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

o soluție ideală: rapidă, precisă și economică
o termoizolație optimă trebuie să fie însoțită de o aplicare rapidă și sigură, iar cea pe căpriori 
oferă ambele avantaje. Se va monta simplu, din exterior, precum o manta închisă peste construcția 
acoperișului, fixată apoi mecanic prin contrașipci, cu ajutorul șuruburilor speciale Bauder.

+ formă de manta termoizolatoare închisă, fără punți termice;

+ protecție pentru întreaga construcție a acoperișului;

+ grosimea termoizolațiilor se stabilește în funcție de necesar;

+ la construcțiile vechi, nu este necesară suplimentarea 
termoizolației sub căpriori;

+ la construcțiile noi, se economisește prin folosirea de căpri-
ori dimensionați doar static;

+ sarcinile asupra șarpantei sunt distribuite uniform;

+ stratul continuu permite o izolare fonică superioară;

+ obținerea de straturi funcționale într-un singur proces de 
montaj;

+ fără influențarea (diminuarea) spațiului din interior.

Termoizolația Bauder PE căpriori: Termoizolația ÎNTRE căpriori:

– punți termice în zona de căpriori, deci pierderi de căldură;

– solicitări suplimentare asupra structurii acoperișului prin 
fluctuații de temperatură / umezeală;

– grosimea stratului de termoizolație limitată de grosimea 
căpriorilor;

– pentru construcțiile vechi, adesea termoizolațiile între 
căpriori nu sunt suficiente pentru a îndeplini cerințele nor-
melor privind eficiența energetică și sunt necesare măsuri 
suplimentare de termoizolare;

– în cazul construcțiilor noi rezultă costuri suplimentare, 
deoarece grosimea căpriorilor trebuie să fie dimensionată 
în funcție de grosimea termoizolației necesare;

– montajul este mai complicat, se realizează din mai multe 
operațiuni, adesea din interior, cu spațiu redus de mane-
vrare;

– zgomot și murdărie în spațiul interior din cauza montajului;

– transmiterea zgomotelor exterioare în interiorul clădirii, 
prin structura șarpantei.

Protecție 
la furtună

Protecție 
la incendii

Protecție 
sonoră

Protecție la expunere 
solară puternică

Protecție 
la frig
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Editorial

Sumar

V ă punem în față o ediție de-
osebită, cu un număr mai 
mare de pagini, care va fi pre-

zentată și la târgurile și evenimentele 
de specialitate din primăvara aces-
tui an – Construct Expo, GIS, Expo 
Casa Mea, Anuala de Arhitectură 
etc. referindu-ne la târguri, trebuie să 
menționăm prezența noastră la Dach + 
Holz Internațional de la Köln, unde 
am fost impresionați de căldura cu 
care am fost primiți ca organizatori ai 
Campionatului Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri din acest 
an, dar mai ales de sentimentul recon-
fortant al considerației de care se bucu-
ră membrii branșei noastre în occident. 
un tur al expoziției, alături de membrii 
board-ului Ifd, prin standurile marilor 
companii, ne-a arătat că facem parte 
dintr-o familie puternică, respectată, 
care determină și promovează profesi-
onalismul, inclusiv (sau mai ales) prin 
intermediul concursului pe care îl vom 
organiza în toamnă aici. Nu putem să 
nu remarcăm încă o dată importanța 
acordată în Vest ideilor de asociație pro-
fesională, branșă, formare profesională, 
specializare, pe care încercăm să le con-
solidăm și noi în românia.

datorită lobby-ului făcut în ultime-
le luni și datorită prestanței de care 
se bucură acest eveniment, am avut 
o reacție foarte bună și în românia, 
unde multe companii, unele cu capital 
autohton, au venit alături de noi, și le 
mulțumim pentru acest lucru. un cam-
pionat mondial este însă un eveniment 
complex, care trebuie să devină repre-
zentativ pentru fiecare zonă de nișă a 
domeniului, prin urmare așteptăm în 
continuare noi „camarazi“ pe lungul 

drum către succesul manifestării. aici 
trebuie spus că, alături de concursul în 
sine, am pus la dispoziție și un amplu 
spațiu expozițional, în care numele re-
prezentative din industrie țin să fie pre-
zente, să se asocieze ideilor lui de bază: 
competiție de nivel mondial, materiale 
cu adevărat profesionale, promovarea 
calității în rândul generației tinere de 
montatori și către clientul final. de ase-
menea, pentru firmele de montaj care 
urmăresc cu interes evenimentul (și 
mi-e greu să cred că există vreuna care 
nu o face) am venit aici cu câteva pagini 
referitoare la modul de desfășurare, 
condițiile de participare, materialele 
folosite, în măsura în care acestea au 
fost alese.  

Legătura noastră cu arhitectu-
ra și arhitecții tinde să devină tot 
mai strânsă, un pas important fiind 
orientarea Ifd și către montajul de 
fațade – de aceea nu sunt întâmplătoa-
re contribuția la această ediție a unei 
echipe tinere de arhitecți, profesori 
la facultatea de urbanism din cadrul 
uauIM, sau interviul acordat de dom-
nul Neagu djuvara, un pasionat „con-
sumator“ de arhitectură. de asemenea, 
am căutat să fim cât mai aproape de 
montatori și producători, de training-
urile și workshop-urile pe care le-au 
organizat și pe care le salutăm. este 
cea mai bună metodă de a învăța, de 
a valorifica potențialul uman de care 
dispunem. În definitiv, dincolo de suc-
cesul acestui campionat mondial, sco-
pul nostru trebuie să rămână același: o 
calitate cât mai ridicată pentru clientul 
final, o valorificare de nivel cât mai bun 
a materialelor premium de care, din fe-
ricire, dispunem. 
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„Mondialul” 
 la noi acasă
Silviu dUMiTReScU – Preşedinte ANMAR
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Tehnologii de Top

 – mai mult decât un acoperiș
7 componente pentru un acoperiș perfect
de secole, țigla ceramică reprezintă frumuseţea clasică a naturii. produsă din materii prime 
naturale, ţigla ceramică conferă acoperișului casei dumneavoastră un farmec aparte. 
disponibilă într-o gamă variată de modele, ţigla ceramică BRAAS vă oferă posibilitatea 
de a vă configura acoperișul 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

ȚIGLA CERAMICĂ SMARAGD.
Eleganţă şi unicitate într-o singură formă
Eleganţa și unicitatea sunt caracteristicile estetice care defi-
nesc profilul deosebit 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 şi naturalețe
Atunci când vine vorba de un acoperiș clasic, recomandarea 
noastră este țigla cu suprafața netedă Topas. Liniile simple 
care accentuează profilul acestui produs conferă acoperi-
șului casei dumneavoastră expresivitate și naturaleţe. Acest 
produs beneficiază de sistemul complet de accesorii Bramac 
și poate fi utilizat atât pentru renovarea unui acoperiș exis-
tent cât și pentru construcții noi.

ȚIGLA CERAMICĂ GRANAT. 
O nouă definiție dată armoniei
Țigla ceramică Granat îmbină tradiţia cu tehnologia moder-
nă conferind un aspect armonios acoperișului casei dum-
neavoastră. Beneficiind de întreg sistemul de accesorii și ţigle 
speciale, 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 ceramică Opal reprezintă fru-
museţea clasică a naturii, conferind acoperișului casei dum-
neavoastră o notă nostalgică. Acest produs se recomandă a 
fi utilizat atât pentru renovarea clădirilor istorice cât și pen-
tru construcții noi.
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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 – şi anume 
termoizolația pentru acoperiş BRAMAC THERM. 
Soluție unică şi inovatoare, ce îndeplineşte cele mai 
înalte standarde în materie de termoizolaţie a acoperi-
şului, BRAMAC THERM asigură:
• costuri scăzute cu energia
• creşterea valorii imobilului
• creşterea nivelului calitativ al vieţii
• un aport la protejarea mediului înconjurător

Solar
Folosiți puterea 
soarelui pentru 
a obține în mod 
gratuit și ecolo-

gic energia de care aveți nevoie. Țigla ceramică BRAAS
De secole, țigla ceramică 
reprezintă frumusețea 
clasică a naturii. Produsă 
din materii prime natura-

le, țigla ceramică conferă acoperișului casei 
dumneavoastră un farmec aparte.

Țigle de beton
Țiglele Bramac sunt 
alegerea perfectă 
pentru casa dvs., 
deoarece vă oferă 

siguranță și durabilitate pe viață. 
Alegeți dintr-un sortiment variat de 
modele și culori și realizați acoperișul 
casei după dorințele dvs.

Bramac – Divizia Schiedel
Coșul casei tale!
Sistemele de coșuri de fum 
Schiedel reprezintă cele 
mai performante soluții în 

domeniul evacuării fumului și a gazelor de 
ardere, indiferent de tipul sursei de căldură!

Servicii
Bramac vă oferă 
o multitudine 
de servicii, care 
sunt menite să vă 

ajute în luarea deciziei în ceea ce 
privește acoperișul casei dvs.

Accesorii pentru 
acoperiș
Pentru ca un 
acoperiș să vă 
ofere protecția 

și funcționalitatea optimă, are 
nevoie de un sistem de accesorii 
perfect adaptat pentru acesta.

Termoizolație
Cine dorește să eco-
nomisească energie 
are la dispoziție 
soluția universală 

pentru termoizolarea eficientă a 
acoperișului: Bramac Therm!

Propriul acoperiș 
ne sprijină 
la aportul de 
energie electrică   
De ce să nu folosiți pro-
priul acoperiş la produce-
rea energiei electrice de 
care aveți nevoie? Bramac pune la dispoziția dum-
neavoastră atât sistemul fotovoltaic perfect integrat 
în acoperiş, cât şi sistemul fotovoltaic cu montaj pe 
învelitoare. Producând energie electrică cu ajutorul 
sistemului de panouri fotovoltaice Bramac reduceți 
considerabil factura de energie electrică.

Anul 2013 a reprezentat pentru Bramac preluarea com-
paniei Schiedel – coșuri de fum. Schiedel este un jucător 
important pe piața sistemelor de coşuri de fum din inox şi 
ceramică. Sistemele de coşuri de fum Schiedel reprezintă cele 
mai performante soluții în domeniul tehnicii evacuării fumu-
lui şi a gazelor de ardere, indiferent de tipul sursei de căldură.
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Ați petrecut mulți ani în străinătate, 
fără să puteți veni în România, din cauza 
regimului comunist. Cum ați regăsit 
Bucureștiul în 1990?

Am scris și în cartea mea, „Amintiri din 
pribegie“, am arătat acolo care a fost șocul 
meu când m-am întors după 45 de ani. Tri-
mis curier diplomatic la Stockholm chiar în 
dimineața lui 23 august 1944, n-am mai vrut 
să mă întorc, văzând că se instaurează un gu-
vern sovietic. Orașul l-am găsit neschimbat 
în centru, dar foarte schimbat la periferie. În 
centru există cam aceleași clădiri – Palatul Re-
gal, Palatul Fundației Carol, zona Kiseleff cam 
la fel, Bulevardul Magheru aproape identic – 
doar statuia lui Tache Ionescu a fost mutată, el 
a fost dat uitării...  Desigur, am văzut oroarea 
aceasta de clădire, Casa Poporului, care este o 

ciudățenie din punct de vedere arhitectural. O 
să-mi spuneți că poate nu este chiar urâtă, că 
în Europa sunt construcții extravagante, pre-
cum Sagrada Familia din Barcelona, a lui Gau-
di, dar nu este cazul aici. Este prea mult pentru 
gustul unui european civilizat; vrea să fie un 
fel de Versailles al Bucureștiului, dar cu 12 eta-
je și de inspirație coreeană. Nicolae Ceaușescu, 
când a clădit enormitatea aceasta, a vrut să 
facă ceva mai impresionant decât a văzut în 
Phenianul Coreei de Nord. Vă dați seama câtă 
muncă a fost aici pentru o clădire! Este cumva 
clasică și poate că nu ar fi atât de respingătoare 
dacă ar fi mai bine proporționată. Are etaje de 
înălțimi diferite și nici măcar nu are vreun pic 
de artă românească, la interior sau la exterior. 
Ceaușescu a vrut ceva liniar, simetric și foarte 
mare – mentalitate de Phenian. 

