puțin 
din perspectiva faptului că târgul a fost vizitat de 50.000 
de arhitecți și reprezentanți ai unor birouri de proiec-
tare. Aceștia au venit atât pentru a vedea noile produse 
și tehnologii de construcție, cât și pentru a participa la 
conferințele organizate aici, la care aportul specialiștilor 
tineri a fost remarcabil (centrul de conferințe semănând 
cu o universitate aglomerată). 

Atractive și stimulatoare au mai fost premiile acor-
date pentru constructori, cu accent pe dezvoltare dura-
bilă, ecologie, eficiență energetică și inovație. Punctele 
culminante au fost acordarea premiilor Archi-World 
Academy (o competiție organizată în comun de către 

Loc de întâlnire  
al profesioniştilor: 

BAU 
München 2013

Cifrele finale au arătat că ediţia de 
anul acesta a expoziţiei Bau – Mün-
chen a fost una de excepţie, caracteri-
zată de un număr record de vizitatori 
(peste 235.000), tot mai mulţi din 
afara Germaniei (peste 60.000) şi 
majoritar profesionişti. O creştere 
consistentă a fost remarcată din par-
tea branşei arhitecţilor, determinân-
du-i pe mulţi să considere că acest 

eveniment a devenit, printre altele, loc de întâlnire al 
arhitecţilor din Europa şi chiar din lumea întreagă. 
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BAU și portalul arhitectural Archi-World) și așa-numita 
„Noapte Lungă a Arhitecturii“, la care au venit nu mai 
puțin de 20.000 de participanți.

Cele 2.060 de companii expozante, din 41 de țări ale 
lumii, nu s-au mulțumit însă cu designul și dimensiuni-
le ample ale standurilor, ci și-au mobilizat echipele pen-
tru a face față fluxului intens de vizitatori, cei mai mulți 
interesați de parteneriate și soluții personalizate. Nu 
puține au fost prezentările în standuri, adevărate show-
uri care să demonstreze calitățile produselor promova-
te. Așa cum remarca un reprezentant al organizatorilor: 
„Nicăieri altundeva în Europa nu poți aduce atât de 
mulți potențiali clienți într-un timp atât de scurt“. Cifre-
le de mai sus și structura publicului i-au determinat pe 
expozanți să se declare foarte mulțumiți de eveniment 
și de investițiile făcute aici, care nu au fost deloc mici. 
Drept dovadă, 98% dintre ei au declarat că vor veni și la 
următoarea ediție Bau – München, adică între 19 și 24 
ianuarie 2015.

Egger a mizat pe sustenabilitate, edificatoare fiind construc
ția standului de circa 400 mp, denumit „House of Inspirati
on“, care să arate posibilitățile structurale și de design pe care 
le oferă materialele companiei. Așa cum arată oficialii Egger, 
componenta internaţională din partea vizitatorilor a fost 
importantă. Pe lângă designul standului și numărul mare de 
mostre prezentate, a fost realizat special pentru acest târg un 
studio virtual de design, care să aducă la cunoștinţă vizitatori
lor cât mai multe dintre oportunităţile oferite de Egger. Aici a 
fost lansată de asemenea broșura „Naturally Egger“, menită 
să ilustreze politica companiei cu privire la originea materiale
lor, gestionarea procesului de reciclare, controlul emisiilor de 
substanţe organice volatile și alte aspecte legate de protejarea 
mediului. Una dintre zonele de conferinţe destinate ingine
rilor și arhitecţilor a fost construită cu sprijinul Egger, care a 
donat materiale și a oferit asistenţă tehnică pentru execuţie.

Creaton a scos în evidență, printre altele, țigla de format 
mic Melodie (14 bucăți/mp), un sortiment nou, elegant, în 
nuanțe nature, angoba și glazurate. Ineditul acestei game 
este că poate fi montată pe acoperișuri cu pante mici, de 
până la 10 grade. În stand a mai fost evidențiată varietatea 
tipurilor de țigle din argilă arsă ale acestui producător și 
a fost montat ca model un acoperiș în sistem complet, 
având ca învelitoare țigla Premion.

Un stand de dimensiuni impresionante a avut și producă
torul de sisteme termoizolante pe bază de vată bazaltică 
Rockwool. Mesajul transmis de companie sa bazat pe ide
ea de a construi întro manieră atentă la sănătatea utiliza
torilor, atât în domeniul rezidenţial, cât și în spaţiile publice 
și instituţionale. Produsă din materii prime naturale, vata 
minerală bazaltică este o modalitate de termoizolare care 
păstrează calitatea aerului interior, caracterul ecologic al ex
ploatării produselor și gestionării deșeurilor. Nu în ultimul 
rând, sa accentuat siguranţa pe care o conferă acest ma
terial din perspectiva incendiilor. Ca noutate în Germania, 
menţionăm produsele din gama Georock 040, destinate 
abordării de terase cu pantă.
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Producătorul de sisteme pentru acoperișuri Onduline a 
alocat un loc important în cadrul standului gamei Ondu-
villa, continuând distribuția acestui produs lansat anul tre
cut. Pentru piața românească, un produs revoluționar este 
Ondupaint, destinat acoperirii prin vopsire a învelitorilor de 
diferite tipuri (ceramică, metal etc.), atunci când acestea se 
decolorează din cauza expunerii la raze ultraviolete. 

Simpla prezenţă a produselor Schiedel a atras o mulţime 
de vizitatori, atât specialiști, cât și clienţi finali interesaţi de 
economisirea energiei și siguranţa obţinerii acesteia prin 
folosirea unui coș de fum performant. O expunere impor
tantă a constat în soluţiile pentru casele pasive certificate, 
respectiv produsele noi din gama Absolut Xpert acreditate 
de Passivhausinstitut Darmstadt.

Firma Knauf a susţinut 
dea lungul celor 6 zile de 
târg demonstraţii privind 
aplicarea unor produse pe 
bază de gips și, în virtutea 
unui parteneriat, a finisaje
lor producătorului de ma
teriale pentru placări Flex-
SandStone.  

Grupul Monier (din care face parte și Bramac Sisteme de 
Învelitori) a fost prezent pe zona de acoperișuri prin bran
dul Braas, care a dorit ca parcurgerea standului să fie o ex
perienţă cât mai complexă, expunând atât învelitori clasice, 
cu accesorii, cât și panouri fotovoltaice încastrate sau alte 
elemente care ne duc cu gândul la ceea ce numim „aco
perișuri inteligente“. Integrarea de terminale „new media“, 
produse prezentate în secţiune, o viziune în spaţiu aparte și 
sloganul „Totul sub un singur acoperiş“ – iată modul în 
care Braas sa prezentat la Bau, în anul sărbătoririi a 60 de 
ani de existenţă.   

EVENIMENT

În standul Sika am putut vedea ultimele soluţii dedicate 
protejării unei construcţii în ansamblu, în ton cu sloganul 
companiei: „Durabilitate de la fundaţie la acoperiș“. Aspec
tele accentuate de Sika la acest eveniment au fost deci le
gate de caracterul ecologic al construcţiilor noi bine făcute, 
bine izolate, cu materiale și tehnologii de avangardă, dar și 
de reabilitări care să readucă la viaţă clădirile vechi. Arhitecţii 
și antreprenorii implicaţi în proiecte ample au fost cei mai 
potriviţi vizitatori ai acestui stand care, trebuie menţionat, 
putea să candideze la un premiu de design.
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Standul Fakro a fost caracterizat de lumină și transparenţă, 
atractiv pentru branșa arhitecţilor, în contextul în care com
pania lansa atunci o nouă ediţie a concursului „New Vision 
of the Loft“, dedicat acestora. Pe lângă ferestrele de man-
sardă Fakro, prezentate sub sloganul „Modul natural de 
a îmbrățișa lumina“, interesantă a fost gama de scări mo-
dulare pentru acces în pod, concepute să fie ergonomice și 
sigure fără a ocupa spaţiu suplimentar.  

Cu peste 20 de capacităţi de producţie în Canada, SUA și 
Europa, producătorul de șindrilă bituminoasă IKO a ținut 
să scoată în evidență îmbunătățirea performanțelor aces
tui tip de învelitoare, formele și culorile, conformitatea cu 
normele europene. Ca rezultat al muncii de cercetare si 
inovare depuse de specialiștii companiei din Canada, SUA 
și Europa, în toamna anului trecut IKO a devenit primul 
producător european de șindrile arhitecturale laminate 
(Cambridge Xpress). Prezenţa expertului în șindrile bi
tuminoase IKO la Bau München este binecunoscută și 
face parte din demersurile permanente ale acestuia de 
educare a pieţei europene de învelitori, de promovare în 
rândul arhitecţilor și montatorilor a șindrilelor bituminoa
se. Așa cum neau declarat reprezentanții IKO, în perioada 
octombrie 2012 – aprilie 2013 se desfășoară un circuit de 
promovare „IKO on the road“ în Republica Cehă, Slovacia, 
Ungaria, Polonia, Ucraina și Belarus.
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Standul Zambelli sa remarcat prin design și prin varietatea 
produselor expuse, care să arate posibilităţile oferite în pri
vinţa sistemelor de acoperiș, a celor de drenaj și a altor tipuri 
de confecţii și construcţii metalice. Cu materiale diverse, de 
la simplul oţel zincat la cupru, zinc sau metale acoperite cu 
cele mai bune straturi de protecţie, Zambelli a demonstrat 
plaja largă de domenii în care este de preferat să apelezi la 
confecţii metalice prefabricate.

Leister a venit la München cu ultimele tipuri de scule, echi
pamente și accesorii pentru sudarea cu aer cald a materiale
lor termoplastice, domeniu în care este lider de peste 60 de 
ani. Noile variante răspund unor exigenţe crescute în privinţa 
protecţiei și adaptabilităţii la condiţiile de șantier și la tipul 
de material sudat. Unul dintre produsele promovate a fost 
Uniroof 40 mm, cu o capacitate mai bună de lipire, foarte 
eficient în condiţii de temperaturi scăzute sau materiale de 
grosimi mari.  