Suntem onorați să vă 
prezentăm în următoarele 
pagini un interviu cu dom-
nul Neagu Djuvara, istoric, 
diplomat, filosof, jurnalist, 
personalitate remarcabilă 
a vieții culturale românești 
în ultimele decenii. Dincolo 
de amintirile din epoca 
interbelică, din timpul 
petrecut în Franța sau Africa, 
ori de povestea întoarcerii în 
România, am simțit pasiunea 
reală pentru arhitectură, 
pentru latura ei civilizatoare, 
aducătoare de ordine și 
frumos. Nu în ultimul rând, 
domnul Neagu Djuvara și-a 
asumat libertatea de a ne 
spune sincer, sintetic, cum 
am construit noi în ultimele 
sute de ani. 

IntervIu

Monumentul lui Take 
Ionescu a fost ridicat în 1931, 
în fața blocului Leonida 
(pe locul unde astăzi se 
află stația de metrou Piața 
Romană). Monumentul a 
fost distrus în anii ’50.

Cu domnul Neagu Djuvara
      Despre arhitectură,  
      istorie și vechiul București
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Sunteți un adept al proporțiilor stricte?
Există niște legi universale, iar schimbarea 

scalei și a proporțiilor schimbă valoarea artei. 
Eu am fost și sunt destul de sensibil la arhi-
tectură. Și în centrul vechi al Bucureștiului 
există niște clădiri care nu sunt pe gustul 
meu. De exemplu la Piața Universității vedem 
acea clădire monumentală făcută de Grigore 
Cerchez, în fond un arhitect distins, de fami-
lie boierească. Este inspirată de mănăstirea 
de la Horezu și alte construcții similare, dar 
dacă ceva este frumos când are o fațadă de 20 
de metri, lucrurile se schimbă când o faci de 
100 de metri lungime și cu 5 etaje. La scară 
mare, o bijuterie de arhitectură poate deve-
ni monstruoasă. Atunci au fost construite 
sute de case în acest stil, nu toate reușite. Cu 
adevărat elegante pentru un occidental care 
vine în capitala României rămân casele în stil 
franțuzesc, și aici am câteva exemple deose-
bite: casa lui Nicolae Titulescu de pe Șoseaua 
Kiseleff, casa lui Iancu Manu, și el de familie 
boierească, de pe Șoseaua Aviatorilor (casa a 
fost cumpărată ulterior de Max Auschnit). 
Din păcate, acesteia din urmă i s-au pus re-
cent „termopane“ albe. Tâmplăria aceea, or-
namentele aurii stridente strică tot farmecul 
clădirii, care este o copie a muzeului Rodin 
din Paris. Palatul Regal este și el relativ nou, 
de pe timpul lui Carol al II-lea, iar arhitec-
tural este destul de regulat, dar are câteva 
bizarerii care de pe atunci erau discutate: co-
lonada din fața palatului are un număr impar 
de coloane, iar regula rămasă de pe vremea 

Parthenonului spune că numărul lor trebuie 
să fie par. Este o mică eroare de estetică de 
care îți dai seama fără să vrei, știi că ceva nu 
este în regulă fără să stai să numeri coloanele. 

Care vi se pare cea mai frumoasă clădire 
din lume?

Palatul de la Versailles – nu cunosc ceva 
mai frumos. Viziunea de jos, de la lac, când 
urci scările și vezi deodată o clădire rectilinie, 
puțin încărcată cu decorațiuni, clasică, bine 
proporționată, te face să înțelegi ce înseamnă 
o minune a arhitecturii mondiale. De aceea a 
și fost copiat în lumea întreagă, până în țările 
exotice. Palatul Versailles, dar și Trianon, 
erau totuși copleșitoare, astfel încât Maria 
Antoaneta s-a mutat în Le Petit Trianon, care 
fusese construit la o scară ceva mai mică. 

Palatul Regal din București 
(Muzeul Național de Artă  

al României)

Casa Poporului  
(Palatul Parlamentului)

Neagu Djuvara – Paris, 1935 Institutul de Arhitectură „Ion Mincu” (arh. G. Cerchez) Mănăstirea Horezu

Palatul Versailles
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Ați fost 23 de ani consilier diplomatic în Ni-
ger, la Niamey. Cum construiau localnicii?

Niger este o țară foarte săracă, iar Niamey 
o capitală stabilită artificial în care cu greu 
se poate vorbi de arhitectură. Casele sunt oa-
recum aliniate și în cea mai mare parte din 
paiantă, alt material nu au la dispoziție. Și 
la noi existau case de chirpici, dar erau bine 
întreținute și văruite. Acolo nici nu se văru-
iesc măcar, rămân de culoarea pământului, 
așa că impresia este destul de tristă. Ei au însă 
și o problemă de înțelegere a unor concepte... 
nu fac diferența între noțiunea de „vizavi“ 
și cea de „lângă“, ceea ce poate fi o proble-
mă pentru respectarea urbanismului... Este 
o țară în care, pe lîngă franceză, se vorbește 
câte o limbă (limbă, nu dialect!) la fiecare 50 
de km. Când eram acolo, am cunoscut și un 
constructor ungur cu cetățenie română, de 
la noi, din Praid. Avea un frate care a ajuns 
arhitectul-șef al Parisului, o adevărată onoa-
re în Occident. Ei bine, el a fost chemat să le 
construiască africanilor câteva instituții, mi-
nisterul de interne, primăria orașului etc. A 
vrut să le facă ceva în stil african saharian, 
dar ei nici n-au vrut să audă de așa ceva. Vo-
iau clădiri ca în Europa. Abia i-a convins să 
accepte ceva în stilul cu totul particular al 
moscheii din Agadez, în nordul țării, o clădi-
re de sute de ani care, culmea, este din paian-
tă și a rezistat, deși destul de înaltă.  

Iar acoperișurile?
Este o zonă aridă, în care plouă timp de 

3-4 săptămâni pe an, și pesemne nu au con-
siderat că merită cheltuiala unor acoperișuri 
înalte. Acoperișurile lor sunt cu pantă mică, 
aproape ca niște terase, doar cât să se scur-
gă apa. Dar în acele săptămâni ploioase, toa-
tă strada este o mocirlă.  Diferențele față de 
lumea dezvoltată sunt imense, și asta cam în 
toată Africa, pe care am văzut-o personal în 
întregime. A trecut ceva timp de când am stat 
acolo, dar sunt la curent cu ce se întâmplă în 
continuare și știu că nu s-a schimbat mare lu-
cru. Oricum, este mai rău decât atunci când 
era colonie. 

Revenind la România lui Ceaușescu, 
ce impresii v-au făcut noile cartiere de 
blocuri?

Nu am mai venit în România cât a existat re-
gimul comunist, împotriva căruia scrisesem 
și vorbisem. Dar la o lună după decembrie 
1989 am pornit spre București, de la Paris, cu 
automobilul desigur. Am avut autostradă Pa-
ris – München – Viena – Budapesta. Ungurii 
se puseseră și ei la punct cu șoselele, erau ca 
în Occident. Dar când am ajuns în România, 
care se fălea cu realizările lui Ceaușescu, am 
văzut că șoselele erau asfaltate mizerabil și 
mai bine nu erau, pentru că aveau gropi mai 
adânci. Șocul cel mare a fost însă intrarea în 
București, pe așa-zisa „autostradă“ dinspre 
Pitești (așa scria pe hartă). Era de fapt o paro-
die, o șosea mai largă pe care trebuia să mergi 
încet ca să poți ocoli hârtoapele și fără niciun 
loc unde să poți lua un pic de apă pentru 
mașină. Aceasta era intrarea în Bucureștiul 
lui Ceaușescu. În privința orașului... clădirile 
păreau relativ obișnuite (și în Occident sunt 
asemenea cartiere de blocuri), dar construite 

Foto stânga: intersecție din 
capitala Nigerului, Niamey 
(2006); foto sus: moscheea 
din Agadez (1997)

Neagu Djuvara – fotografie 
din perioada în care a fost 
consilier diplomatic în Niger

IntervIu
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din niște materiale foarte ieftine, foarte săra-
ce. Senzația generală era de locuințe neîngri-
jite, făcute din materiale de proastă calitate. 
Am intrat pentru prima dată într-un astfel de 
bloc comunist și m-am îngrozit încă de la ușa 
murdară, plină de zgârieturi, făcută dintr-un 
metal ieftin. Ascensorul – o oroare, ți-era fri-
că să te urci în el. Îți făcea impresia că acest 
oraș, chipurile capitală europeană, era unde-
va prin Siberia, pierdut de lume. 

Dar satele românești, cum vi se pare că 
arată acum?

Îmi plăceau locuințele țărănești simple, 
albe, cu prispă de lemn dat cu baiț, acoperiș 
din șindrilă, văruite în fiecare primăvară, de 
Paște. Acelea erau frumoase, dar ceea ce s-a 
construit în timpul lui Ceaușescu în zona 
rurală nu are legătură cu tradiția, nu mai au 
nici prispă și sunt de prost gust - culori stri-
dente, închise (să nu se murdărească, să iasă 
în evidență). Bineînțeles, înainte erau fru-
moase și casele de la țară ale celor înstăriți. 
Îmi aduc aminte de casa de la Câmpina, unde 

se retrăsese bunicul meu, generalul 
Grădișteanu, după plecarea din ar-
mată. Gândindu-mă la stil, cred că 
fusese construită pe la 1850. Acolo 
mi-am petrecut vacanțele de la 4-5 
ani până la 12 ani, când am plecat 
din nou în Franța, și a fost casa care 
mi-a mers la inimă cel mai mult. 

Neagu Djuvara, împreună cu mama și fratele 
său mai mare, Răzvan – Sinaia, 1927

Casă țărănească –  
Muzeul Național al Satului 
„Dimitrie Gusti”, București

Avea o livadă bogată, în care nici nu se tăiau 
crengile, de unde luam vișine, prune, coacă-
ze... era un nuc uriaș în colțul casei – într-un 
cuvânt un paradis pentru copii. Șase hectare 
de livezi și grădini până în malul Prahovei. 
Casa a fost dărâmată cu câțiva ani în urmă, 
se construiește altceva în loc.

Erau apreciați constructorii, arhitecții în 
perioada interbelică?

Sigur că da, erau destul de cunoscuți în 
epocă. Cu Emil Prager eram și înrudit prin 
alianță. Dar și constructorii de nivel mediu 
erau respectați, bineînțeles dacă erau buni 
meseriași. Țin minte că la Sinaia, unde am lo-
cuit câțiva ani, familia mea avea legături destul 
de strânse cu o familie Bortnovski, provenită 
din imigranți polonezi. Bătrânul Bortnovski 
era antreprenor și un bun meseriaș, care și-a 
câștigat traiul construind vile în Sinaia. Mul-
te case sunt făcute de el, unele mai moderne 
stilistic decât Palatul Peleș. Trăind acolo, ve-
deam că persoanele care lucrau pentru palat 
mai construiau și pentru cei care voiau să-și 
facă o vilă. Chiar și arhitectul-șef al Peleșului, 
Karel Liman – un ceh, și-a făcut o casă pe 
strada Vârful cu Dor. Mi-a rămas la suflet și 
Sinaia, pentru că am trăit acolo în acei ani în 
care te deschizi spre lume, cam între 8 și 12 
ani. Vara urcam pe toate piscurile din zonă – 
Ialomicioara, Omu, Caraiman...

Castelul Foișor – Sinaia (arhitect: Emil Prager) 
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SiSteme SikaRoof® mtC
Soluţii de hidRoizolaRe pentRu aCopeRişuRi, Cu membRane liChide 
SikalaStiC®

Beneficii şi avantaje
•   libertatea de a proiecta forme complexe de 

acoperiş.
•    Sistem de impermeabilizare complet lipit fără 

îmbinări sau suprapuneri, care reduce riscul 
infiltraţiilor cauzat de imperfecţiuni.