Soudal a fost și anul acesta o prezenţă importantă la târg, în 
Germania existând una dintre cele 10 unităţi de producţie 
ale companiei belgiene. Actor important al pieţei de spume 
poliuretanice, izolanţi, masticuri, adezivi, benzi hidroizolante 
și alte materiale folosite inclusiv pentru acoperișuri, Soudal a 
reușit să atragă un public larg interesat de acest segment de 
produse, în mare parte profesioniști aflaţi în căutarea unor 
soluţii sigure de izolare și protecţie la foc.

EVENIMENT

Cu o experiență de 45 de ani în producția de materiale pe 
bază de titanzinc și mii de proiecte de pe tot globul realiza
te cu aceste produse, Rheinzink a pus accent pe procesul 
constant de inovație și îmbunătățire a ofertei de materiale 
și servicii. Sub noul slogan „Always Better“, Rheinzink are 
4 linii de produse: Patina Line, Protect Line, Color Line 
şi Interieur Line. Gama primară se bazează pe materiale 
naturale și prepatinate, definind calitățile produselor Patina 
Line, iar celelalte trei includ protecții suplimentare împotri
va intemperiilor extreme, cu o nouă gamă de culori practic 
nelimitată și aplicabilitate inclusiv la interior. Atenţia pentru 
latura estetică poate fi remarcată și la noua gamă Key Visu-
al Composing, prezentată la târg. 
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Construcții ușoare cu EGGER  
EUROSTRAND® OSB/3
Construcţiile cu schelet din lemn şi placare cu EURO
STRAND® OSB/3 fac parte din categoria structurilor 
uşoare, simplu de realizat şi eficiente energetic. Una dintre 
aplicaţiile pentru structuri uşoare din lemn o reprezintă 
supraetajarea sau  mansardarea unei construcţii existen
te din zidărie sau beton, structura adăugată pe verticală 
fiind de regulă alternativa viabilă pentru fundaţiile blocu
rilor sau caselor ridicate înainte de 1977. 

Supraetajări şi mansardări cu
EGGER EUROSTRAND® OSB/3 

» Extinderile pe verticală sunt avantajoase, 
simplu de realizat şi oferă numeroase avantaje:
• Rezistenţă bună la incendii
• Masă redusă a construcţiei supraetajate
• Valori ridicate de termo şi fonoizolare 
• Versatilitatea plăcilor EUROSTRAND® OSB/3
• Ridicarea rapidă a imobilului prin tipul modular de construire
• Manipulare uşoară şi montaj foarte simplu datorită formate
lor optime
• În cazul blocurilor cu centrală proprie nu este necesară achi
ziţia unei instalaţii de putere mai mare
• Rigidizarea construcţiei fără a fi necesară instalarea altor 
elemente de rigidizare (de ex. bandă de tablă perforată) 

Plăcile EGGER EUROSTRAND® OSB/3, cu cant 
drept sau cu profil nut şi feder, pot fi utilizate pentru 
supraetajări şi mansardări. Blocurile de locuinţe sau 
construcţiile pe un singur nivel pot fi supraetajate, 
respectând principiile construcţiilor pe structură 
de lemn şi cerinţele privind fundaţia clădirii. Pentru 
realizarea unei supraetajări se folosesc plăcile EGGER 
EUROSTRAND® OSB/3 în  grosimi mai mari de 15 
mm, cu cant drept (2.500 x 1.250 mm) sau cu profil 
nut şi feder (2.500 x 675 mm).

1  12,5mm placă gips-carton
2  Spațiu instalație
3  15 mm placă EUROSTRAND® OSB/3
4  80/220 mm izolație termică cu vată minerală
5  15 mm placă fibrolemnoasă portantă
6  Leațuri susținere dispuse vertical
7  Fațadă din plăci de laminat compact

STRUCTURĂ PERETE EXTERIOR
Exemplu constructiv din interior spre exterior

1 2 3 4 5 7

6

De ce EGGER EUROSTRAND® OSB/3
pentru supraetajare și mansardare?
Dacă se optează pentru varianta constructivă pe structu
ră de lemn placată cu  EUROSTRAND® OSB/3 trebuie avut 

Construcţie de tip modular  
cu EUROSTRAND® OSB/3
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în vedere un parametru important al materialelor utiliza
te – anume permisivitatea la vapori (valoarea sd). Acest 
parametru reprezintă grosimea stratului de aer, exprimat 
în metri, echivalent cu un anumit material de construcţie 
omogen din perspectiva rezistenţei opuse la difuziunea 
vaporilor de apă.

Valoarea sd < 0,3 m ➝ folii anti-condens (spre exterior)
Valoarea sd > 2,0 m ➝ bariere de vapori (spre interior) 

De regulă, valoarea sd din interior trebuie să fie de circa 
10 ori mai mare decât cea din exterior. Totodată, trebuie 
avut în vedere ca valoarea sd din interior să se păstreze to
tuşi la un nivel mic, în limitele necesarului tehnic. În cazul 
semifabricatelor din lemn, al plăcilor OSB şi fibrolemnoa
se portante, permeabilitatea determină rata cu care umi
ditatea trece prin placă în anumite condiţii de presiune a 
vaporilor de apă. Această rată este influenţată de grosi
mea, gradul de orientare şi densitatea plăcii.

Structura de perete exterior folosită la construcţia clădi
rii din prezentul articol are pe partea interioară o placare 
cu EUROSTRAND® OSB/3, iar pe partea exterioară o placa
re cu plăci fibrolemnoase portante peste care este monta
tă o faţadă ventilată din plăci de laminat compact. Plăcile 
fibrolemnoase portante sunt conglomerate din lemn per

Proprietăţi fizice pentru construcţii Standard Unitate de măsură Cerinţe
Comportament în caz de incendiu EN 13501-1 ≥ 9mm: D-s2, d0
Conductivitate termică –  valoarea  λR EN 13986 [W/(m · K)] 0,13
Permeabilitate vapori apă –  valoarea μ EN ISO 12572 - 200/300 (umed/uscat)
Modificare lungime în funcţie de modificare 
umiditate material cu 1% EN 318  % 0,03

Informații adiționale despre EGGER EURO STRAND® OSB/3 
sunt disponibile pe www.egger.com, la secțiunea Produse 
pentru construcții.

Proprietăţi mecanice Standard Unitate de măsură Cerinţe
Grosime placă [mm] 6,0 – 10 >10 – <18 18 - 25
Densitate EN 323 [kg/m³] ³600 ³600 ³600
Legătura internă EN 319 [N/mm²] ³0,34 ³0,32 ³0,30
Legătura internă după testul ciclic EN 321 [N/mm²] ³0,18 ³0,15 ³0,13
Rezistenţa la îndoire – axa principală EN 310 [N/mm²] ³22 ³20 ³18
Rezistenţa la îndoire după testul ciclic – 
axa principală EN 310 [N/mm²] ³9 ³8 ³7

Rezistenţa la îndoire – axa secundară EN 310 [N/mm²] ³11 ³10 ³9
Modulul de elasticitate – axa principală EN 310 [N/mm²] ³3500
Modulul de elasticitate – axa secundară EN 310 [N/mm²] ³1400
Creştere în grosime 24h EN 317 [%] £15
Toleranţă densitate medie EN 323 [%] ±15
Conţinutul de umiditate EN 322 [%] 2-12
Conţinut formaldehidă EN 120 [mg/100g] £8,0

meabile pentru vaporii de apă (valoare sd < 0,2 m), care da
torită portanţei  contribuie la rigidizarea construcţiei prin 
montarea în partea exterioară a pereţilor sau la acoperiş.

Plăcile EUROSTRAND® OSB/3, pe lângă rolul de rigidi
zare a construcţiei, preiau şi funcţia de retarder sau ba
rieră de vapori, conform încadrării în clasa materialelor 
semipermeabile pentru vapori de apă (valoare sd > 2,0m). 
Astfel, în cadrul peretelui din exemplu, permisivitatea la 
difuziunea vaporilor de apă este mult mai bună decât în 
cazul pereţilor convenţionali, iar prin prezenţa plăcilor fi
brolemnoase portante pe partea exterioară nu mai este 
necesară montarea unei folii anticondens suplimenta
re, întrucât ele preiau această funcţie. Suplimentar, prin 
lipirea rosturilor cu bandă de etanşare, plăcile EURO
STRAND® OSB/3 asigură o etanşare optimă a construcţiei.

Portofoliul de produse EGGER pentru construcţii oferă 
soluţia completă pentru edificii rezidenţiale şi comerciale, 
pe structură de  lemn.  

EGGER EUROSTRAND® OSB/3 E1 conform EN 300
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Sistemul de învelitori Novatik - pro-
dus în România - prezintă o serie de 
avantaje care îl recomandă atât pentru 
construcții noi cât și pentru renovări. 
Forma optimă a modulelor Novatik și 
greutatea redusă a acestora garantea-
ză buna funcționare a acoperișului și 
funcția de siguranță a acestuia.

Oțelul din care sunt produse țiglele 
Novatik este stabil, rezistent și sigur. 
Oțelul cu acoperirea Colofer® (finisaj 
mat rugos, 30 microni) - marcă înregis-
trată a Voest Alpine – are grosimea de 
0,5 mm și acoperire ZnMg de 120 grame 
pe ambele fețe. Aliajul ZnMg este foarte 
stabil în condiții de ceață salină și asigură 
o protecție sporită la coroziune.

Suprapunerile perfecte ale modulelor 
și sistemul de fixare fac din acoperișul 
Novatik unul dintre cele mai sigure sis-
teme de învelitori de pe piață. Fixarea 
modulelor Novatik se realizează prin 
cuie în planul acoperișului. Montajul 
modulelor Novatik este unul facil, iar 
datorită modelului simetric este permi-
să suprapunerea modulelor în ambele 
sensuri (de la stânga la dreapta sau de 
la dreapta la stânga) și se reduce timpul 
de instalare. 

Garanția siguranței 
Protecția oferită de acoperirea de ZnMg 
asigură un înalt grad de rezistență la co-
roziune și performanțe superioare față 
de oțelul galvanizat în diferite climate de 
exploatare. În condițiile unui montaj co-
rect, producătorul Final Distribution ofe-
ră o garanție a sistemului de 30 de ani. 

De ce Novatik?
Designul țiglei Novatik a fost creat astfel 
încât să asigure aspectul unei țigle cera-
mice, dar într-o formă originală. Dimen-
siunile au fost alese special pentru a crea 
o serie de avantaje: manipulare și depo-
zitare facilă, spațiu redus de depozitare, 
mijloace de transport de gabarit redus 
(acces facil în mediul urban), diminua-
rea pierderilor tehnologice în special la 
acoperișurile cu o arhitectură complexă.

FINAL DISTRIBUTION 
RECOMANDĂ...

Ventilația eficientă păstrează 
uscată structura acoperișului 
și reduce riscul de a crea da-
une. Umiditatea în structura 
acoperișului poate fi rezultatul 
condensării cauzate de variațiile de 
temperatură, a ploii care pătrunde 
prin acoperiș și a aerului încărcat 
cu umezeală, venind din interior 
și traversând tavanul. Structura  
acoperișului este practic imposi-
bil de protejat 100 % chiar și atunci 
când se folosește o barieră de vapori, 
deoarece suprapunerile ar trebui si-
gilate cu benzi speciale autoadezive, 
iar joncțiunea cu pereții perime-
trali ar trebui etanșată cu masticuri 
adecvate. Actualmente, în domeniul 
construcțiilor, izolarea îmbunătățită 
și impermeabilitatea la aer au ca re-
zultat acumularea de umezeală în 
planul acoperișului, dacă nu are loc 
o ventilare continuă; în plus, lemnul 
care se folosește actualmente la ma-
joritatea construcțiilor din România 

Pentru a expune structura acoperișului la o încărcare cât mai 
mică, dar și pentru a realiza economii în realizarea șarpantei, 
este de preferat să se opteze pentru o învelitoare etanșă, 
cu o greutate redusă și rezistență la intemperii. 

Un acoperiș 
sigur și eficient

este verde, având un grad de umidi-
tate foarte ridicat. Umezeala care se 
strânge în diverse spații ale structu-
rii acoperișului cauzează de-a lun-
gul timpului formarea de mucegai, 
fapt ce poate duce până la deteriora-
rea tavanului.

Preveniți atacurile insectelor, 
a formării și dezvoltării mucega-
iului. Pe lângă reducerea eficienței 
materialului izolant, la temperatura 
potrivită, umiditatea oferă condiții 
bune de formare și dezvoltare a mu-
cegaiului pe părțile lemnoase ale 
construcției. Astfel, scade rezistența 
și începe descompunerea materialu-
lui. În același timp, lemnul ud atrage 
atacurile insectelor. În cel mai rău 
caz, dacă se întrunesc condițiile de 
căldură și umiditate, construcția 
din lemn afectată se va degrada ire-
versibil într-o perioadă de la 4 la 10 
ani. Ventilarea adecvată a tuturor 
părților din construcția acoperișului 
este de aceea esențială pentru a păs-
tra acest spațiu uscat și aerisit. 
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Final Distribution poate furniza 
sisteme de parazăpezi compatibile cu 
orice alte tipuri de sisteme de înveli-
tori: tablă tip țiglă, tablă cutată, tablă 
plană, țiglă ceramică și de beton.

FINAL DISTRIBUTION este reprezentantul 
exclusiv în România al brandurilor GERARD – 
țiglă metalică cu acoperire de piatră naturală 
și DELTA - membrane de protecție pentru 
acoperiș și fundații, fiind totodată și pro-
ducătorul sistemelor de învelitori NOVATIK 
(țiglă metalică în panouri mici și sisteme de 
jgheaburi și burlane).
Mai multe informații pe: www.finaldistribution.
ro; blog: www.DespreAcoperisuri.ro 
Follow Final Distribution on Facebook.

» Pentru a se asigura 
o ventilare adecvată a 
acoperișului, trebuie res-
pectate anumite principii:
• Intrarea completă a aerului pe lungi-
mea totală a streașinilor. Traversarea 
liberă a stratului de aer în toate zonele 
pentru a se asigura cea mai ușoară 
circulație. 
• Întreaga structură a acoperișului tre-
buie să fie ventilată – nu doar spațiul 
gol dintre învelitoare și astereală. 
• Utilizând folii anticondens cu 
permisivitate mare la vapori, stratul 
de ventilare dintre această folie și 
termoizolație poate fi omis. 
• Un număr mai mare de spații de ae-
risire mici sunt preferate în locul unui 
număr mai mic de spații de aerisire 
mai mari. 
• Apele mari (cu lungime de 10 metri 
sau mai mare între streașină și coamă) 
pot necesita instalarea de ventilații 
suplimentare pe suprafața dintre 
streașină și coamă. 
• Nu este recomandată exclusiv ven-
tilarea coamei. Aerisirea la streașină 
este necesară pentru a crea o presiune 
pozitivă în planul acoperișului. 

În anumite spații în care gradul de umiditate este 
ridicat (băi, bucătării, piscine, etc.) aerul încărcat 
cu umezeala care vine din interior poate pătrun-
de prin crăpăturile din tavan în planul de acoperiș 
și poate condensa pe suprafețele reci, chiar dacă 
folosim folii anticondens și bariere de vapori, cau-
zând atât formarea și creșterea straturilor de mu-
cegai, cât și atacurile insectelor. Folosind elemente 
de ventilație, acest surplus de umiditate poate fi 
eliminat în deplină siguranță. 

Toate laturile acoperișului au nevoie de 
ventilație. Păstrând libere zonele de la streașină 
și coamă, spațiul acoperișului este ventilat în 
mod eficient datorită diferenței de presiune de 
la streașină și până la coamă. Aerul poluat este 
împins în partea de sus și în afară, ajutat de 
presiunea vântului de la coamă. Fiecare zonă a 
acoperișului ar trebui să fie calculată separat din 
punct de vedere al ventilației. Fiecare arie situată 
între doi căpriori trebuie să fie ventilată. 

Procesul de ventilare a zonelor de 
acoperiș cu ferestre de mansardă 
sau lucarne necesită soluții indivi-
duale cu ventilații plasate deasu-
pra și dedesubtul spațiului alocat 
acestor accesorii.

Novatik oferă un program complet de accesorii pentru acoperișuri: 
ventilații sanitare, ventilații de câmp, parazăpezi, grile de ventilație. Uti-
lizarea corectă a accesoriilor asigură ventilare și o etanșeitate perfectă 
acoperișului și completează totodată și aspectul estetic al acestuia.
Aceste produse sunt folosite exclusiv pentru țigla metalică Novatik!

  Ventilații pentru sistemul de învelitori Novatik

Ventilație de câmp (țiglă metalică Novatik)
Suprafaţă ventilare: 7500 mm2

Panta: 15-45º
Greutate:  0,765 Kg/buc

Ventilație sanitară (țiglă metalică Novatik) 
Suprafaţă ventilare: 9000 mm2

Conectare:  Ø 110 mm
Panta: 15-45º
Greutate: 0,970 Kg/buc
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În ultima vreme, pe măsura dezvoltării domeniului con-
strucţiilor pe structuri uşoare, incendiile devin un pericol 
tot mai mare; efectele asupra clădirilor vizate, înainte ca 
pompierii să poată ajunge, sunt tot mai puternice. Lucru-
rile devin cu atât mai grave în cazul clădirilor înalte, unde 
intervenţiile sunt de obicei dificile, iar resursele de apă şi 
materiale anti-incendiu sunt limitate. S-au petrecut în ul-
timul timp evenimente neplăcute inclusiv în cazul man-
sardelor de blocuri multietajate: incendiile au făcut ravagii 
într-un timp foarte scurt, din cauza utilizării materialelor 
(inclusiv a unor sortimente de gips-carton) aparţinând 
unor clase de rezistenţă la foc inferioare. Cu Knauf  Fire-
board, situaţia se schimbă radical. 

Knauf Fireboard este o placă specială din ipsos care 
poate fi folosită atât pentru amenajarea unor interioare 
cu grad ridicat de rezistenţă la incendii (pereţi, tavane 
ş.a.), cât şi pentru protejarea unor elemente de construc-
ţie din lemn sau metal (stâlpi, grinzi, diverse structuri) 
sau a unor instalaţii. Suprafeţele şi canturile longitudina-
le sunt armate cu fibre de sticlă acoperite cu ipsos, de 

Protecţie la foc A1 cu Knauf Fireboard

asemenea rezistente la foc. Un metru pătrat de placă 
Fireboard de 15 mm conţine 3 litri de apă legată mole-
cular. Prin expunere la foc, Fireboard acţionează ca un 
sprinkler şi apa iese din placă scăzând temperatura cri-
tică. În combinaţie cu partea centrală îmbunătăţită, ar-
mată cu fibre dispersate, această placă îndeplineşte cele 
mai stricte cerinţe de comportament în caz de incendiu.

Comportamentul la foc a devenit un reper în evaluarea 
unui material pentru construcţii, în condiţiile în care acti-
vitatea curentă, sub majoritatea aspectelor ei, implică tot 
mai multe potenţiale surse de incendiu (surse de căldură, 
aparatură electrică şi electronică, sisteme de climatizare 
etc.). Utilizarea panourilor clasice din gips-carton repre-
zintă o metodă modernă de proiectare şi amenajare a in-

terioarelor, cu un bun comportament la incendiu, dar nu 
la un nivel suficient: împiedică propagarea focului doar 
pentru scurt timp, fără a proteja elementele de structură 
din lemn sau metal. În acest context, Knauf a conceput 
şi lansat pe piaţă plăcile speciale din ipsos Fireboard, cu 
protecţie ridicată la foc: clasa de combustibilitate A1 (C0), 
de tipul GM-F, conform EN 15283-1.