•   aplicare la rece - lipire cu fuziune rece, căldură 
zero, aplicare fără flacără 

•     nu este nevoie de măsuri de protecţie împotriva 
incendiului în timpul aplicării 

•   Sikalastic® mtC a fost aprobat independent de 
bba (Consiliul britanic pentru agrementare)

•   Rezistenţă mare la rupere - rezistă la ruperea 
generată de mişcarea clădirii

•   Grad înalt de elasticitate - permite un grad sporit 
de dilatare termică

•   Compatibil cu bitumul 

creşte valoarea acoperişului
•    măreşte durata de viaţă a acoperişului
•     eficienţă  energetică  crescută datorită 

proprietăţilor de reflexie
•    manoperă uşoară şi eficientă la detalii

reacţie chimică declanşată de umiditate
Sistemele SikaRoof® mtC (moisture triggered Chemistry - reacţie 
chimică declanşată de umiditate), încorporează o tehnologie 
unică ce permite materialului să utilizeze umiditatea atmosferică 
pentru declanşarea procesului de întărire. acest lucru înseamnă că 

membranele impermeabile sunt capabile să se întărească într-o gamă variată 
de condiţii, ce includ: temperaturi extreme şi diferenţe mari de umiditate. Spre 
deosebire de sistemele de poliuretan tradiţionale, membranele lichide nu emit 
Co

2, 
iar aplicarea nu este întârziată de condiţiile meteorologice adverse. nu 

se recomandă aplicarea sistemelor SikaRoof® mtC în momentul în care ploaia 
este iminentă, întrucât aceasta poate afecta aspectul produsului. imediat după 
aplicare, membranele sunt impermeabile şi nu vor avea o reacţie adversă la 
contactul cu apa. În cadrul sistemelor SikaRoof® mtC există o membrană lichidă 
numită Sikalastic® care după întărire creează o protecţie impermeabilă, complet 
lipsită de suprapuneri sau îmbinări. formula sa lichidă permite o aplicare uşoară 
pe toate zonele cu detalii complexe. 

fără căldură – fără flacără
Întrucât se aplică la rece, fără a fi nevoie de utilizarea flăcării, 
a pistoalelor cu aer cald, a pistoalelor cu gaz fierbinte sau a 
echipamentelor de încălzire, precum boilere pentru bitum, 
membrana Sikalastic® nu prezintă nici un risc de incendiu în 

timpul aplicării sau după aplicare şi oferă constructorilor posibilitatea de a 
plăti prime de asigurare mai mici. după instalare, sistemul devine rezistent 
la incendiu.

Moisture Triggered Chemistry
MTC

ca. 10 min.



SiSteme expuSe Sikaroof® mtc

pentru un strat rezistent uV, pentru 
o durată de viaţă îndelungată a 
acoperişurilor vechi, ca strat de 
reflexie pentru îmbunătăţirea 
eficienţei energetice, pentru 
soluţii de impermeabilizare de 
performanţă superioară pentru 
proiectele de construcţii noi sau de 
renovări.

• Sisteme: SikaRoof® mtC 8, 
12, 18 sau 22 alcătuite din 
Sikalastic®-601 bC armat cu 
Sikalastic® Reemat Standard 
sau premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 tC

• Grosimea stratului: 0,8 - 2,2 mm
• Consum: ≥ 1,5 kg/m2

Sikaroof® mtc cold Bonding

un sistem de termo şi hidroizolare 
pentru acoperişuri la construcţiile 
noi sau în lucrări de renovare. 
fiecare componentă se lipeşte prin 
utilizarea unui adeziv revoluţionar 
cu fuzionare la rece – fără risc de 
incendiu în timpul aplicării.

• Sisteme: Sikalastic® Vap, 
Sikalastic® insulation şi 
Sikalastic® Carrier lipite 
cu Sikalastic® Coldstick, 
impermeabilizate cu Sikaroof® 
mtC 12, 18 sau 22

• Grosimea stratului: 1,2 - 2,2 mm
• Consum: ≥ 2,2 kg/m2

SiSteme de acoperişuri verzi 
Sikaroof® mtc green 

pentru acoperişurile verzi intensive 
şi extensive, pentru îmbunătăţirea 
aspectului estetic al clădirii, pentru 
îmbunătăţirea eficienţei termice, 
pentru reducerea zgomotului, 
pentru asigurarea habitatelor 
plantelor şi animalelor, pentru 
reducerea scurgerilor apelor 
pluviale şi pentru absorbţia de Co2.

• Sisteme: SikaRoof® mtC Green 
alcătuite din Sikalastic®-601 
bC armat cu Sikalastic® 
Reemat premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 tC, aplicat la 
acoperişuri calde sau inversate, 
în funcţie de încărcarea 
structurală recomandată

• Grosimea stratului: 2,0 mm
• Consum: ≥ 3,4 kg/m2

SiSteme de acoperişuri 
BalaState Sikaroof® mtc 
BallaSt 

pentru acoperişurile balastate 
cu pietriş sau cu dale, pentru 
furnizarea unei suprafeţe cu aspect 
natural, pentru protejarea de 
posibilele deteriorări şi pentru a 
oferi o suprafaţă ignifugă.

• Sisteme: SikaRoof® mtC ballast 
alcătuite din Sikalastic®-601 
bC armat cu Sikalastic® 
Reemat premium şi sigilat cu 
Sikalastic®-621 tC

• Grosimea stratului: 2,0 mm
• Consum: ≥ 3,4 kg/m2

Sediu Central:
500450 braşov
Str. ioan Clopoţel nr. 4
tel.: +40 268 406 212
fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

birou de vânzări:
bucureşti, Sector 5
Str. izvor nr. 92-96
Clădirea forum iii, etaj 7
tel.: +40 21 317 33 38
fax: +40 21 317 33 45



termoizolații

Soluţii 
complete  
de termoizolare

termoizolarea exterioară are avantajele ei 
incontestabile, majoritatea specialiștilor fiind 
de acord că este cea mai eficientă metodă 
de a reduce consumul de energie, dar și de a 
proteja construcția de intemperii, de efectele 
distructive ale extremelor de temperatură. 
această eficientizare pune însă o problemă: 
cum se poate păstra (sau optimiza) și estetica 
imobilului?  un răspuns complet ne vine 
de la arcon, care a conceput sisteme de 
termoizolare adaptabile multor tipuri de 
clădire, moderne sau clasice.

Reabilitarea blocurilor de locuințe
Au fost executate cu termosistem Arcon numeroase re-
abilitări de imobile de locuințe multietajate, conferind 
construcțiilor ridicate în a doua jumătate a secolului 
trecut (și chiar interbelice) nu doar eficiență energeti-
că, ci și un aspect nou, proaspăt, revitalizat. Masa de 
șpaclu și tencuiala structurată finală au o foarte bună 
rezistență la condiții dificile de climă, cea din urmă fiind 
hidrofobă, lavabilă și permeabilă la vaporii de apă. De 
asemenea, dată fiind rezistența la coroziune și pătare, 
blocurile își vor păstra aspectul curat mai mult timp de-
cât tencuiala clasică.

Case noi eficiente energetic
O anvelopă termoizolantă bine dimensionată și exe-
cutată va aduce cu sine avantajele mult căutate: chel-
tuieli de încălzire/răcire reduse, eliminarea totală a 
punților termice prin aplicarea polistirenului pe toate 
suprafețele verticale, inclusiv în zonele de cornișă. Date 
fiind proprietățile mecanice superioare ale sistemului, fi-
nisajul poate fi atât o tencuială decorativă, cât și realizat 
cu materiale mai grele (placaje cu piatră, de exemplu). 
O casă modernă fiind dotată cu numeroase instalații și, 
implicit, străpungeri ale zidurilor, acestea pot fi executa-
te fără probleme prin polistiren.
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ARCON SRL  

Sf. Gheorghe
Tel.: +4 0267.314.229; E-mail: office@arcon.com.ro

București
Tel.: +4 021.209.49.05; E-mail: office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

Flexibilitatea este una dintre caracteristicile importante ale 
termosistemului, pentru a putea respecta cât mai riguros 
arhitectura inițială a construcției. Estetica este reflectată 
de volume, linii și unghiuri, de suprafețe care nu sunt întot-
deauna plane. Termosistemul complet pe bază de polisti-
ren de la Arcon (care include și adezivi, plasă de armare, di-
bluri, profile, grund și tencuială structurată) poate fi aplicat 
și „modelat” după arii plane sau curbe, prin tăiere și finisare 
detaliată, astfel încât stratul final urmează îndeaproape zi-
dul exterior. Important este ca stratul izolant să aibă o gro-
sime constantă, astfel încât să fie evitate punțile termice.

Astfel, au fost realizate în sistem Arcon clădiri noi cu 
performanțe energetice deosebite, reabilitări termice 
pentru blocuri de locuințe multietajate, chiar reabilitări 
de clădiri supuse rigorilor legislației referitoare la patri-

moniul istoric. Cum era și firesc, deseori au fost abordate 
suprafețe curbe, unghiuri inedite, detalii de fațadă care 
cu greu pot fi reconstruite prin alte metode. O provocare 
este de asemenea și respectarea planeității, orice defect 
fiind ușor de remarcat, mai ales în cazul suprafețelor am-
ple. Grosimea constantă a plăcilor de polistiren Arcon și 
stabilitatea lor dimensională au permis deci încadrarea în 
marje de eroare minime. 

Reabilitarea clădirilor de patrimoniu
Termoizolarea clădirilor cu valoare arhitecturală și istori-
că este o temă a zilelor noastre. Există în România clădiri 
vechi care nu pot fi termoizolate pe exterior fără a acoperi 
decorațiunile. Totuși, multe altele pot fi salvate, atunci când 
aceste decorațiuni nu sunt foarte elaborate și pot fi refăcu-
te integral, sau chiar ameliorate, cu ajutorul elementelor 
de polistiren. Există o serie de profile tip, realizate chiar de 
către Arcon, dar și mai multe decorațiuni pot fi realizate 
in situ, prin debitarea polistireului (cornișe, ancadramente, 
solbancuri etc.). Greutatea lor redusă înseamnă un avantaj 
și din perspectiva sarcinilor la care este supusă fațada.

Case în sistem AmviC
Preluând capacitățile de producție și distribuție Amvic, 
Arcon poate furniza acum inclusiv soluții pentru case 
cu diafragme de beton turnate în cofraje termoizolan-
te, sistem modern cu care sunt obținute construcții cu 
grad înalt de eficiență energetică, inclusiv case pasive. 
Cofrajele sunt realizate din polistiren expandat Neo-
por, ignifugat și grafitat, cu o conductivitate termică de 
0,033 W/(m·K) și chiar 0,11 W/(m·K), la sortimentul Am-
vic Pasiv. Cu ajutorul acestui sistem, se reduce timpul de 
execuție, se simplifică logistica de șantier și este permisă 
o arhitectură inovativă, flexibilă. 
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AcoperiȘuri moderne

Dacă istoria ar putea fi reprezentată prin simbolistica unor locuri, 

înțelegerea transformărilor europene din ultimele decenii ar trebui 

începută cu acel kilometru pătrat în care se află fosta clădire  

a Reichstag-ului și Poarta Brandemburg (Brandemburger Tor);  

cu 25 de ani în urmă, pe aici trecea și mult blamatul Zid al Berlinului. 

Ne vom opri în câteva pagini asupra Reichstag-ului, actualul sediu 

al legislativului german, din respect pentru ceea ce a reprezentat și 

reprezintă această construcție, dar și pentru că aici se află una dintre 

cele mai interesante și impresionante cupole, o realizare arhitectonică 

și tehnică de excepție, așa cum veți vedea în continuare.

Cupola 
reichstAg-ului 
din Berlin
16



Î ncercăm să facem abstracție de imagi-
nea puternică, încărcată de prea multe 
semnificații (nu toate pozitive), a sol-

datului rus care pune steagul roșu pe Rei-
chstag, având în fundal un Berlin în ruine. 
Același lucru se poate spune despre imagi-
nea incendierii din februarie 1933, care a 
marcat ascensiunea lui Hitler către puterea 
absolută. Au fost două evenimente din re-
gistrul distructiv care s-au succedat aici, 
parcă disputându-și această clădire greu în-
cercată ce nu are în fond decât 120 de ani. 
Ceea ce ar trebui să vedem acum (aceasta 
este și dorința evidentă a germanilor) este 
un palat al democrației, caracterizat de 
transparență și deschidere spre dialog, în 
ciuda unui trecut tumultuos. 

Trecând peste seria acelor evenimente 
nefaste, ne putem bucura de monumen-
talitatea unei clădiri care se dorește a re-
flecta spiritul german, cu valorile oferite 
umanității, cu permanentul deziderat al 
democrației, reflectat de inscripția iconică 
de pe frontispiciu: „Dem Deutschen Volke“ 
(„Poporului German“). Și, în mod particular, 
ne putem concentra atenția asupra câtorva 
detalii de construcție care arată capacitatea 
de regenerare a industriei acestei țări, care 
reconstruiește practic în acești ani o întrea-
gă capitală.  
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Un proiect democratic
Clădirea Reichstag-ului a fost ridicată din 

nevoia unui parlament suficient de mare pen-
tru Germania unificată în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea. Inițial, sediul din Berlin 
al legislativului a fost „Palatul Prusac” de pe 
Leipziger Strasse, unde se reuneau deputații 
Ligii Nordului, dar după 1871, când s-a fon-
dat Imperiul German, ce îngloba și landuri-
le din sud, s-a impus ridicarea unei clădiri 
mai mari. Construcția nu a început însă prea 
curând după decizie, parlamentul mutându-
se între timp într-o altă locație, deoarece 
existau diferende între cancelarul Otto von 
Bismarck și deputați. După mai multe con-
cursuri la care au participat sute de proiec-
te, piatra de temelie a fost pusă în 1884, de 
către împăratul Wilhelm I. Clădirea a fost 
inaugurată un deceniu mai târziu, în 1894, 
sub semnătura arhitectului Paul Wallot, 
care gândise o clădire impozantă, în stil ne-
obaroc, de peste 13.000 mp și cu 4 turnuri în 
colțuri, ridicate la 40 de metri înălțime. Otto 
Lessing a fost autorul sculpturilor, basorelie-
furilor și inscripțiilor. 

Construcția se remarcă însă printr-un 
dom impresionant, care se ridică până la 
97 metri înălțime, idee aparținând Împă-
ratului Wilhelm al II-lea (care preluase între 
timp conducerea statului), tocmai pentru a 
marca deschiderea spre democrație – un su-
biect încă în discuție la acel moment. Struc-
tura de oțel și sticlă a suscitat la rândul ei un 
deosebit interes și numeroase controverse, 
fiind considerată atunci o lucrare inginereas-
că de avangardă, mai ales că aducea cu sine 
un amestec neobișnuit de stiluri arhitectoni-
ce. Inscripția „Dem Deutschen Volke“ a fost 
adaugată ulterior, în anul 1916.

Clădirea Reichstag-ului,  
cu domul original 
(1895)

Poarta Brandemburg 
(Brandemburger Tor)

AcoperiȘuri moderne
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Tel.:  +40 268 546550 · Fax.: +40 268 546551 · info@rheinzink.ro
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CHEIA ELEGANȚEI
Sistem cu solzi, ornamente

Biblioteca municipală Szabó Ervin, Budapesta; Sistem: RHEINZINK

Solicitați detalii suplimentare și mostre de material 

la info@rheinzink.ro sau la 0748 77 44 00

Calitatea clădirilor este dată de materialele durabile 
folosite. Învelitorile din zinc natural și toate celelalte 
placări cu acest metal nobil au fost menite să transmită 
mesajul că spiritul clădirii a rezistat erelor, purtând
valori “mai presus de timp”.

Reichstag-ul a fost și sediul parlamentulu-
lui Republicii de la Weimar, după pierderea 
Primului Război Mondial de către germani, 
și a suferit numeroase distrugeri în noaptea 
de 27 spre 28 februarie 1933 când, în urma 
unui incendiu ale cărui cauze nu sunt cla-
rificate complet nici până azi, sala de plen 
și unele încăperi învecinate au ars complet. 
Cele mai serioase distrugeri au survenit însă 
în 1945, când în urma bombardamente-
lor cupola originală a fost distrusă integral, 
existența însăși a clădirii fiind pusă sub sem-
nul întrebării.

După împărțirea Berlinului între Est și 
Vest, Reichstag-ul a fost una din puținele clă-
diri monumentale din sectorul occidental, 
dar se situa la doar câțiva metri de granița cu 
RDG, foarte aprope de Zid. Deși utilitatea ei 

Clădirea Reichstag-ului 
arzând (27 feb. 1933)

Clădirea Reichstag-ului (1970) 
și granița cu RDG (în partea stângă a fotografiei)

Ridicarea steagului deasupra 
Reichstag-ului este o 
fotografie istorică, făcută la 
finalul Bătăliei pentru Berlin, 
pe 2 mai 1945, de fotograful 
Evgheny Khaldei, care a 
imortalizat momentul în care 
un soldat rus a pus steagul 
Uniunii Sovietice pe clădirea 
Reichstag-ului. Fotografia a 
devenit una dintre cele mai 
semnificative și reprezentative 
imagini legate de Cel de-al 
II-lea Război Mondial.

După cucerirea Berlinului de 
către armatele rusești (1945)

ca sediu al Parlamentului nu mai era aplicabi-
lă, capitala RFG fiind stabilită la Bonn, s-a de-
cis să fie totuși restaurată și întrebuințată ca 
centru de conferințe, lucrările fiind executate 
între 1961 și 1964 (domul nu mai fusese re-
construit, ca și o parte din ornamentele spec-
taculoase amplasate peste terasa ultimului 
nivel). Începând cu anul 1979, în această clă-
dire a avut loc la fiecare cinci ani și întrunirea 
organului de stat Bundesversammlung (Adu-
narea Federală), pentru alegerea președintelui 
statului, cel mai recent la 23 mai 2009.

După căderea Zidului, ceremonia oficială 
a Reunificării Germaniei s-a ținut în această 
clădire, pe 3 octombrie 1990, în prezența unor 
nume sonore, precum cancelarul Helmut 



Kohl, președintele Richard von Weizsäcker și 
ex-cancelarul Willy Brandt. Cam în aceeași 
perioadă, se hotărăște ca Berlinul să redevină 
capitala Germaniei, astfel că și Reichstag-ul 
își recapătă utilitatea de a găzdui forul legis-
lativ, desigur în urma unui amplu proces de 
modernizare. Reichstag-ul complet renovat a 
fost redeschis în aprilie 1999.

Ultima restaurare. Domul modern
Între 1994 și 1999 au avut loc așadar noi lu-

crări serioase de restaurare, iar datorită ar-
hitectului Sir Norman Foster, sediul Bun-
destag-ului a primit o nouă cupolă de sticlă 
în care se poate urca, până în punctul ei 
maxim, cu ajutorul unor rampe. În prezent, 

cupola este deschisă publicului larg, Rei-
chstag-ul fiind practic cea mai vizitată clă-
dire din Berlin. Merită menționat și faptul că 
a devenit, în urma lucrărilor din ultimii ani, 
un model pentru proiectanți și ingineri din 
perspectiva consumului, chiar producerii de 
energie, fiind dotat cu sisteme ecologice de 
utilizare a energiilor regenerabile și având 
emisii reduse de dioxid de carbon. Indepen-
dentă energetic, construcția este dotată cu 4 
generatoare de curent care funcționează cu 
combustibil biodiesel, supliment la energia 
furnizată de pompele de căldură instalate 
până la o adâncime de 280 m și panourile 
fotovoltaice care însumează circa 3.600 mp. 
Gazele de ardere sunt filtrate riguros, iar sur-
plusul de energie este stocat sau trimis în 
sistemul energetic al orașului. 

Proiectul de restaurare fiind acordat în 
1993 arhitectului englez Norman Robert 
Foster, acesta imaginase inițial o coperti-
nă parasolară, nu un dom, idee la care s-a 
renunțat din cauza costurilor, considerate 
nejustificate. Oricum, miza era destul de 
importantă, intuindu-se faptul că această 
parte a Reichstag-ului va deveni un simbol al 
Berlinului și al noii Germanii. Într-un final, 
pentru acoperirea sălii de plen a fost preluată 
o idee din 1988 a arhitectului german Got-
tfried Böhm, laureat al Premiului Pritzker, 
care concepuse această cupolă din sticlă pe 
structură metalică, cu spiralele pedonabile 

AcoperiȘuri moderne

Prin noua cupolă de sticlă 
vizitatorii pot urca, până în 
punctul ei maxim, cu ajuto-
rul unor rampe în spirală.
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ascendente și posibilitatea de a vedea sala 
centrală a parlamentului. Vizitatorii pot urca 
până în „vârful“ domului, având permanent 
de ales între o mulțime de stimulente vizu-
ale: panorama, ansamblul de oglinzi (360 la 
număr), perspectiva către interiorul domului 
și către sala de plen. Deși Foster a opus o oa-
recare rezistență la această idee impusă prin 
caietul de sarcini, până la urmă a adoptat-o și 
chiar a refolosit-o ulterior într-o altă lucrare 
a sa, City Hall (Primăria) din Londra, unde a 
proiectat o structură conică la care a adăugat 
un pasaj spiralat. 

Noul dom care are efectiv 23,5 metri 
înălțime, a fost construit cu ajutorul a 800 
tone de oțel și 3.000 mp de sticlă. Vizitato-
rului ajuns în cupolă i se oferă o panoramă 
impresionantă, de 360° asupra orașului, dar 
spectacolul este de asemenea însăși cupola, 
susținută parcă de un „ciclon“ de oglinzi (lu-
crare finalizată în 1999). Rampele înconjoa-
ră ascendent, pe interior, suprafața cupolei, 
precum spirala dublă a ADN-ului. Conform 
intenției, aceste oglinzi sunt orientate astfel 
încât să preia lumina soarelui și să o condu-
că spre sala principală, unde se țin lucrările 
legislativului german, sală ce poate fi între-
zărită de sus, pe măsură ce urci rampele că-
tre punctul culminant al cupolei. Lucrările 
parlamentare se desfășoară sub lumina soa-
relui, iar conceptul capătă, prin poziționarea 
spațiilor, și o semnificație politică/socială: 
poporul este deasupra conducerii statului, 
pe care îl controlează. Această cupolă a de-
venit astfel un simbol al Berlinului care a 
depășit momentul fatidic al nazismului, 
concentrându-se în schimb pe o Germanie 
ce privește spre viitor, unită și democratică. 

Interesant este faptul că domul nu este 
complet închis: el are în punctul superior 
un „ochi“ ce dă în exterior și prin care se 
aerisește, dar intră și precipitațiile. Imediat 
dedesubt însă este amplasat un cilindru me-
talic care drenează apa pluvială. La nivelul 
zero al domului, pot fi urmărite expoziții 
fotografice și materiale de informare cu di-
ferite teme – istoria locației, a orașului etc. 

De aici se poate ieși și pe terasa clădirii, unde 
pot fi observate panourile solare, ornamen-
tele monumentale  ce pot fi studiate în deta-
liu, priveliștea către o curte interioară aco-
perită cu iarbă. Este o combinație de înaltă 
tehnologie pentru construcții, spații vitrate 
generoase, eficiență energetică încorporată 
și ornamente simbolice, deasupra cărora se 
înalță steagul Germaniei moderne. 

Cele 360 de oglinzi 
montate pe conul în 
formă de pâlnie reflectă 
descendent lumina 
naturală, orientând-o spre 
zona inferioară a clădirii. 
Oglinzile, de asemenea, 
permit vizitatorilor să 
vadă ce se întâmplă în 
sala principală, unde se 
țin lucrările legislativului 
german.

Aerul este ventilat prin 
centrul conului, și nu 
oricum: înainte de evacuarea 
sa prin deschiderea din 
punctul superior al domului, 
un mecanism special 
colectează energia termică 
înmagazinată în aerul „uzat”.

Pentru a evita lumina directă 
a soarelui sau încălzirea 
excesivă, un parasolar 
electronic este programat să 
se rotească în jurul cupolei 
pentru bloca soarele în 
funcție de anotimp și de 
momentul zilei. 

AcoperiȘuri moderne
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SISTEMUL DE LUMINATOARE 

SI TRAPE DE FUM LAMILUX CI F100

TEHNOLOGIE SI DESIGN
STABILITATE ȘI SIGURANȚĂ 
prin armarea parțială cu fibre de sticlă

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 
da to rată sistemului dublu de etanșare 
în mai multe trepte

Membrană hidroizolatoare PVC

Corpuri de Iluminat

Tuburi de Lumină

Geamuri pentru pereți cortină

Skylux Construction SRL
www.skylux.ro

28 Lt. Robescu Radu Street,
District 2, Bucharest, Romania, postal code 021868
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LAMILUX a optimizat în multe aspecte
tehnologice sistemul de luminatoare F100
ținând seama de dezideratul construcțiilor
sustenabile. 

Funcționalitatea și designul fiecărei com -
ponente ale sistemului com pun o unitate
compactă ce-și aduce aportul la o efi cien -
ță energetică sporită și o stabilitate mai

mare a luminatoarelor pentru acoperișuri
plate, destinate acce sului luminii naturale
în hale de producție, săli de sport și centre
expoziționale.