» Avantajele Knauf Fireboard:
• Clasa de rezistenţă la foc A1, conform DIN 4102 şi EN 13501
• Singurele plăci pe bază de ipsos care au agrement tehnic emis 
de INCERC (Sucursala Cluj-Napoca), avizat de IGSU, Departa-
mentul Pompieri.
• Toate sistemele realizate cu Knauf Fireboard beneficiază de 
agrementul „Vizat spre neschimbare” din partea Inspectoratu-
lui pentru Situaţii de Urgenţă.
• Nu se fisurează la foc, nici chiar după dezhidratare completă
• Protejează scheletul de susţinere
• Are o bună stabilitate dimensională
• Greutate redusă, la o densitate > 780 kg/mc
• Coeficient de difuzie a vaporilor: μ = 1 (SR EN 12524)
• Conductivitate termică: 0,25 W/mK 
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DIVERSE DOMENII DE UTILIZARE
Sisteme Knauf pentru tavane din grinzi de lemn - optime 
pentru clădiri noi sau pentru îmbunătăţirea nivelului de 
rezistenţă la foc al tavanelor în cazul structurilor vechi

Acoperişuri/tavane din tablă cutată trapezoidală acoperite 
cu plăci având clasa de rezistenţă la foc F30 – F90;

Tavane suspendate sau autoportante cu clasa de rezistenţă 
la foc F90

Pereţi de compartimentare din profile de metal cu rol de 
rezistenţă la foc F90

Pereţi pentru ghene şi instalaţii cu clasa de rezistenţă la foc F90

Sisteme autoportante „cameră-în-cameră“ cu clasa de rezis-
tenţă la foc F90

Căptuşeli de protecţie la foc pentru grinzi şi stâlpi din lemn 
sau oţel, care menţin capacitatea portantă pentru perioada 
necesară de rezistenţă la foc, între F30 şi F180

Tubulaturi pentru cabluri şi ventilaţie cu clase de rezistenţă 
la foc între E / I / L 30 şi 120

KNAUF GIPS România 
Piaţa Presei Libere nr. 3-5, Bucureşti 
Clădirea City Gate – Turnul de Sud

Tel: (+40-21) 650 00 40 
Fax: (+40-21) 650 00 48

E-mail: office@knauf.ro 
www.knauf.ro

Datorită placării suplimentare cu Knauf  Fireboard, se obţin peri-
oade de rezistenţă la foc între 30 şi 180 minute.

30 Min.
20 mm 
Fireboard

60 Min.
30 mm 
Fireboard

90 Min.
40 mm 
Fireboard
(strat dublu)

120 Min.
60 mm 
Fireboard
(strat dublu)

180 Min.
70 mm 
Fireboard
(strat triplu)

Grosimea totală a placării poate fi determinată pentru perioade de 
rezistenţă la foc între 30 şi 180 minute (în medie, creştere maximă 
a temperaturii de 140 K), pentru expunere la foc conform curbei de 
temperatură standard. Aceasta reprezintă baza pentru proiectarea 
individuală a protecţiei la foc şi pentru coordonarea cu autoritatea 
de supraveghere în construcţii ISC (Inspecţia de Stat în Construc-
ţii). Soluţiile de protecţie la foc necesită verificarea proiectelor de 
către verificatori atestaţi de ministerul de profil pentru exigenţa C 
(Securitate în caz de incendiu) conform Legii 10/1995 privind calita-
tea în construcţii. Se recomandă utilizarea serviciului de consultan-
ţă Knauf pentru susţinerea proiectelor în derulare.

Placări de mansardă D610
Fără structură de susţinere

1212

Lăţime placă 625 mm
Placă masivă

D610-SO1

D610-SO2
Bandă de armare a 

frontală a profilului
Prindere pe partea 

Prindere pe partea 
frontală a riglei

Bandă de armare a 

D610-SO5 Schemă de montaj

≥ 
50

 m
m

cc
a. 

75
0 m

m

Placări de mansardă 

Prindere directă a plăcilor masive

Fără structură de susţinere 

Placare

Pas de fixare

Prindere pe partea frontală ca şi „prindere flotantă”

Placă masivă AFK

Tip

Îmbinarea plăcilor - longitudinal

D610-SO3

Direcţie de montaj

2
Distanţă de prindere

800

mm
20

Grosime
mm
transversal
Montaj 

1000

mm
căpriori

b

1

Lăţime placă 630 mm
Placă masivă AFK D610-SO4

este plană, atunci se va 
Dacă poziţia grinzilor nu

realiza o nivelare.

D610

Observaţie Dacă elementele de prindere pe partea frontală nu se află pe grindă, se va aşeza pe o riglă (de ex. l x î = 50x30 mm) 
sau un profil CD 60x27. Aceasta acoperă > 50 mm plăcile învecinate şi este fixată prin şuruburi.

Pas de fixare

b

La exigenţe privind protecţia la foc : v. pagina 8

625 mm

20, 25

Talpă

rosturilor din hârtie

rosturilor din hârtie

Placă masivă

Placări de mansardă D611
Structură de susţinere din lemn

1414

D611Placări de mansardă 
Structură de susţinere din lemn

Riglă de montaj fixată direct

Distanţă interax riglă de montaj
b

a
Distanţa interax 

Observaţie Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de 
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Dimensiuni în mm

(vezi pag. 2)

 la rigla portantă şi de montaj (50x30 mm)
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rigle de montaj
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1)

Dimensiunile în mmdoar riglă de montaj (50x30 mm)

(vezi pag. 2)
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Piese de suspendare / ancorare

-

-

2)

se folosesc piese de susp. cu o capacitate port. de 0,40 kN1)

La cerinţe de protecţie la foc:
distanţa interax la riglele de montaj

nu este valabilă pt. dist. de 800 mm între riglele de montaj2)

Distanţa interax la rigle de montaj:            pag. 4b

şi tipul de placă/ grosimea placării             pag. 8 şi 10
susţinere în funcţie de aplicaţia proprie.

se folosesc piese de suspendare cu 1)

elemente de suspendare

portante

1)

o capacitate portantă de 0,40 kN

Distanţa interax 
Piese de suspendare / ancorarePlacări de mansardă D612

Schelet de susţinere metalic

16

Distanţa interax profile de montaj
b

Profil de montaj cu colier de fixare

Placări de mansardă 
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a
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Observaţie Puteţi solicita o dimensionare a scheletului de 

La cerinţe de protecţie la foc:
distanţa interax la profilele de montaj

Distanţă interax profile de montaj:  pag. 4b

şi tipul de placă/ grosimea placării  
susţinere în funcţie de aplicaţia proprie.  

1)
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ancorare

Clasă de încărcare kN/m²

Distanţa interax a
(vezi pag. 2)

Piese de susp. / ancorare
Clasă de încărcare kN/m²

Distanţa interax a
(vezi pag. 2)

Piese de susp. / ancorare

se folosesc piese de suspendare cu 
o capacitate portantă de 0,40 kN

se folosesc piese de susp. cu o capacitate port. de 0,40 kN1)
nu este valabilă pt. dist. de 800 mm între profilele de montaj2)

 pag. 9 şi 10

1) se folosesc piese de suspendare cu 
o capacitate portantă de 0,40 kN

< 0,15

Distanţa interax 
profil de montaj

b < 0,50 < 0,30 1)
Clasă de încărcare kN/m²

Distanţa interax a
(vezi pag. 2)

Piese de susp. / ancorare

Placarea grinzilor/stâlpilor din lemn K254/K255
Fără schelet metalic, fixare cu agrafe

10

Placare grinzi din lemn

Fără schelet metalic, fixare cu agrafe

K255 Placare stâlpi din lemn

Indicaţii
Grosimea placării depinde de rezistenţa
la foc cerută (vezi tabelul)
Rosturile dintre plăci se vor intercala
Distanţa interax

Pas de fixare agrafe de oţel în zona de 

Pas de fixare agrafe:

îmbinare a plăcilor:
Agrafe pentru plăcile Fireboard
Fixare agrafe în câmp (K254)
Lungimea agrafelor este în funcţie de grosimea  
de placare + adâncimea de pătrundere ≥ 15 d
Fixare agrafe în zona muchiilor (K255)
Lungimea agrafelor este în funcţie de grosimea plăcilor
Fireboard Agrafe
15 mm 40 mm
25 mm 64 mm
Se vor şpăclui rosturile, capetele agrafelor şi

Nu este necesară şpăcluirea întregii suprafeţe,

cu Fireboard Spachtel.

≤ 120 mm

≤   50 mm

La grinzi din lemn K254:

N

K254 / K255 Grosime placare pt. grinzi si stâlpi

Grosime placare -d-Rezistenţa
mm

Grindă din lemn bxh ≥ 100x160 mm

F30

F60

F90

la foc

15

15

25

Lemn de calitatea: I sau II

Stâlp din lemn bxh ≥ 120x120 mm
Tensiunea de flambaj:         ≤ 8,5 N/mm²
Lemn de calitatea: I sau II

D

d

d

Bandă de separaţie

Grindă din lemn bxh
≥ 100x160 mm

Agrafe din oţel
conform DIN 18182

Fireboard-Spachtel

Secţiune transversală

Secţiune longitudinală

≤ 120
Pas fixare agrafe

≤ 
50

dacă este necesar
profil protecţie colţ 31x31x0,4

Stâlp din lemn bxh
≥ 120x120 mm

Agrafe din oţel
conform DIN 18182

Knauf Fireboard

Fireboard-Spachtel

d

d

K255-H1 Secţiune orizontală

≤ 
12

0
Pa

s d
e f

ixa
re

 ag
ra

fe

Secţiune verticală

muchiile vizibile ale plăcilor.

din considerente de protecţie la foc,

Knauf Fireboard

Stalp din lemn

Grindă din lemn
Knauf Fireboard

10

Placarea grinzilor/stâlpilor din lemn

ABP P-3497/3879Raport de încercare K254
ABP P-3982/0729K255

K255
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Aşa cum se observă şi în imaginile lucrărilor rezidenţiale 
selectate aici, propunerile Creaton îmbină armonios stilul 
tradiţional, cu rădăcini în istorie, reprezentat deseori prin 
ţigla tip solzi, cu abordarea modernă, bazată pe eficienţă, 
definită de ţigla cu format mare.

Producătorul german propune astfel noi concepte care 
îmbină mai multe elemente:
• aspectul, de la cromatică şi finisaj la încadrarea în ar-

chitectura generală;
• rentabilitatea reflectată de raportul preţ / durata de 

exploatare a ţiglei;
• dimensiuni mari ale unor sortimente de ţiglă, ceea ce 

are ca rezultat eficienţa procesului de montaj şi mic-
şorarea costurilor indusă de o dimensionare redusă a 
necesarului de structură lemnoasă.