SISTEMUL DE ELEMENTE VITRATE LAMILUX CI F100

Sistemul de elemente vitrate LAMILUX CI 
F100 atinge un nivel foarte înalt al eficienței
energetice în domeniul luminatoarelor pen -
tru acoperișuri plate. Luminatorul prevăzut
cu partea superioară din sticlă naturală
prezintă o valoare U de 0,62 W/(m²K). Pe
lângă aceste calități energetice remarcabile,
luminatorul vitrat LAMILUX CI F100 asigură
un aport semnificativ de lumină naturală
contribuind prin aceasta la o atmosferă
foarte luminoasă a spațiilor de dedesubt.

NOU: vitrare triplă
pentru o eficiență energetică sporită 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
prin densitatea ridicată a aerului 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 
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Lemnul este fără doar şi poate una dintre puţinele resurse natu-
rale regenerabile, cu rol vital în protejarea eco-sistemelor (flora, 
fauna) şi în menţinerea echilibrului ecologic din natură, datorită 
incredibilei sale capacităţi de captare şi retenţie a monoxidului 
de carbon din atmosferă. Pădurile sunt adevărate uzine produ-
cătoare de oxigen şi nu întâmplător se spune despre ele că sunt 
«plămânii planetei». Şi totuşi, dacă ne dorim că acest «organ» 
să rămână viu şi sănătos, este absolut vital ca pădurile să fie ges-
tionate durabil şi exploatate în mod controlat, căci în final lem-
nul NU este o resursă inepuizabilă ! 

Vorbim aşadar de sustenabilitate – un concept complex care 
implică multe perspective, dar care, în esenţă, se rezumă la obli-
gaţia morală a generaţiilor de acum de a lăsa moştenire celor 
viitoare un mediu sănătos (nepoluat şi nepoluant) şi acces la 
resursele necesare perpetuării vieţii pe Pământ. 

Din acest punct de vedere, EGGER este una dintre compani-
ile care a înţeles şi aplică în mod consecvent principiul «acţiuni-
le noastre de azi determină calitatea vieţii de mâine». Filozofia 
EGGER rezidă în însăşi misiunea asumată: aceea de a crea mai 
mult din lemn (More From Wood). Aceasta înseamnă că toate 
procesele noastre operaţionale – începând cu achiziţia mate-
rialului lemnos şi până la produsele finite livrate clienţilor – se 
desfăşoară într-un ciclu închis, în care se urmăreşte utilizarea la 
maximum a lemnului în fiecare din etapele procesului de pro-
ducţie şi diminuarea drastică a emisiilor de dioxid de carbon. 

Şi cum lemnul este principala noastră materie primă, EGGER 
acordă o atenţie deosebită respectării cu stricteţe a principii-
lor silviculturii durabile în toate fabricile sale. Astfel, noi: 
• Nu utilizăm lemn recoltat ilegal
• Nu utilizăm lemn provenit din păduri necertificate ca păduri 

gestionate durabil
• Nu utilizăm lemn provenit din plantaţii modificate genetic
• Nu utilizăm lemn rezultat din defrişări sau recoltat din pă-

duri conservate
• Nu utilizăm lemn provenit din regiuni în care sunt încălcate 

drepturile tradiţionale şi civile fundamentale

Sustenabilitate și  
dezvoltare durabilă  
la EGGER 

Sfatul SpecialiStului

• Preferăm (acolo unde este posibil) achiziţia de lemn de pro-
venienţă certificată potrivit standardelor FSC şi PEFC 
În scopul protejării mediului prin reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră provenite din activităţile de transport, EGGER 
preferă achiziţia de material lemnos din imediata proximitate a 
fabricilor sale şi optează într-o mare măsură pentru transportul 
feroviar, nepoluant. De asemenea, investim constant şi semnifi-
cativ în tehnologie şi în achiziţia de utilaje performante, de ulti-
mă generaţie, menite a ne eficientiza procesele şi de a reduce 
consumul de energie necesar producţiei. 

O altă verigă importantă a acestui ciclu o reprezintă utilizarea 
reziduurilor de lemn reciclat. Aproximativ 20% din cantitatea 
totală de material lemnos folosită de noi în producţia de plăci 
de aşchii aglomerate (PAL) provine din reziduuri industriale de 
lemn reciclat, recuperate de la producătorii de mobilă. 

Dar poate dovada cea mai elocventă a grijii pe care o acor-
dăm protejării mediului este consecvenţa cu care investim în 
construcţia de platforme integrate, dotate cu centrale proprii 
de producţie a energiei pe bază de biomasă. Practic, doar lem-
nul care nu mai poate fi sub nicio formă utilizat în producţie 
(scoarţă, praf de lemn, lemn putred, etc) este incinerat şi trans-
format în energie electrică şi termică necesară proceselor de 
producţie, reducând astfel drastic consumul de gaz metan sau 
electricitate produsă convenţional, prin arderea de combustibili 
fosili. Procedând astfel, eliberăm mediul de aproximativ 700.000 
de tone CO

2
 emise în atmosferă în fiecare an, ceea ce repre-

zintă echivalentul emisiilor de dioxid de carbon provenite de la 
120.000 de locuinţe unifamiliale.

Construcțiile din lemn – eficiente și sustenabile
În contextul acordării unei importanţe tot mai mari aspec-

telor ecologice, dorinţa utilizării de materiale naturale (precum 
lemnul) în domeniul construcţiilor este pe cât de normală, pe 
atât de evidentă. Aşa se face că în ţări precum Germania, Aus-
tria, Elveţia sau Franţa, conceptul de casă pe structură de lemn 
nu se mai limitează doar la ideea de pensiuni sau locuinţe de 
vacanţă în zonele extra-urbane, ci a devenit o opţiune cât se 
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EGGER 
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Rădăuți, Suceava 

Tel.: +40 372 438-215

info-rau@egger.com

www.egger.ro

poate de concretă şi în cazul locuinţelor unifamiliale, indiferent 
dacă acestea sunt construite la oraş sau la ţară. 

Dar care ar fi totuși argumentele în favoarea 
construcţiilor din lemn?

În primul rând, lemnul este un material natural, cald şi plăcut 
atât vizual, cât şi la atingere. Apoi, ca material de construcţie, el 
prezintă o elasticitate şi o rezistenţă la încovoiere comparabile 
cu oţelul, ceea ce îl recomandă că pe un material excelent în 
construirea de imobile în zonele seismice, unde, pe lângă prelu-
area încărcărilor statice (din greutate proprie, zăpadă, mobilier, 
etc), trebuie asigurată şi disiparea eficientă a sarcinilor dinamice, 
orizontale (din cutremur sau vânt). 

Nici comportamentul la foc nu trebuie neglijat, iar aici trebuie 
spus că, spre deosebire de metal, lemnul are capacitatea remarca-
bilă de a-şi păstra intactă cea mai mare parte a rezistenţei secţiona-
le iniţiale, în pofida carbonizării superficiale a stratului de suprafaţă. 

Şi lista avantajelor nu se opreşte aici: construcţiile din lemn 
sunt mai uşoare decât cele din beton şi zidărie (cântărind aprox. 
1 tonă pe m2 de planşeu), ceea ce implică dimensionarea mai 
eficientă a fundaţiilor caselor. Practic, acestea pot fi reduse, ne-
cesitând deci un volum mai mic de excavaţie, beton şi armătură. 
Apoi, grosimea redusă a pereţilor exteriori tip sandwich (multi-
strat) a caselor pe structură de lemn comparativ cu grosimea 
aceloraşi pereţi construiţi în sistem tradiţional (zidărie + tencuia-
lă), generează un aport de suprafaţă utilă interioară a casei, câştig 
ce se poate cuantifica de exemplu prin beneficiul unei băi supli-
mentare câştigate pe nivel! 

Mai mult, lemnul este un material ce poate fi aprovizionat, trans-
portat, depozitat şi prelucrat uşor pe şantier, cu scule uzuale de 
mână. Chertarea, raşchetarea, tăierea la dimensiuni – operaţiuni 
care pentru metal sunt mai dificile, iar pentru beton sau zidărie 
practic imposibile – pentru lemn sunt extrem de uşor de realizat.

Construcţii rapide și la costuri reduse
De asemenea, nu trebuie omisă nici rapiditatea de execuţie: 

dacă o casă din zidărie se construieşte în 6-9 luni şi presupune 

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei 
construcţii: pentru pardoseală, pereţi, tavan şi acoperiş.
Informaţii adiţionale despre EGGER OSB 3 sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea Produse pentru construcţii.

în general prezenţa unei echipe mai numeroase de structurişti 
pe şantier (fierari betonişti, dulgheri, zidari), o casă din lemn se 
poate realiza „la cheie“ în 3-4 luni, prezenţa zidarilor nemaifiind 
necesară, iar cea a fierar-betoniştilor limitându-se strict la etapa 
turnării fundaţiilor şi a plăcii radier. Mai mult chiar: dacă se ia 
în calcul varianta execuţiei unei case din elemente prefabricate 
(pereţi exteriori / interiori, planşee, acoperiş), timpul de execuţie 
total necesar finalizării construcţiei „la gata“ se poate reduce la 
1,5-2 luni. În mod evident, de aici pot rezulta o serie de alte avan-
taje conexe, de asemenea importante: mutarea mai rapidă a vii-
torului beneficiar în propria locuinţă şi economisirea unor even-
tuale costuri de închiriere a unei locuinţe temporare, scurtarea 
timpului alocat aprovizionării cu materiale, diminuarea stresului 
legat de coordonarea şantierului, eliminarea costurilor aferente 
închirierii de echipamente speciale (cofraje metalice, pompe de 
beton, etc), scurtarea expunerii construcţiei şi a materialelor din 
şantier la intemperii, furt şi deteriorare. 

Dar poate mai important decât toate beneficiile enumerate 
mai sus, trebuie reamintit că lemnul este una din puţinele resur-
se regenerabile ale planetei, o resursă care însă trebuie protejată 
şi exploatată sustenabil. Ca o confirmare a faptului că EGGER 
înţelege perfect acest lucru este grija pe care o purtăm respec-
tării principiilor silviculturii exemplare şi modul în care ne deru-
lăm procesele operaţionale în fiecare din fabricile grupului. 
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Lumina naturală este esențială pentru bunăstarea noastră și îm-
bunătățește considerabil atmosfera în orice încăpere. Dimensiunile exte-
rioare ale ferestrelor de mansardă au rămas aceleași.

Noua generație de ferestre de mansardă introduce VELUX Thermo-
Technology™ - o nouă tehnologie de termoizolare care folosește un 
material izolator avansat, inovator și 100% reciclabil, alături de lemn 
tratat termic pentru structura ferestrei. Noua tehnologie de termoizolare 
VELUX transformă fereastra într-un scut puternic împotriva vântului 
și condițiilor climaterice aprige, menținând căldura în interior. Perfor-
manțele energetice remarcabile ale ferestrei pur și simplu reduc nevoia 
de încălzire în anotimpul rece.

Noua tabletă modernă de control face acționarea oricărui produs 
VELUX INTEGRA® din casă mult mai facilă și mai confortabilă. Este do-
tată cu un ecran tactil intuitiv, iar navigarea simplă precum și programe-
le personalizate fac ca acționarea ferestrelor și a rulourilor decorative și 
parasolare să fie rapidă și facilă. Tableta de control conține de la început 
o serie de programe preinstalate. De exemplu, activând programul „Bună 
dimineața”, ferestrele și rulourile sunt acționate astfel încât lumina și 
aerul proaspăt să pătrundă gradual în dormitor, iar dumneavoastră să vă 
începeți ziua bine-dispus.

Ești curios să vezi noua generație de ferestre de mansardă VELUX?
Vino între 10 - 13 aprilie la Ambient Expo; ROMEXPO - Pavilionul 
Central!  

Prezentă pe piața din România de aproape 17 ani, compania VELUX 
România comercializează cea mai vastă gamă de ferestre de mansardă, 
potrivite atât acoperișurilor înclinate cât și celor terasă, jaluzele, rulouri 
decorative și parasolare, produse de instalare și izolare termică, dispozi-
tive de comandă și control.
Prin produsele inventate și dezvoltate în ultimii 70 de ani, contribuim la 
îmbunătățirea climatului interior al spațiilor de locuit, aducând lumina 
naturală și aerul proaspăt în interiorul mansardei. La nivel de grup, com-
pania VELUX a dezvoltat propria viziune despre locuințele sustenabile 
– cunoscută sub denumirea de Casă Activă – ce presupune construirea 
de clădiri care produc mai multă energie decât consumă, asigurând în 
același timp un mediu mai sănătos, mai curat și mai sigur.
www.velux.ro

Descoperă 
noua fereastră 
de mansardă!

Suntem mândri să prezentăm în premieră 
în România, din aprilie, noua generație 
de ferestre de mansardă VELUX. Vrem 
să oferim cele mai bune ferestre de man-
sardă din lume, iar pe măsură ce veți 
descoperi noutățile noastre, credem că 
veți fi de acord că am reușit. 

Din momentul în care designul său modern 
și ergonomic vi se va dezvălui, veți înțe-
lege de ce continuăm să fim producătorul 
numărul unu de ferestre de mansardă din 
lume, din 1942. Și nu ne vom opri aici. 

Noua generație de ferestre de mansardă 
include mai multe caracteristici unice care 
vor face viața mai confortabilă atât uti-
lizatorilor cât și montatorilor. Unele sunt 
vizibile, altele nu. Dar toate sunt rezultatul 
eforturilor noastre de a produce cea mai 
bună fereastră de mansardă din lume rea- 
lizată vreodată la un preț accesibil. Starea 
de liniște și mulțumire vine odată cu lua-   
rea celor mai bune decizii. Credem că 
noua generație de ferestre de mansardă 
vă va crea exact această stare. 

Am reproiectat cerceveaua ferestrei și 
astfel a fost posibilă mărirea suprafeței 
vitrate cu până la 10%, în funcție de di-
mensiunea ferestrei. Acest lucru înseamnă 
mai multă lumină naturală dar și un aport 
solar mai mare în perioadele cu tempera-
turi scăzute. 
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Lumina naturală este esențială pentru bunăstarea noastră și îm-
bunătățește considerabil atmosfera în orice încăpere. Dimensiunile exte-
rioare ale ferestrelor de mansardă au rămas aceleași.

Noua generație de ferestre de mansardă introduce VELUX Thermo-
Technology™ - o nouă tehnologie de termoizolare care folosește un 
material izolator avansat, inovator și 100% reciclabil, alături de lemn 
tratat termic pentru structura ferestrei. Noua tehnologie de termoizolare 
VELUX transformă fereastra într-un scut puternic împotriva vântului 
și condițiilor climaterice aprige, menținând căldura în interior. Perfor-
manțele energetice remarcabile ale ferestrei pur și simplu reduc nevoia 
de încălzire în anotimpul rece.

Noua tabletă modernă de control face acționarea oricărui produs 
VELUX INTEGRA® din casă mult mai facilă și mai confortabilă. Este do-
tată cu un ecran tactil intuitiv, iar navigarea simplă precum și programe-
le personalizate fac ca acționarea ferestrelor și a rulourilor decorative și 
parasolare să fie rapidă și facilă. Tableta de control conține de la început 
o serie de programe preinstalate. De exemplu, activând programul „Bună 
dimineața”, ferestrele și rulourile sunt acționate astfel încât lumina și 
aerul proaspăt să pătrundă gradual în dormitor, iar dumneavoastră să vă 
începeți ziua bine-dispus.

Ești curios să vezi noua generație de ferestre de mansardă VELUX?
Vino între 10 - 13 aprilie la Ambient Expo; ROMEXPO - Pavilionul 
Central!  

Prezentă pe piața din România de aproape 17 ani, compania VELUX 
România comercializează cea mai vastă gamă de ferestre de mansardă, 
potrivite atât acoperișurilor înclinate cât și celor terasă, jaluzele, rulouri 
decorative și parasolare, produse de instalare și izolare termică, dispozi-
tive de comandă și control.
Prin produsele inventate și dezvoltate în ultimii 70 de ani, contribuim la 
îmbunătățirea climatului interior al spațiilor de locuit, aducând lumina 
naturală și aerul proaspăt în interiorul mansardei. La nivel de grup, com-
pania VELUX a dezvoltat propria viziune despre locuințele sustenabile 
– cunoscută sub denumirea de Casă Activă – ce presupune construirea 
de clădiri care produc mai multă energie decât consumă, asigurând în 
același timp un mediu mai sănătos, mai curat și mai sigur.
www.velux.ro

Descoperă 
noua fereastră 
de mansardă!

Suntem mândri să prezentăm în premieră 
în România, din aprilie, noua generație 
de ferestre de mansardă VELUX. Vrem 
să oferim cele mai bune ferestre de man-
sardă din lume, iar pe măsură ce veți 
descoperi noutățile noastre, credem că 
veți fi de acord că am reușit. 

Din momentul în care designul său modern 
și ergonomic vi se va dezvălui, veți înțe-
lege de ce continuăm să fim producătorul 
numărul unu de ferestre de mansardă din 
lume, din 1942. Și nu ne vom opri aici. 

Noua generație de ferestre de mansardă 
include mai multe caracteristici unice care 
vor face viața mai confortabilă atât uti-
lizatorilor cât și montatorilor. Unele sunt 
vizibile, altele nu. Dar toate sunt rezultatul 
eforturilor noastre de a produce cea mai 
bună fereastră de mansardă din lume rea- 
lizată vreodată la un preț accesibil. Starea 
de liniște și mulțumire vine odată cu lua-   
rea celor mai bune decizii. Credem că 
noua generație de ferestre de mansardă 
vă va crea exact această stare. 

Am reproiectat cerceveaua ferestrei și 
astfel a fost posibilă mărirea suprafeței 
vitrate cu până la 10%, în funcție de di-
mensiunea ferestrei. Acest lucru înseamnă 
mai multă lumină naturală dar și un aport 
solar mai mare în perioadele cu tempera-
turi scăzute. 
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termoizolarea acoperișului presupune o serie 
de opțiuni particulare și obligativități privind 
materialele și lucrările executate, de care un 
montator trebuie să țină cont. am selectat în 
continuare câteva informații cuprinse în norma-
tivul pentru proiectarea și execuția lucrărilor 
de izolații termice la clădiri, care se referă în 
mod special la acoperișuri sau au o strânsă 
legătură cu acestea. 

În primul rând, trebuie specificat faptul că lucrările de izo-
lare termică se execută pe baza proiectelor întocmite de 
proiectantul lucrărilor de construcţie, verificate şi apro-
bate conform legislaţiei în vigoare. Ori de câte ori apar 
abateri de la proiect, care presupun înlocuirea totală sau 
parţială a materialelor prevăzute în proiect sau care con-
duc la majorarea încărcării elementelor de construcţie, se 
va obţine în mod obligatoriu avizul proiectantului de spe-
cialitate şi de rezistenţă. De asemenea, lucrările de izolare 
termică se execută numai cu personal specializat, care va 
verifica tot timpul atât grosimea şi calitatea materialului 
termoizolant, cât şi respectarea dimensiunilor punţilor 
termice din proiect.

Alegerea materialului termoizolant se va  face în funcţie de:
• performanţele de izolare termică;
• încărcările la care poate fi supus materialul în timpul ex-

ploatării şi punerii în operă;
• încărcările suplimentare datorate stratului termoizolant 

asupra elementelor/clădirii pe care sunt aplicate;
• modul de fixare a straturilor componente ale elementu-

lui de construcţie;
• distanţele pe verticală şi orizontală dintre elementele de 

fixare;
• cerinţele de siguranţă la foc. 

Izolarea termică poate fi corelată şi cu alte măsuri pri-
vind satisfacerea cerinţei de izolare termică şi economie 
de energie:
• asigurarea unui raport cât mai mic între suprafaţa ex-

terioară a clădirilor şi volumul lor (un acoperiş cât mai 
simplu înseamnă pierderi mai mici de energie);

• orientarea corespunzătoare a încăperilor în raport cu 
punctele cardinale şi cu direcţia vânturilor dominante 
(recomandare ce poate fi aplicată mansardelor);

• realizarea unui raport optim între suprafeţele pline şi 
suprafeţele vitrate (atenție la amplasarea ferestrelor de 
mansardă);

• utilizarea instalaţiilor de climatizare/ventilare;
• folosirea energiilor neconvenţionale.

Pentru condiţiile climatice din 
ţara noastră, se recomandă 
utilizarea unor elemente de 
închidere cu inerţie termică 
mare şi medie (definită con-
form normativului referitor la 
acest aspect). 

Elementele de închidere 
cu inerţie termică mică se 
recomandă în cazul clădirilor cu 
ocupare temporară (gen case 
de vacanţă) sau în cazul clădiri-
lor cu ocupare discontinuă.
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Stratul termoizolant din structura unui element exteri-
or de construcţie trebuie protejat contra:
• umidităţii din exterior şi precipitaţiilor atmosferice, prin 

straturi de protecţie (învelitori şi hidroizolaţii, în cazul 
acoperişurilor);

• umidităţii din interior, prin straturi de protecţie (bariere 
contra vaporilor de apă);

• infiltraţiilor de aer, prin straturi de protecţie (bariere 
anti vânt);

• radiaţiei solare, prin asigurarea unei stabilităţi termice 
corespunzătoare şi prevederea unor măsuri de protec-
ţie antiradiante eficiente (straturi de aerare, protecţii în 
culori deschise etc.)

• agenţilor biologici, prin tratamente speciale.
Excepţie fac acoperişurile terasă cu învelitoare inversă 

(ranversate), la care stratul termoizolant trebuie să aibă el 
însuşi capacitatea de a rezista la agenţii climatici menţio-
naţi, acesta fiind protejat printr-un strat superior geotextil 
şi un strat de lest.

Prevederi specifice 
pentru termoizolarea acoperişurilor
• Materialele termoizolante trebuie aşezate fără rosturi şi 

strâns îmbinate cu elementele de construcţie în relief 
care străpung termoizolaţia (coşuri, parapete, guri de 
vizitare, tuburi de aerisire).

• Aplicarea stratului termoizolant se face pe fâşii, astfel 
încât să existe posibilitatea acoperirii lor cu straturi de 
protecţie într-un interval de timp în care să nu existe ris-
curi de umezire a termoizolaţiei din cauza precipitaţiilor 
atmosferice.

• Lucrările se execută fără a se călca pe plăcile termoi-
zolante, circulaţia directă pe acestea fiind interzisă (se 
admite circulaţia peste plăci doar prin intermediul unor 
podini). Aici se poate specifica faptul că există producă-
tori care au obținut panouri termoizolante care rezistă 
la călcare, fiind chiar unul dintre avantajele evidențiate.

• Executarea izolaţiilor termice la acoperişurile cu poduri 
ventilate se face prin aplicarea materialului termoizo-

lant pe faţa superioară a planşeului, spre pod, iar stratul 
termoizolant va fi protejat cu un strat cu rol de barieră 
antivânt, în cazul podurilor necirculabile, sau cu un strat 
de protecţie care să preia încărcările statice şi dinamice 
la care poate fi supusă pardoseala în timpul exploatării, 
în cazul podurilor circulabile.

• Racordările suprafeţelor orizontale cu cele verticale se 
realizează cu scafe din mortar, ca suport al straturilor de 
difuzie, barierelor contra vaporilor şi al hidroizolaţiilor. În 
dreptul scafelor se asigură o rigidizare suficientă a stra-
tului suport al hidroizolaţiei pentru a împiedica forfeca-
rea acestuia, iar la izolaţiile termice din materiale elastice 
trebuie să se prevadă prelungirea şi legarea de parapete 
a şapei armate ce constituie suport al hidroizolaţiei.
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BAUDER – sistem complet pentru 
acoperişuri cu învelitoare metalică

Soluţii complete de hidro- și termoizolaţii premium pentru orice tip de acoperiș

  

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

Bauder înseamnă, pentru termoizolarea 
acoperișului șarpantă, mai mult decât produse 
individuale – înseamnă soluţii complete de 
sistem dintr-o singură sursă, inclusiv accesoriile 
necesare. toate componentele sistemelor 
Bauder sunt perfect adaptate situațiilor 
particulare de șantier și, desigur, sunt 
compatibile între ele. 

Învelitorile metalice pe bază de titan-zinc, cupru, alumi-
niu, inox sau oțel zincat presupun soluții tehnice sofistica-
te de realizare a acoperişurilor cu şarpantă. În acest sens, 
a fost conceput sistemul BauderPIR MDE, care îmbină 
termoizolația şi stratul suport, format dintr-o placă din fibre 
de lemn. Peste aceasta, se recomandă membrana Bauder-
TOP Vent NSK, utilizată ca strat de separație, permeabilă la 
difuzia vaporilor şi autoadezivă la margine. Stratul special 
cu aspectul unui tricot permite ventilarea, deci împiedică 
blocarea umezelii, iar învelitoarea metalică va fi protejată. 