Soluţii complete în 
acoperiri ceramice
Pe lângă lucrări de renovare şi reabilitare ale aco-
perişurilor unor clădiri cu valoare istorică sau de 
arhitectură, precum Catedrala Mitropolitană din 
Timişoara, Biserica Ortodoxă din Moisei, Castelul 
Károlyi din Carei, Gara din Piatra Neamţ (unele 
prezentate şi în ediţiile anterioare ale acestei re-
viste), ţigla Creaton şi soluţiile complete ale acestui 
producător sunt folosite cu succes şi în domeniul 
rezidenţial, unde aduc cu sine forme şi culori 
adecvate arhitecturii de înaltă ţinută.

Țiglă solzi Rona, culoare natur

Țiglă solzi Klassik, culoare roşu natur

Țiglă solzi Klassik, culoare negru

TEHNOLOGII DE TOP

Brandul german Creaton se impune tot mai puternic 
pe piaţa autohtonă, la numai 4 ani de când s-a lansat 
în România, datorită unor atuuri:
• nu face compromisuri în privinţa calităţii;
• oferă servicii complete, de la producţie la consiliere şi 

asistenţă tehnică pe şantier, asigurate de o echipă de 
profesionişti.
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Țiglă Rapido, culoare maro

Țiglă solzi Rustico, culoare roşu natur

Țiglă solzi, culoare roşu natur

Varietatea impresionantă de tipuri de ţigle Creaton este 
obţinută în cele 17 fabrici, din 10 locaţii situate în Germa-
nia (9 dintre ele) şi Ungaria (una). De aici pornesc către 
întreaga Europă şi chiar mai departe ţiglele împreună cu 
accesoriile şi, de asemenea, o serie de produse ceramice 

» Cele 10 principii directoare 
ale mărcii CREATON
1. Calitate excepţională de marcă

Fiecare placă pentru acoperiş produsă de Creaton poartă 
amprenta filozofiei calităţii relevate în acurateţea dimensio-
nală şi în suprafeţele extrem de fine, plăcute. Garanţia Crea-
ton asigură durabilitatea şi frumuseţea ce durează. 

2. Gamă completă de produse
Cu aproximativ 1.000 de feluri diferite de plăci presate şi plane, 
Creaton lărgeşte considerabil gama posibilităţilor pentru de-
signul acoperişurilor, pentru arhitecţi şi proprietari de clădiri.

3. Noi idei de produse
Creaton demonstrează continuu că este un deschizător de 
drumuri: forme şi culori unice, inovaţie, acoperişuri care în-
globează o mare doză de creativitate.

4. O investiţie care se regăseşte în valoare
Creaton deţine o tehnică de producţie ce oferă un raport op-
tim cost – eficienţă, ca rezultat al calităţii testate şi păstrate 
de-a lungul generaţiilor.

5. Gamă coloristică unică
Creaton a adus culorile înapoi pe acoperiş - nu doar culoa-
rea naturală a argilei arse, ci şi celelalte nuanţe obţinute din 
glazuri, datorită nivelului ridicat al procesului de engobare.

6. Design elegant, inspiraţional
Plăcile au forme deosebite, individualizate, obţinute cu o 
acurateţe de execepţie, astfel încât pot fi considerate „opere 
de artă”.

7. Cele mai bune materii prime
Creaton foloseşte numai materie primă de cea mai bună cali-
tate, din cele mai bune cariere ale Germaniei, ceea ce aduce cu 
sine rafinamentul suprafeţelor şi rezistenţa la factorii agresivi.

8. Montaj facil
Pe lângă rigurozitatea formelor tuturor tipurilor de ţiglă, da-
torită marjelor mari ale distanţelor de montaj posibile, s-a 
reuşit îmbunătăţirea flexibilităţii pentru plăcile de format 
mare. În consecinţă, şi viteza de montaj s-a accelerat simţitor.

9. Siguranţa acoperişului
Calitatea este asigurată prin tehnologiile de ardere pe pe-
liculă de apă şi tăvile plate pentru coacere, de dezvoltarea 
noilor tehnologii pentru coacere fără contact şi toate pre-
condiţiile care asigură precizia necesară procesului de pro-
ducţie, de noile inovaţii adaptate, mai ales pentru plăcile de 
format mare. Creaton deţine certificările de calitate nece-
sare începând de la faza de design până la service, conform 
DIN ISO 9001/EN 29.000 în toate fabricile.

10. Grija pentru mediul înconjurător
Conform motto-ului „Argila naturală dă tonul”, protecţia 
mediului este una dintre priorităţile companiei în luarea 
oricărei decizii, având la bază conceptul de evitare a pro-
ducerii deşeurilor.
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pentru placarea pardoselilor şi a faţadelor, ceea ce arată 
dorinţa companiei de a aborda proiecte complexe, unita-
re, în care argila arsă să aibă un rol definitoriu, la nivel es-
tetic şi practic. Datorită varietăţii ţiglelor, se obţine com-
patibilitatea acoperişului cu diverse stiluri de arhitectură, 
de la abordarea mediteraneeană la cea nordică, de la stilul 
romanic la baroc şi la viziunile moderne asupra volumelor 
şi suprafeţelor.

Unul dintre avantajele calităţii este obţinerea de suprafeţe 
uniforme, având în acelaşi timp un anumit ritm care să defi-

nească dinamica acoperişului. Formele ţiglelor sunt importan-
te nu doar prin aspectul lor individual, ci şi prin integrarea lor 

în acoperiş, în viziunea de ansamblu. Proiectele ceva mai com-
plexe, cu volume variate, au nevoie de o abordare specială. 

Iată un exemplu de locuinţă unde au fost folosite diferite 
tipuri de ţiglă (tip solzi şi tip uluc) pentru diferitele volume 

ale ansamblului, dar folosind culori identice. Rezultatul 
este spectaculos, demarcând şi integrând în acelaşi timp, 

spunând practic o poveste despre acea casă.

În acest context, o atenţie deosebită este acordată tipuri-
lor de învelitori potrivite utilizării în domeniul rezidenţial, 
unde, pe lângă aspectele legate de rezistenţă, siguranţa în 
exploatare şi crearea unui ambient sănătos, arhitectura 
caută să aducă cu sine acea atmosferă de familiaritate, de 
căldură. Culoarea nu este obligatoriu cea clasică, de nuan-
ţă cărămizie, atâta vreme cât se poate opta pentru culori 
la fel de sugestive pentru ideea de cămin, obţinute prin 
glazurare/englobare. 

Clădirea secundară: țiglă tip solzi

Clădirea principală: țiglă tip uluc
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F olosite încă din secolul al XII-
lea pe fleșele clopotnițelor, 

apar mai apoi frecvent în perioada 
Renașterii franceze și în arhitectu-
ra secolului al XIX-lea. În perioa-
da Barocului, ele sunt folosite ca 
elemente arhitectonice decorative. 
Formele şi dimensiunile diverse 
(triunghiulare, rotunde, ascuţite 
etc.), facilitează iluminarea man-
sardei cu o lumină bogată şi, tot-
odată, servesc aerisirii spațiului de 
sub învelitoare. 

Avantaje
Printre avantajele utilizării lu-

carnelor, putem enumera înălţi-
mea sporită a nivelului la care 
se va situa tavanul mansardei. 
Acest factor pozitiv va facilita o 
mobilitate mai uşoară în încăpe-
rea respectivă, o senzaţie de spaţiu 
mai mare şi un risc scăzut de coli-
ziune cu tavanul. Luând în calcul 

LUCARNA
Estetică și funcționalitate

Regăsindu-se printre repe-
rele clasice ale arhitecturii, 
lucarna deţine un rol defi-
nitoriu în aspectul estetic, 
dar şi în cel funcţional al 
unei mansarde. Asemănător 
cuvântului francez “lucarne”, 
termenul cuprinde descrie-
rea unei ferestre de mici di-
mensiuni, poziţionată în plan 
vertical, integrată în panta 
unor acoperişuri înalte (de 
diverse înclinaţii) şi protejată, 
de obicei, de un mic rezalit 
rectangular, de o ramă sau 
chiar de un acoperiş propriu 
proeminent.

Forma şi estetica lucarnelor vor trebui 
să se muleze pe stilul şi structura casei, 
iar în funcţie de calitatea materialelor 
folosite, toţi aceşti factori vor determi-
na costul proiectului. Dacă se doreşte 
o conversie a acoperişului, lucarnele 
pot servi la înnobilarea lui. 

Fereastra va fi o extensie a clădirii, care 
iese dintr-un acoperiş înclinat creându-se 
uneori şi un mic pavilion - spre deosebire 
de alte ferestre care sunt aliniate cu pereţii. 
Astfel, lucarnele sunt de preferat în cazul 
unor clădiri cu mai multe etaje, ornamen-
taţia şi structura lor creând un aspect 
arhitectural aparte.

Lucarna, pe lângă rolul său esenţial 
în asigurarea unei bune ventilaţii 

şi a iluminării naturale, mai poate 
servi scopului special de evacuare 

în cazul unui incendiu.
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aceşti factori, putem converti spa-
ţiul respectiv într-un dormitor su-
plimentar sau o cameră de studiu, 
mărind astfel funcţionalitatea spa-
ţiului de la nivelul superior al ca-
sei. Lucarnele sunt populare şi în 
spaţiile în care ventilaţia cu aer 
condiţionat lipseşte, deschiderea 
lor putându-se realiza pe diverse 
planuri. Referindu-ne la funcţi-
onalitate, acestea înlesnesc deci 
pătrunderea în încăpere a luminii 
naturale, îmbunătăţesc ambianţa 
interioară şi facilitează utilizarea 
spaţiului pentru diverse activităţi.

Posibile dezavantaje
Complexitatea pe care o presu-

pune construcţia lucarnelor îi poate 
descuraja, în schimb, pe cei impli-
caţi. Construcţia şi instalarea lor 
poate presupune un timp mai mare 
de lucru, care lipseşte în anumite 
cazuri. În plus, dacă realizarea lu-
carnelor nu va fi una reuşită, con-
strucţia în ansamblu poate că-
păta un aspect nedorit, inestetic. 
Mai trebuie avut în vedere faptul că 
lucarnele nu se pot realiza totdeau-
na la un preţ mic, din cauza impli-
caţiilor tehnice pe care le presupun.  

Caracterul versatil al lucarnelor este dat de formele, mărimile şi stilurile de design variate. 
Piramidale, arcuite, tip fronton, înfundate, structuri combinate şi multe altele, fac 
parte din paleta largă de opţiuni, ceea ce ajută la crearea unui aspect inedit al casei.

Lucarna potenţează atât caracterul interi-
or, cât şi pe cel exterior al casei, adăugând 
valoare proprietăţii respective.

Un alt dezavantaj ar putea fi în-
treţinerea dificilă, în contextul ie-
şirii în relief a ferestrelor; elemen-
tele lucarnelor necesită întreţinere 
regulată, în cazul în care vor fi ne-
glijate putând să apară deteriorări 
şi probleme structurale. Pierderile 
de aer şi infiltrarea apei meteorice 
pot cauza casei probleme de efici-
enţă energetică şi umezeală.

Dincolo de aceste aspecte, un 
acoperiş cu lucarnă poate con-
stitui o alegere inspirată inclusiv 
pentru o construcţie modernă, 
într-un stil clar şi curat. Lucar-
na va fi un element arhitectural 
deosebit, dând o notă unică şi 
decorativă unei camere de zi. Ea 
va juca un rol important datorită 
cantităţii apreciabile de lumină 
naturală pe care o furnizează, dar 
şi efectului optic deosebit.
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Stagiu teoretic și practic 
organizat de MEDITERRAN

Cei interesaţi au fost organizaţi în două serii (a câte 16 per-
soane), care au participat atât la expuneri teoretice asupra 
sortimentelor de ţiglă din beton, cu accesoriile aferente 
din PVC şi metal, cât şi la partea practică, în care au fost 
montate două tipuri de ţiglă: plană şi ondulată, accentu-
ându-se specificităţile fiecărui tip de execuţie. Montajul s-a 
făcut pe o structură din lemn, în sistem complex, cu folie 
anticondens, şipci, țigle de aerisire şi de muchie.

Evenimentul a fost unul interactiv, în cadrul căruia invi-
taţii au putut pune întrebări şi chiar au făcut-o, în speci-
al inginerii, care sunt interesaţi de rezolvarea unor situaţii 
cât mai variate pe şantiere. Gradul de specializare al celor 
prezenți fiind diferit, reprezentanții Mediterran au venit cu 

Între 4 și 8 februarie 2013, furnizorul de ţiglă din mortar de 
ciment Mediterran Rom Sisteme de Învelitori a organizat la 
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuşi” din Târgu Mureş un 
stagiu de specializare pentru montatori, constructori, maiștri, 
ingineri și agenţi comerciali, în cadrul căruia participanţii să își 
însușească informaţii despre sistemele moderne de învelitori 
și să participe la demonstraţii practice care au avut loc chiar în 
incinta unităţii de învăţământ. 

MEDITERRAN ROM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-Napoca 

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

E-mail: info@mediterran.ro 
www.mediterran.ro

SPECIALIZĂRI

informații atât pentru inițiere, cât şi pentru zona de detalii 
şi complexitate ridicată.  
Merită amintită aici susţinerea deosebită din partea con-
ducerii liceului gazdă, care a pus la dispoziţia organizato-
rilor sala pentru teorie şi zona de atelier pentru execuţia 
montajelor. Mediterran le mulţumeşte şi pe această cale 
pentru interesul acordat activităţilor de informare din do-
meniul montajelor de acoperişuri.
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Elegant şi versatil, clasic şi modern în acelaşi timp, aco-
perişul din tablă fălţuită nu impune limite arhitecturale; 
acesta oferă libertate de expresie, provoacă la creativitate 
şi originalitate. În antichitate, metalul folosit în construc-
ţii era rezervat doar lăcaşurilor de cult sau celor cu rang 
înalt, mai ales datorită simbolisticii aparte atribuite de-a 
lungul timpului. Folosirea metalelor pentru acoperiş a fost 
o urmare firească a progresului tehnologic care a permis 
utilizarea lor la scară largă.

Dincolo de calităţile estetice evidente, acest tip de aco-
periş oferă o serie de avantaje, care îl menţin în topul pre-
ferinţelor arhitecţilor şi beneficiarilor încă din secolul  al 
XVIII-lea:

Între clasic şi modern: acoperişul din tablă fălţuită

AQUA SYSTEM  
 

Tel./Fax: 021.224.10.97

E-mail: office@aquasystem.ro 
www.aquasystem.ro

» Avantaje oferite de acoperișurile din 
tablă fălțuită:
• greutate scăzută;
• durabilitate;
• etanşeitatea excelentă oferită de sistemul fălţuit cu falţ dublu 
(se poate monta cu pante de până la 5º);
• adaptabilitate – îmbracă orice formă, de la linii simple până 
la suprafeţe curbe, fiind potrivit oricărui stil arhitectural;
• gamă largă de culori şi materiale: cupru, titan-zinc natural, 
titan-zinc prepatinat, tablă prevopsită sau zincată.

Tablă prevopsită:

Titan Zinc 
Anthra

Titan Zinc 
Green

Titan Zinc 
Blue

Titan Zinc 
Quarz Cupru

Aqua System dispune de o tehnologie de ultimă gene-
raţie, utilizează doar materiale de înaltă calitate şi poate 
executa la comandă elemente atipice, profile de tablă la 
lungimi de până la 6 m, profile speciale şi elemente de 
închidere dimensionate în funcţie de proiect, respectând 
configuraţia acoperişului. 

La noi găsiţi elementele unui sistem complet de acope-
riş – tablă fălţuită, accesorii, elemente speciale şi sistem 

pluvial, iar  specialiştii Aqua System oferă asistenţă com-
pletă, eficientă şi promptă.

n Consiliem arhitecţii şi proiectanţii cu cele mai bune 
soluţii, pentru a valorifica orice proiect, oricât de difi-
cil şi ambiţios.

n Oferim beneficiarilor o gamă largă de produse, în func-
ţie de bugetul alocat şi de dimensiunea proiectului.

n Oferim asistenţă la montaj, oriunde în ţară.

Livrăm din stoc orice cantitate și tip de tablă, direct în 
șantier, chiar a doua zi de la comandă. 
Dar ce se poate face când cantitatea dorită este mai mică de o 
rolă de tablă? Nu-i nimic, livrăm cât ai nevoie, unde ai nevoie!
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La HEXADOME, convingerile noastre se alătură opiniilor 
experților de a face din lumina naturală și, implicit, lumina 
zenitală, centrul de dezvoltare a soluțiilor ecologice origina-
le, care oferă confort și economie de energie. Cantitatea de 
lumină prezentă la zenit este de trei ori mai mare decât cea 
disponibilă la orizont, astfel că iluminatul natural al clădiri-
lor prin acoperiș reprezintă o soluție extrem de eficientă.
Toate simulările realizate pe construcții-tip conduc la 
aceeași concluzie: utilizarea noilor produse comercializa-
te de Hexadome Construct pentru a profita de lumina 
zenitală, contribuie la o economie substanțială de energie 
(iluminat artificial, încălzire, aer condiționat).

Soluții inteligente pentru desfumare, 
ventilație și iluminat zenital 
APLICAȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE

Hexadome Construct, parte a grupului Adexsi, 
oferă partenerilor săi soluții tehnico - comerci-
ale și servicii de cea mai înaltă calitate în ceea 
ce privește furnizarea și montajul dispozitivelor 
pentru iluminat zenital, ventilație naturală și eva-
cuare a fumului și gazelor fierbinți.

Cel mai mare acoperiș din lume – 
prezentat la INGLASS 2013

Aproximativ 300 de 
participanți (arhitecți, ingineri 
proiectanți de structuri, 
reprezentanți ai companiilor  
din domeniu) au avut ocazia 
de a urmări pe 5 martie 2013, 
în cadrul INGLASS, cele mai 
originale și inedite proiecte din 
ultimul an, premiate la concur-
surile internaționale de arhitec-
tură pentru modul în care au 
pus în valoare sticla, împreună 
cu tehnologiile și sistemele 
utilizate în realizarea lor.

Invitatul special al manifestării, dl. Prof. Wolf D. Prix - COOP 
HIMMELB(L)AU - a prezentat proiectul celui mai mare Centru de 
Conferințe din lume, din Dalian, China, obiectiv ce a doborât recent 
recordul Guinness Book pentru cel mai mare acoperiș din lume.

De mare interes s-au bucurat și prezentările susținute de dom-
nii Șerban Țigănaș, Președintele Ordinului Arhitecților din Ro-
mânia, Matthew Potter (Wilkinson Eyre Architects din Londra), 
Alessandro Pastorini, Sebastian SCHULA (Darmstadt University 
of Technology), arh. Mihai Eftenie cu o expunere dedicată celei 
mai înalte clădiri din București, Sky Tower.  

În spațiul amenajat în foyerul hotelului, participanții au putut 
viziona la standurile producătorilor cele mai noi sisteme și soluții 
de iluminare și captare a luminii. De interes pentru branșa mon-
tatorilor de acoperișuri ni s-a părut sistemul Hexadome, pe care 
vi-l prezentăm în continuare.
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LANTERHOME – cupoleta pentru 
acoperișuri plate, ideală pentru birouri, 
instituții publice, spații industriale, 
case individuale, noi sau în renovare

• Dispozitiv prevăzut cu o cupolă dublă sau triplă din poli-
carbonat antișoc;

• Dispune de o gamă extinsă de dimensiuni standard;
• Suprafața vitrată este disponibilă în format transparent 

(cerul este vizibil din interior) sau opal (reduce lumina di-
rectă a soarelui);

• Disponibil în versiune fixă pentru iluminat zenital și versi-
une cu deschidere pentru aerisire, manuală sau electrică 
– telecomandă sau întrerupător.   

Lanterhome reprezintă o inovație în ceea ce privește con-
fortul ocupanților, asigurând aportul necesar de lumină 
naturală în interiorul încăperilor.

HEXATUBE SPOT – sistem de iluminat 
natural cu tuburi solare
• Dispozitiv prevăzut cu o cupolă din sticlă 
acrilică tratată anti-UV și anti-îngălbenire;
• Soluția presupune existența unor coturi 

reglabile și a unei  suprafețe interioare super-reflectante;
• Captează, focalizează și reflectă lumina naturală, ilumi-

nând orice spațiu interior, fără a infiltra căldura exteri-
oară;

• Repartizează uniform lumina în interior printr-un difuzor 
prismatic (rotund sau pătrat);

• Instalarea acestuia se face pe acoperișuri etanșe (mem-
brane bituminoase sau PVC) si nu presupune modificarea 
structurii de rezistență a clădirilor.