» Termoizolaţia BauderPIR
BauderPIR este o spumă poliuretanică dură, cu proprietăţi 

îmbunătăţite, devenind materialul termoizolant cu capacitatea 
de transfer termic cea mai scăzută. Termoizolaţiile din gama 
BauderPIR se evidenţiază prin rezistenţă termică ridicată şi 
stabilitate dimensională bună, rezistență la bitum fierbinte şi 
posibilitatea de a fi izolate cu membrane bituminoase. Astfel, 
acestea îndeplinesc cerinţele privind izolarea termică la grosimi 
foarte mici, nu putezesc, sunt rezistente la mucegai şi ciuperci, 
inodore şi fără efecte negative asupra sănătății omului.

Soluţii dintr-o Singură SurSă
Datorită experienţei de multe decenii ca producător de 
membrane şi termoizolaţii, Bauder cunoaşte cerinţele 
variate  ale acoperişului. Cu descoperiri revoluţionare 
privind sistemele termoizolatoare peste căpriori, pre-
cum şi în domeniul membranelor pentru acoperişuri în 
şarpantă, Bauder a contribuit semnificativ la dezvolta-
rea materialelor din zilele noastre care îndeplinesc cele 
mai înalte standarde de calitate. De la început, prin ale-
gerea materialelor Bauder, mergeți în condiţii de sigu-
ranţă, oferind clienţilor dumneavoastră soluţia corectă 
şi de calitate pentru fiecare caz.

Bauder PIR MDE Bauder TOP Vent NSK
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Din Mediterran în terran

De-a lungul anilor, s-au schimbat nu numai nevoile pie-
ţei, dar şi publicul nostru ţintă, gama noastră de produse 
conformându-se acestei solicitări. Această gamă largă de 
produse nu mai era reprezentată în mod corespunzător 
de marca Mediterran. În urma schimbărilor sistematice 
ale gamei de produse, aceasta s-a îndepărtat de caracterul 
mediteranean, întrucât în prezent majoritatea produselor 
noastre sunt asociate cu regiunea central-europeană, cli-
enţii noştri găsind în materialele fabricate de noi designul 
curat şi modernist.

Analizând aceste circumstanţe şi trenduri, conduce-
rea societăţii a luat o decizie serioasă când a optat pentru 
schimbarea numelui de marcă: renunțând la atributul medi, 
şi devenind astfel TERRAN. Modificarea denumirii mărcii 
în TERRAN urmăreşte restructurarea gamei de produse şi 
semnifică imaginea unei societăți moderne şi inovative. 

Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

RebRanDing

Modificarea, pe lângă altele, semnifică într-un mod mai 
precis că produsele firmei producătoare de ţigle reprezin-
tă culorile şi formele specifice ţărilor central-europene cu 
stilul actual, mai modern, care arată bine oriunde în lume, 
indiferent de zonele climatologice.  

Noul nume de brand se referă numai la schimbările exte-
rioare; conţinutul, calitatea, utilizarea tehnologiilor inovati-
ve şi durabilitatea garantată de firmă de a lungul celor peste 
90 de ani vor rămâne neschimbate. Denumirea, structura 
proprietarilor şi alte date ale societăţii nu se modifică.

Ne gândim la același lucru. Ne gândim la aceeași calitate, la același producător.
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Doar denumirea s-a schimbat: din Mediterran în Terran!

Societatea Mediterrán Magyarország betoncserép gyártó Kft. este o întreprindere familială aflată 
în proprietate privată care a păstrat tradiţiile de-a lungul a peste nouă decenii. Menţinerea sa pe 
piaţă şi succesele în afaceri se datorează faptului că societatea a putut şi a îndrăznit întotdeauna 
să reacţioneze inovativ la schimbările cerinţelor pieţei. În acest proces au contribuit şi dezvoltările 
tehnologice şi construcţiile recente de fabrici, ale căror detalii şi rezultate sunt bine cunoscute.
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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 deshidratare 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 

1050

950

1000

1050

900

900

1200

1100

1000

900

800

700

-

800

-

-

800

850

-

-

-

700 2)

-

-

1150

1200

600

500

750900

950 800

Clasă de încărcare kN/m² 
< 0,15

Distanţa interax Distanţa interax 
între riglele

< 0,50 < 0,30

a

Distanţe interax maxime
Dimensiuni în mm

(vezi pag. 2)

 la rigla portantă şi de montaj (50x30 mm)

800 800 700

1200

625

≤ 500

750900

950 800

Clasă de încărcare kN/m² 
< 0,15

Distanţe interax 
rigle de montaj

< 0,50 < 0,30

a

1)

Dimensiunile în mmdoar riglă de montaj (50x30 mm)

(vezi pag. 2)
bc

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 
Schelet de susţinere metalic

D612

1100

950

1000

1050

900

900

1200

1100

1000

900

800

700

-

800

750

750

800

850

-

-

700

700

2)

2)

2)

-

-

1150

1200

600

500

750900

950 800

< 0,15

Distanţa interax 
profil portant

< 0,50 < 0,30 1)

Distanţe interax maxime
Dimensiunile în mm

800 1000 600

-

1500

625

≤ 500

8001150

1200 1000

< 0,15

Distanţa interax 
profil de montaj

b < 0,50 < 0,30 1)

Dimensiunile în mmdoar profil de montaj la profilul portant şi de montaj 

în mmProfil de montaj cu colier de fixare 0,15 kN

a
Distanţa interax 

piese de suspendare / 

c

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)

-

800 600 -

-

1500

625

≤ 500

450800

1000 600

-
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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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eveniment

D incolo de cifre, târgul Dach + Holz este un eve-
niment al breslelor montatorilor de acoperișuri 
și tâmplarilor. Aici pot fi văzuți, poate mai mult 

decât oriunde, meșterii germani îmbrăcați în costume-
le tradiționale, specifice meseriilor pe care le practică 
și care îi individualizează, dând o notă cu totul exo-
tică manifestării. În toată Germania, montatorii se 
organizează și vin în grupuri să viziteze târgul, deve-
nit un reper al branșei. Costumele tradiționale sunt 

mai bine de 96% dintre vizitatorii chestionați în 
cadrul unui sondaj de opinie au apreciat ofertele 
expozanților ca ”foarte bune” și ”excelente”, în con-
textul unei atmosfere economice promițătoare, cu 
perspective puternice de dezvoltare – au comunicat 
organizatorii evenimentului. Aproape 70% dintre 
profesioniștii intervievați au răspuns că domeniul 
construcțiilor din Germania se află într-un trend as-
cendent, iar 27% cred că sectorul va rămâne la același 
nivel de dezvoltare în 2014. Calitatea vizitatorilor a 
fost de asemenea foarte bună, 78% dintre aceștia 
plănuind să facă achiziții sau să demareze colaborări 
imediat după terminarea evenimentului. 

Organizat din doi în doi ani, prin alternanță la 
Köln și Stuttgart, târgul Dach + Holz internati-
onal a primit între 18 și 21 februarie 2014 peste 
47.000 de vizitatori (în principal constructori, 
montatori de acoperișuri, arhitecți și furnizori de 
materiale). Centrul expozițional din Köln, gaz-
da de anul acesta, a creat mediul propice 
pentru 575 de companii din Germania și 
din lumea întreagă (99 de firme străine, 
din 27 de țări, 12% vizitatori străini).

Întâlnirea membrilor iFD

purtate cu mândrie nu doar de meseriași, ci și de unii 
specialiști, care își demonstrează apartenența la o pre-
ocupare onorantă, veche, semnificativă pentru spațiul 
german (în cadrul workshop-urilor organizate aici, a 
fost evidențiată chiar legătura tinichigeriei de înalt ra-
finament cu cea a armurierilor Evului Mediu).  

Drept dovadă a celor de mai sus, membrii IFD 
(Federația Internațională a Pieței de Acoperișuri) au 
ținut să se întâlnească în acest cadru, să viziteze târgul și 
să promoveze ideea de branșă în rândul participanților – 
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Karl-Heinz Schneider, preșe din-
tele ZVDH (Asociația Pieței de 
Acoperișuri din Germania) și Ul-
lrich Huth, Președintele Holzbau 
Deutschland (Confederația Ger-
mană a Tâmplarilor din Indus-
tria Construcțiilor), prezenți la 
Dach + Holz 2014, au convenit 
că între cele două domenii pe care le reprezintă (montato-
rii de acoperișuri și specialiștii în prelucrarea lemnului pentru 
construcții) există o legătură cum nu se poate mai strânsă. De 
asemenea, observând participarea consistentă la forumul de ar-
hitectură, ei au tras concluzia logică: arhitecții sunt preocupați 
de lemn și acoperișuri.

producători, furnizori, montatori de diferite vârste. Lo-
cul de întâlnire, unde au venit delegați ai organizațiilor 
profesionale din 10 țări, a fost standul asociației germane 
de profil (ZVDH). Au participat inclusiv reprezentanți 
ai branșelor din China și SUA, care de altfel au avut 
standuri în cadrul târgului. România, având statut spe-
cial de țară organizatoare a următorului Campionat 
Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri (lucru 
salutat de membrii asociației), a fost reprezentată de 
domnul Silviu Dumitrescu, Președintele ANMAR, dar 
și de revista Mansarde, Acoperișuri & Fațade. Astfel, pe 
18 februarie s-a organizat un tur al târgului, de circa 3 
ore, prin care membrii asociației prezenți ca expozanți 
au fost vizitați de reprezentanții IFD. Întâlnirile au fost 
informale, ca între parteneri vechi și de termen lung, 
dar și ca între specialiști, creându-se ocazia de a fi vă-
zute noutățile producătorilor. Un interes deosebit s-a 
acordat pavilionului dedicat școlilor de meserii (tini-
chigerie, tâmplărie), unde au putut fi văzute continuu 
demonstrații, dar se puteau face și înscrieri ale tinerilor 
la aceste școli. Seara, asociația germană a organizat o 
masă festivă, pentru delegații internaționali. 

Compania Paul Bauder GmbH &Co din Stuttgart, una din-
tre cele mai puternice prezențe la Dach + Holz Internațional, 
a promovat sistemele termo- și hidroizolante pentru aco-
perișuri terasă sau înclinate (ultimele sisteme tip sandwich 
din gama BauderPIR), acoperișurile verzi și panourile fotovol-
taice special concepute pentru montarea pe terasă. 

Böcker Group a impresionat prin amplasarea în stand a 
unor echipamente mari pentru ridicare (a persoanelor, 
materialelor de construcție pe șantiere etc.), foarte utile în 
lucrările pentru acoperișuri și fațade. Furnizor a zeci de mii 
de echipamente în cei peste 50 de ani de existență, Böcker 
Group și-a manifestat intenția de a se dezvolta și pe piața 
românească.

Braas, producătorul german aparținând grupului Monier, a 
expus pe standuri ample noile modele de țiglă din gama 
ACHAT 10 V, cu performanțe îmbunătățite, dar și alte com-
ponente ale sistemelor de acoperișuri (hidroizolații, mem-
brane permeabile la vapori, parazăpezi, elemente de montaj 
pentru panouri fotovoltaice etc.).
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Creaton AG a venit la eveniment cu soluții atât pentru 
acoperiș (de exemplu țiglele în format mare Titan și cele po-
trivite la diferite distanțe dintre șipci – Maxima, inovate vi-
zual și potrivite renovărilor), cât și pentru fațade, în noi game 
cromatice. O preocupare importantă s-a dovedit însă și cea a 
asigurării unei logistici optimizate. 

În standul Fakro am putut vedea gama completă de feres-
tre de mansardă, inclusiv în variante arcuite, accesorii și scări, 
sisteme de umbrire dar și fereastra pentru acoperiș plat, cu 
sau fără dom, cu geam dublu securizat și deschidere manu-
ală sau electrică. 

Enke, producătorul german de soluții pentru etanșeizare 
pe bază de polimeri lichizi, care a sărbătorit 90 de ani de 
existență, a venit cu variante îmbunătățite ale gamelor 
Enkryl, Enkopur, Enketop și Enkolit, care sunt folosite cu suc-
ces pentru orice element de construcție – terase, logii, bal-
coane, mansarde, cornișe, glafuri etc.