HEXASTEEL PHONI – cupoleta cu o singură deschide-
re concepută pentru izolare fonică și pentru a asigura 
funcțiile de ventilație naturală, iluminat zenital și eva-
cuare a fumului

PhoniLux – dispozitiv echipat cu geam 
fonic, plasat pe un soclu din oțel galvani-
zat; funcție principală – iluminat zenital.

PhoniPass – dispozitiv prevăzut cu o 
deschidere de 90º, echipat cu geam fonic, 
plasat pe un soclu din  oțel galvanizat; 
funcție principală – iluminat zenital și ac-
ces pe acoperiș.

Venilight – dispozitiv cu o singură des-
chidere prevăzut cu geam fonic; funcție 
principală – evacuare fum. 
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Foarte mulţi specialişti în 
acoperişuri sunt de acord cu 
ideea următoare: un montator 
bun poate face o lucrare ac-
ceptabilă chiar şi cu materiale 
mai slabe, pe când un monta-
tor nepregătit va eşua chiar şi 
atunci când are la dispoziţie 
materiale de calitate. Vom 
dezvolta această afirmaţie în 
cele ce urmează, descriind o 
execuţie cu numeroase pro-
bleme, chiar dacă s-a lucrat  
cu materiale bune.

Una dintre dilemele frecvente 
ale unui montator experi-
mentat este dacă să accepte 

sau nu repararea unei învelitori cu 
greşeli, care desigur are o mulţime 
de vicii de etanşeitate, de evacu-
are a apelor pluviale, de estetică. 
O asemenea lucrare poate deveni 
un coşmar, astfel încât, de cele mai 
multe ori, singura soluţie rămâne 
decopertarea şi refacerea integra-
lă, folosind ce se poate din înveli-
toarea compromisă. Este o situaţie 
des întâlnită, când beneficiarii vin la 
montatorii buni prea târziu, doar 
pentru acest gen de probleme, speri-

aţi şi în acelaşi timp plini de speranţă, 
imaginându-şi că acel montator va 
face minuni. O parte din vină apar-
ţine şi beneficiarilor, care au accep-
tat compromisul din divese motive: 
din grabă, să se mute mai repede în 
casă, din lipsă de buget, după ce au 
investit mai mult în învelitoare, din 
proastă inspiraţie („face vecinul, că e 
mai aproape”). Orice fel de economie 
devine inutilă atunci când apa începe 
să curgă în casă, distrugând finisajele 
şi liniştea familiei. Nu în ultimul rând, 
este vorba şi despre respectul pentru 
produsul în cauză, care nu merită să 
fie tratat cu atâta indiferenţă, uneori 

GREȘELI DE EVITAT

!

PRODUSE
BUNE MONTAJE 

RATATE
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cu agresivitate, şi care a însemnat o 
investiţie importantă. Ceea ce este şi 
mai grav însă, beneficiarii uneori nu 
sunt conştienţi de nepriceperea „me-
seriaşului”, ci dau vina pe producător, 
deseori absolut nejustificat! 

Vom vedea în continuare cazul 
unei învelitori cu elemente de beton: 
beneficiarii au cumpărat o ţiglă şi câ-
teva accesorii (dar nu suficiente, doar 
ţiglele de ventilare şi sistemul pluvial). 
Premizele erau relativ optime, dar 
greşelile de montaj s-au adunat cu 
nemiluita, parcă intenţionat pentru a 
ne da nouă un subiect de discuţie. Să 
le luăm aşadar pe rând.

Greşelile încep de la proiectare: amplasarea şipcilor transversale s-a făcut 
la distanţe inegale, iar şarpanta a avut suprafeţe nu totdeauna plane, 
astfel încât ţiglele nu au mai putut fi montate corect şi au apărut o mul-
ţime de neetanşeităţi, chiar goluri în toată regula. În unele locuri, ţigla de 
deasupra nu a mai acoperit-o pe cea de dedesubt conform recomandă-
rilor producătorului, lăsând să se vadă gaura de cui, desigur fără cui.

Pentru a face loc unei guri de 
aerisire, a fost străpunsă o ţiglă 

de câmp. Era de preferat un 
accesoriu dedicat, care putea fi 

etanşeizat corespunzător.

1

3

Zona de dolie aferentă 
unei lucarne a fost 
protejată cu tablă gal-
vanizată, ceea ce nu ar 
fi fost o problemă capi-
tală în primă fază, dar... 
ţiglele au fost decupate 

într-o manieră care numai profesionistă nu se 
poate numi (sparte cu ciocanul?). Cel puţin 
estetica a suferit îngrozitor.

2
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Metoda umplerii golurilor s-a prac-
ticat în trecut şi încă se mai practi-
că, cu condiţia ca ţigla să fie dintr-un 
material absorbant, care să permită 
priza (ceramică de preferat). Este o 
metodă specifică stilului rustic, vechi, 
cu ţigle realizate manual şi nu tocmai 
bine calibrate. Nu e cazul pentru 
construcţia despre care vorbim şi 
nici pentru acest tip de învelitoare, 
care, dacă este achiziţionată în sistem 
complet şi montată corect, nu mai 
are nevoie de niciun artificiu. 

Dacă priviţi cu atenţie imaginile de 
aici, sunt aplicate mai multe feluri de 
mortar, inclusiv adeziv pentru po-
listiren şi... tencuială decorativă (?!). 
Cu siguranţă, aceste intervenţii s-au 
făcut în timp, pe măsură ce apa îşi fă-
cea loc prin acoperiş. Cârpelile nu au 
avut niciun efect, deoarece mortarul 
nu a făcut priză la materialul ţiglei 
(cu atât mai puţin la polistirenul cu 
care montatorul s-a gândit că ar fi 
bine să umple spaţiile de sub coame). 

Oricum, această învelitoare este 
o enigmă: a fost făcută ţăndări par-
că intenţionat! Se poate observa în-
cercarea de a folosi inclusiv piesele 
sparte, sau de a pune în loc de o ţiglă, 
două jumătăţi... aşa ceva nu funcţio-
nează! Nu se poate neglija nici o posi-

bilă problemă de stabilitate a acope-
rişului, dat fiind modul în care ţiglele 
s-au deplasat aleatoriu, lăsând spaţii 
libere. Fotografiile făcute la faţa lo-
cului de specialistul chemat să repare 
sunt edificatoare.

Pentru a reduce 
efectele erorilor 

de montaj, s-a 
trecut la... cârpi-

rea cu mortar.

4

În acest domeniu nu este loc pentru 
amatorism! Trebuie făcută o delimitare 
între cei care ştiu să execute un acope-
riş, în folosul clientului final, şi cei care 
doar dau senzaţia că ştiu. Montatorii 
profesionişti au nevoie de o promovare 
adecvată, într-un context caracterizat 
de bună-credinţă!

Pentru a-şi lărgi canalul de comunica-
re cu beneficiarii, arhitecţii şi antrepre-
norii, www.acoperismagazin.ro a lansat 
un nou proiect: Firme specializate din 
domeniu.

Aici montatorii cu experienţă îşi pot 
face cunoscută prezenţa în piaţă, îşi pot 
arăta portofoliul de lucrări, pot face do-
vada competenţei, a resurselor tehnice 

şi umane de care dispun. În plus, ei pot 
fi contactaţi mai simplu de către bene-
ficiarii aflaţi în proximitate: cu ajutorul 
unei hărţi interactive, cei care au nevoie 
pot apela la montatorii cei mai apropi-
aţi, fără a fi nevoiţi să suporte costurile 
suplimentare ale deplasării unei firme 
aflate la distanţe mari.

Contactaţi-ne pe redactie@acope-
rismagazin.ro, trimiteţi-ne câteva foto-
grafii cu lucrări de referinţă şi deja aveți 
o pagină de prezentare doar a dumnea-
voastră!

Fă-ţi cunoscute lucrările 
prin www.acoperismagazin.ro

www.acoperismagazin.ro: o cale 
credibilă şi directă către beneficiari, 
arhitecţi, antreprenori generali

Eşti montator?
 Eşti profesionist?
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Profesioniștii pe pârtie
Campionatul de schi din acest 

an a atras numeroși iubitori ai 
sporturilor de iarnă, dovedind că 
montatorii de acoperișuri sunt 
profesioniști nu doar pe acoperiș, 
ci și pe pârtie. Mulți dintre ei au 
luat parte la toate cele trei disci
pline de concurs (schi, sanie şi 
snow board), întărind astfel pozi
ția țării lor.

În clasamentul pe echipe, Ro-
mânia a ocupat locul fruntaș, 
secondată de Polonia și Slovacia.

Între 14 și 16 februarie 2013, la Muszyna (Polonia), a avut loc cea 
de-a patra ediție a Olimpiadei de Iarnă IFD FAKRO Ski World Cup. 
Participanții români, polonezi și slovaci s-au dovedit a fi cei mai buni 
competitori în concursurile de schi, snowboard și sanie, la manifestarea 
sportivă participând peste 70 de montatori din Polonia, Cehia, Slovacia, 
Ungaria, România, Slovenia, Belgia, Olanda, Marea Britanie și Germania.

M
AS
CU
LI
N Locul I Rudolf Sebest – Slovacia

Locul II Luka Venisnik - Slovenia

Locul III Mihai Teodorescu– România M
AS
CU
LI
N Locul I Marian Dan – România

Locul II Marek Ściurka – Belgia

Locul III George Cojocaru - România M
AS
CU
LI
N Locul I Marian Dan - România

Locul II Dawid Abramczyk - Polonia

Locul III Mihai Teodorescu - România

FE
M
IN
IN Locul I Adriana Dulăcioiu – România

Locul II Katarinie Bracun – Slovenia

Locul III Zuzana Sebestova - Slovacia FE
M
IN
IN Locul I Zuzana Sebstova – Slovacia

Locul II Anna Wieteska - Polonia

Locul III Anna Deran - Polonia FE
M
IN
IN Locul I Horvath Ildiko – Ungaria

Locul II Emilia Olszewska - Polonia

Locul III Eszter Varga - Ungaria

SKI - slalom uriaș

IFD Fakro Ski World Cup 2013

EVENIMENT

Vremea a fost bună, deși nu prea 
însorită, iar zăpada perfectă pen
tru schi. Unii dintre participanți 
au venit pentru prima dată în 
Polonia, fiind impresionați de 
frumusețea peisajelor din regiunea 
Nowy Sącz, dar și de nivelul foar
te ridicat al competiției. Un punct 
de atracție pentru aceștia, pe lân
gă concursul sportiv în sine, a fost 
posibilitatea de a se bucura de nu
meroase alte activități: motosanie, 
ATV și trikke skki, precum și de 
serviciile complete oferite de gaz
de în hotelul Activa din Muszyna. 

SANIE SNOWBOARD
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Olimpiada de schi IFD Fakro 
nu este doar o oportunitate 

pentru confruntarea sportivă în-
tre reprezentanții industriei înve-
litorilor; în fiecare an competiția 
este întregită de o conferință a 
reprezentanților IFD – Federația 
Internațională a Montatorilor de 
Acoperișuri. Întâlnirea a facilitat 
o serie de discuții constructive și 
schimburi de experiență între ac-
torii acestui domeniu, anul acesta 
accentul căzând mai cu seamă asu-
pra strategiei și aspectelor tehnice 

adecvate pentru anii care vin și asu-
pra implementării de noi standarde 
în industrie.

„Cea de-a patra ediție a Olimpi-
adei de ski IFD FAKRO a fost încă 
o dată o minunată oportunitate 
de a ne întâlni cu prietenii noștri 
din branșă. Oamenii s-au distrat 
foarte bine, dar au avut totodată 
ocazia de a discuta despre nume-
roase chestiuni legate de aspectele 
economice din țările lor”, a decla-
rat Detlef Stauch, Secretarul General 
al IFD.

  Conferinţa IFD

În seara premierii, 
participanții au avut 
ocazia de a urmări un 
concert live susținut 
de acordeonistul 
Marcin Wyrostek, 
artist foarte popular în 
Polonia și câștigător al 
show-ului TV Poland 
Got Talent. 

În prima zi a manifestă
rii, jurnaliștii prezenți (re
prezentanți ai presei de 
specialitate din Ungaria, 
Slovacia, Olanda, Polonia, 
România, Belgia și Cehia) 
au vizitat sediul central 
FAKRO de la Nowy Sącz. 

Aici au putut vedea nou
tățile companiei pentru anul 
2013, dar și o serie de probe 
la care sunt supuse produsele 
Fakro pentru a li se demon
stra rezistenţa și fiabilitatea: 
expunerea la temperaturi ri
dicate și la ultraviolete, la apă 
și gheaţă, situaţii cu care se 
confruntă ferestrele de man
sardă în situaţii curente sau 
extreme. Acestea trebuie să 
își păstreze integritatea, ca
lităţile și buna funcţionare a 
echipamentelor/accesoriilor, 
lucru pe care produsele Fakro 
lau realizat cu succes dea 
lungul anilor de utilizare. 

  Vizita la sediul Fakro din Nowy Sącz





Î ncepând din 2008, o dată la doi 
ani, Grupul Knauf organizea-

ză zilele Knauf Werktage, ce se 
desfășoară în lunile ianuarie, fe-
bruarie și martie în 6 orașe germa-
ne. Anul acesta, startul celei de-a 
treia ediții s-a dat la 23 ianuarie la 
Bochum, evenimentul find urmat 
de cele din Stuttgart, Nürnberg, 
Mainz, Leipzig pentru ca, între 20 și 
21 martie, la Hamburg, să aibă loc 
ultimul din ediția 2012-2013. 

Merită amintit faptul că firmele din 
cadrul grupului Knauf – 12 companii 
în total, respectiv: Knauf Gips, Knauf 
PFT (furnizor de utilaje), Knauf Insula-
tion, Knauf AMF care activează inde-
pendent pe piața din România, Knauf 
Integral, Richter System, Knauf Riessler, 
Knauf Alutop, Knauf Aquapanel și   
Knauf Danoline (Danogips) care activea-
ză ca branduri sub umbrela companiei 
Knauf Gips România, respectiv Knauf 
Marmorit și Knauf Perlite, care nu sunt 
încă prezente pe piața românească de 
profil – nu participă direct la alte târguri 
sau expoziții în Germania, Werktage 
fiind singurul eveniment la care gru-
pul își prezintă noutățile și gamele de 
produse, își consolidează relațiile cu 
partenerii existenți și invită potențialii 
colaboratori. Este un târg dedicat 
profesioniștilor care atrage un public 
specializat numeros – la Bochum și 
Nurnberg au participat peste 3.000 de 
vizitatori, iar la Stuttgart aproape 5.000. 
Concomitent cu expoziția de la parte-
rul evenimentului, în spațiile de la etaj 
au loc prezentările Academiei Knauf, 
multe dintre acestea trezind un real in-
teres pentru montatorii de acoperișuri 
datorită tematicilor abordate.

Un accent deosebit a căzut asupra 
renovărilor de clădiri vechi, mai ales 

Tradiție și inovație la Knauf Werktage 2013

Anuala de Arhitectură 
București 2013

sub aspectul reabilitării energetice și 
transformării spațiului locuibil din 
interior într-unul cu adevărat sigur și 
confortabil.  

Pentru domeniul mansardelor, 
ne-au atras atenția soluțiile Knauf 
pentru fonoizolare și protecție la 
foc  – plăcile Silentboard și Fire-
board. În ambele cazuri, imaginea 
(a se citi demonstrația practică) face 
cât o mie de cuvinte. Astfel, în spațiul 
expozițional, a fost amenajată o in-
cintă complet izolată fonic cu plăci 
Silentboard în interiorul acesteia fi-
ind amplasat un sistem audio perfor-

mant, cu volumul la maximum – cu 
toate acestea, sunetul se auzea doar 
în momentul deschiderii unui capac.

Cât privește placa Fireboard, pe 
spatele acesteia a fost lipită o banc-
notă de 20 euro, în zona respectivă 
de pe fața plăcii fiind poziționat un 
arzător cu flacără deschisă. Asistența 
nu a fost impresionată doar de rezis-
tența la foc pe care a dovedit-o pla-
ca, ci și de faptul că nu s-a transmis 
căldura dincolo de ea – după o pe-
rioadă de expunere la flacără directă 
apreciabilă bancnota fiind recupera-
tă intactă. 

ȘTIRI

Pe lângă locația devenită deja clasică 
de la Sala Dalles, anul acesta manifestă-
rile se vor organiza și în Centrul Vechi 
al Bucureștiului, pe strada Lipscani. 

Motto-ul acestei anuale este  
local_global, iar tema vizează abor-
darea arhitecturii și materialelor de 
construcție în contextul unei soci-

etăţi globalizate. Deopotrivă orga-
nizatorii și participanții vor încerca 
să răspundă la întrebări precum: „Ce 
strategii locale se pot adopta într-
un oraş global?”, sau „Ce tehnologii 
şi materiale particulare, definitorii 
pentru o zonă geografică, se pot fo-
losi într-o piaţă globală?”.

Între 12 și 24 iunie se va desfășura un eveniment deja consacrat în 
rândul arhitecților și profesioniștilor din domeniul construcțiilor – 
Anuala de Arhitectură București 2013.
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SICERAM: ţiglă ceramică premium,  
din România
În anul 1907, în Sighişoara, la industria existentă în acel 
moment s-a adăugat şi fabrica de cărămizi şi ţigle cera-
mice cu denumirea „FRAŢII LETZ”, construită pe actua-
lul amplasament al S.C. SICERAM S.A. Din 1907 şi până 
în prezent, fabrica a trecut printr-o serie de transfor-
mări, modernizări şi retehnologizări, iar producţia ţigle-
lor ceramice a continuat şi continuă şi în prezent, când  
SICERAM S.A. este singurul producător de ţigle ceramice 
din România. Ultima modernizare a fabricii a avut loc în 
anul 2008, moment când s-a schimbat şi argila folosită la 
producerea ţiglelor. În prezent, pentru realizarea ţiglelor 
se aduce argilă din cariera proprie de la Bodoc, această 
argilă având un grad ridicat de rezistenţă la îngheţ-dez-
gheţ, fapt ce permite acordarea unei garanţii de 40 de ani 
pentru toate modelele de ţiglă realizate aici.

Pentru restaurarea clădirilor vechi, a bisericilor şi monu-
mentelor cu valoare istorică sau arhitecturală, SICERAM 
S.A. produce două dimensiuni de olane (ţigla ANDALU-
SIA) şi trei modele de ţiglă tip solzi: BAVARIA (solz cla-
sic), SAXONIA (solz ascuţit) şi BISTRIŢA (solz tip „coadă 
de rândunică”). Ultimul model de ţiglă solzi, BISTRIŢA, a 
fost folosit la restaurarea acoperişului Bisericii Evangheli-
ce din centrul oraşului Bistriţa, modelul fiind special creat 
pentru această lucrare - de aici şi denumirea sortimentu-
lui. După refacerea acoperişului Bisericii Evanghelice, SICE-
RAM a înregistrat multe cereri vizând acest model de ţiglă, 
pentru alte biserici sau chiar pentru locuinţe private.

Din gama de învelitori TERRA ROSA® se poate opta pentru 
modele de ţiglă mică (cu un necesar de 15 - 16 buc./mp) cum 
ar fi MARSILIA, PORTUGHEZĂ, VALAHIA, dar şi pentru mo-
dele de ţiglă mare (cu un necesar de 10 – 12 buc./mp) cum ar 
fi BALTICA, FRANCIA, CARPATHIA sau BAVARIA DUO. 

Ţiglele ceramice de la SICERAM S.A.  
sunt 100% naturale, fiind astfel alegerea 
perfectă pentru acoperirea spaţiilor 
locuite, deorece nu influenţează negativ 
calitatea vieţii sau a mediului înconjurător. 
Putem spune deci că sunt produse  
în armonie cu natura... 

MARSILIA BAVARIA VALAHIA

PORTUGHEZA



Modelul de ţiglă solzi „BISTRIŢA” a fost folosit la restaura-
rea acoperişului Bisericii Evanghelice din centrul oraşului 
cu acelaşi nume, fiind special creat pentru această lucrare.
La realizarea învelitorii cu suprafață de circa 2.700 mp 
au fost folosite 100.000 de țigle.