IKO, producătorul de șindrilă bituminoasă premium, a eta-
lat o mare varietate de forme și culori ale acestui material, 
punând accentul pe rezistență și pe montajul mai rapid și 
mai sigur – în acest sens, s-a evidențiat gama Cambridge 
Xpress, o șindrilă laminată care are ca particularitate linia de 
fixare cu același nume.  

Isover a accentuat du-
rabilitatea și versatilitatea 
materialelor produse sub 
acest brand, alături de 
proprietățile specifice 
fie cărui tip de material: 
izolare termică, izola-
re acustică, protecție 
la foc și apărare contra 
umidității. „Vedete“ au 
fost membrana Vario și 
vata minerală Ultimate, supusă unei demonstrații  – mă-
surarea temperaturii într-un spațiu izolat cu acest produs, 
dincolo de care ardea o flacără deschisă. 

eveniment

Knauf a prezentat sub aceeași „umbrelă“ soluțiile complete 
pentru construcții sub brandurile Knauf Gips, Knauf Insu-
lation, Aquapanel și Knauf Integral. Au putut fi remarcate 
panourile rezistente la foc și umiditate Diamant X (omolo-
gate de Institutul Austriac pentru Tehnica Construcțiilor), 
șapele uscate și panourile fonoizolante Silentboard, respec-
tiv membranele pentru acoperiș din gama LDS.
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Alături de soluțiile pentru iluminare 
și ventilare prin acoperiș, printre care 
și unele aduse la un înalt grad de au-
tomatizare, Lamilux a pus accent 
pe sistemele având la bază materiale 
compozite armate cu fibre, folosite 
pentru fațadele moderne, dar și în 
alte industrii. Proprietățile căutate 
în fabricarea compozitului sunt pla-
neitatea, greutatea redusă, izolarea 
termică, elasticitatea, siguranța din 
perspectiva sănătății și etanșeitatea.

Caracteristicile echipamentelor Leis-
ter, special concepute pentru utilizare 
profesională, au putut fi demonstrate 
practic în standul acestui producător. 
Noile game Triac (pentru sudura la 
cald a materialelor pentru acoperiri), 
dar și alte câteva echipamente por-
tabile pentru prelucrarea și aplicarea 
materialelor polimerice la terase (Va-
rimat, Uniroof, Bitumat etc.) au fost 
însoțite de numeroasele accesorii in-
cluse în truse complete.

Am avut plăcuta surpriză să regă-
sim la Köln și produse românești –  
de exemplu, învelitorile metalice 
Novatik, plus sistemele pluviale, de 
la Final Distribution. „În următorii 
2‐3 ani ne dorim ca exportul bran-
dului Novatik să reprezinte o ponde-
re de peste 15% din cifra de afaceri a 
companiei“, arată domnul Dan Mir-
cescu, directorul general al firmei.
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eveniment

Onduline a pus accent pe Onduvilla, gamă de învelitori 
din fibre naturale, bitum și rășini destinată segmentului 
rezidențial, cu efect optic 3 D și aspect mediteraneean. Tot 
ca noutate, a fost promovată gama Onducolor, concepută 
pentru a fi utilizată în medii corozive, cu o foarte bună sta-
bilitate a culorilor și rezistență mecanică mare.

Pe circa 400 mp amena-
jați în cadrul Dach + 
Holz 2014, Roto a expus 
o gamă largă de sisteme 
pentru iluminarea man-
sardei, inclusiv ferestre 
în variante automatizate 
(RotoComfort i8). Fereas-
tra de mansardă a deve-
nit un element complex: 
funcționează cu teleco-
mandă, are senzor de ploaie care o închide automat, poate 
deveni o parte a tehnologiei de captare a energiei solare.

Noutățile producătorului de soluții pentru termoizolare 
Rockwool au inclus soluții care să facă față unor solicitări 
mecanice superioare (Megarock – termoizolări de terase 
peste care se poate practica traficul), aplicarea de mem-
brane pentru etanșeizarea acoperișurilor în pantă (Intello), 
panouri din vată bazaltică cu pantă de 2° (Georock) și mul-
te altele, ținând cont de cerințele de bază: termoizolare, 
rezistență la foc, fonoizolare.

În cele patru zile ale 
evenimentului, vizitato-
rii au putut vedea și alte 
produse românești, și 
anume sistemele de 
preluare a apelor plu-
viale din gama Scandic, 
ale companiei Roofart 
Rainwater Systems, 
cu activitate în țara 
noastră, Republica Moldova și Ucraina. Jgheaburile, burla-
nele și alte accesorii din oțel, cupru și zinc au fost prezen-
tate într-o gamă largă de culori și două variante de mărime 
(125/87 și 150/100). 

În contextul în care 40% din energia consumată se utilizea-
ză pentru încălzirea clădirilor, Ursa a putut promova cele 
două soluții de termoizolare din portofoliu: cu vată mine-
rală (pentru majoritatea elementelor de construcție) și po-
listiren extrudat (pentru zonele care necesită rezistență la 
compresiune), în variantele lor cele mai recente. O miză im-
portantă a târgului a fost consolidarea relațiilor cu partenerii 
din Germania și nu numai.

Triflex a ținut să prezinte 
la târg ultimele modele de 
hidroizolații și acoperiri des-
tinate suprafețelor de câmp, 
pentru execuția detaliilor și a 
zonelor de conexiune, într-o 
nouă viziune (texturi, culori) 
asupra designului terasei, 
balconului sau pardoselii. Delegația IFD în standul Triflex 
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Standul Velux, deosebit 
de amplu și cu un design 
de excepție, este ca de 
obicei în fruntea tren-
durilor: protecții solare 
realizate în colaborare cu 
compania Walt Disney, 
noi dimensiuni pentru fe-
restrele standard, variante 
pentru acoperișuri plate, 
sisteme complete, atent 
dimensionate pentru o 
compatibilitate perfectă. Nu în ultimul rând, a fost promo-
vat un experiment pe care Velux l-a demarat în Europa, Mo-
del Home 2020.

Grupul Wienerberger a fost prezent prin brandul Koramic, 
cu noi formate de țiglă: Piano 11, Alegra 12, noi game de culori 
în variante lucioase sau mate. Wienerberger s-a adresat în spe-
cial potențialilor distribuitori și, în egală măsură, arhitecților, în 
scopul promovării unor clădiri care să ofere o ambianță sănă-
toasă și termoizolarea specifică țiglelor ceramice.

Zambelli continuă să își îmbunătățească oferta de sisteme 
pluviale, inclusiv pentru segmentul rezidențial, unde propu-
ne finisaje elegante și accesorii cât mai adaptabile diferitelor 
situații de șantier. Totuși, lucrările de arhitectură rămân o 
componentă importantă: în prezent, se lucrează la Gara 
Centrală din Viena, unde sunt folosite panouri profilate Rib-
Roof Speed 500, de la Zambelli.

eveniment

Metalul, o soluție 
pentru întreaga clădire

Cu ce noutăți a venit Rheinzink la acest târg?
Noutățile noastre de acum pot fi împărțite pe două 
direcții: programul de sistem pluvial, unde avem soluții 
noi pentru jgheaburi, accesorii, burlane și prinderi (tre-
buie menționat aici și sistemul pluvial pentru terase), 
respectiv soluțiile pentru fațade, mai ales structurate, 
element de mare interes pentru arhitecți și constructori.

Sunt disponibile toate acestea și în România?
În ultimul timp sunt multe restaurări de monumente 
în România, iar Rheinzink este activ pe această piață, 
cu proiecte importante realizate. Bineînțeles, prin inter-
mediul centrului nostru logistic, toate produsele noas-
tre ajung rapid în țara dumneavoastră.

Fațadele au devenit o temă și pentru revista 
noastră, de anul acesta, pe lângă cea a 
acoperișurilor și mansardelor...
Fațada s-a dovedit în timp drept unul dintre cele mai 
importante elemente constructive ale clădirii. Există 
diferite moduri de abordare aici: ca termoizolare, ca 
protecție a clădirii, și cred că fațada ventilată a reușit 
să rezolve cel mai bine problema confortului și pe cea a 
rezistenței în timp. Metalul este un material ideal pen-
tru fațade, fie în varianta tradițională, cu acele casete, 
fie în varianta modernă, structurată, cu elemente gă-
urite, perforate sau abordate complet individual. Dacă 
acum 20 ani lucrurile erau mai standardizate, acum se 
lucrează foarte mult cu soluții particularizate. Se caută 
mereu noi idei, noi modalități de proiectare, iar acestea 
sunt ușor de rezolvat cu metal, material preferat și de 
arhitecți. Tot mai des fațada are elemente de iluminare 
intergrate, decupaje, perforații speciale etc.

Ce perspective întrevedeți în 2014, pentru România?
Piața premium rămâne o nișă, care vizează și restaura-
rea de monumente de arhitectură, dar și clădirile foar-
te moderne. Noi susținem această piață nu numai prin 
execuție și livrare, ci și în faza de proiectare, pentru că 
și acolo trebuie susținută calitatea. Organizarea de semi-
narii, ateliere, prezentări este totdeauna o bună metodă.
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Cine işi propune să construiască durabil va pune întotdeauna accent pe o calitate superioară a materialelor folosite. Practi-
ce, efi ciente şi fi abile, produsele EGGER pe bază de lemn sunt ideale pentru renovări, supraetajări sau pentru construcţia 
clădirilor moderne. Consultaţi-ne referitor la produsele şi soluţiile EGGER pentru construcţii sustenabile din lemn.
Produsele EGGER pentru construcţii din lemn – calitatea care convinge.

“SĂ OFER CALITATEA PROMISĂ – E SCOPUL MEU FUNDAMENTAL.”



Tehnologii de Top

pentru un acoperiș nou,  
pentru un acoperiș performant, 
alegeți Tondach®!

acoperișul secolului pentru renovări
Renovarea cu TONDACH® înseamnă și aducerea 
acoperișului la standardele actuale de performanță, cu 
ajutorul componentelor și accesoriilor care constituie 
un sistem complet: folie anticondens, barieră de vapori, 
străpungeri și elemente de ventilare, iluminare și acces, 
modul de susținere a panourilor fotovoltaice, soluții de 
ventilare pentru coamă, sisteme parazăpadă etc.

TONDACH® este potrivit inclusiv pentru case pasive, 
solare și cu consum redus de energie, datorită rezistenței 
crescute la transferul termic. Fiind un produs ecologic 
recomandat la nivel internațional (nu conține aditivi 
chimici și are o durată lungă de utilizare) TONDACH® 
poartă însemnul „natureplus”. 

alegând Tondach® pentru renovarea unui acoperiș, 
luați cu siguranță decizia corectă. obținute dintr-un ma-
terial natural, argila, care se arde la peste 1.000°c, țiglele 
Tondach® se caracterizează prin robustețe, longevitate, 
maximum de rezistență la condiții meteorologice severe 
și se pot monta pe șarpante cu o înclinație începând de 
la 12°, deci practic pentru orice tip de arhitectură având 
acoperiș cu pantă. În cel mai scurt timp, veți beneficia de 
un acoperiș nou, deoarece renovarea se face ușor și rapid.

Pierderea căldurii unei case (cu 
roșu). Valoarea U (inițial valoa-
rea k) este unitatea de măsura-
re a conductivității termice. Cu 
cât este mai mic, cu atât mai 
bine. Acoperișurile contempo-
rane au valoarea U de max 0,20 
W/m²K sau mai mică.

Un acoperiș TONDACH® 
susține în mod natural un 
climat natural și echilibrat în 
decursul întregului an. Respinge 
căldura vara, iar iarna o reține. 

100 % Flexibilitate → Renovare 
pentru toate tipurile de acoperiș
Ca specialist în renovări, TONDACH® 
deține expertiza și competențele necesa-
re, cât și paleta de produse optime, cum ar 
fi țigla cu distanță variabilă între șipci, care 
permite înlocuirea țiglelor fără necesitatea 
înlocuirii lățuirii. Soluțiile pentru renovare 
conferă siguranță și stabilitate.

100% Siguranță → Tehnică 
superioară, funcționalitate optimă
Clemele de fixare, falțurile laterale și su-
perioare asigură protecția optimă împo-
triva acțiunii fenomenelor meteorologice 
distructive și a înfiltrării apei printre țigle. 
Designul și funcționalitatea se întrepă-
trund perfect și oferă protecție împotriva 
tuturor intemperiilor – în special împotri-
va grindinei și furtunilor.

100% Frumusețe → Bucurie continuă 
pentru generații
Suprafața netedă a țiglelor TONDACH® 
își păstrează culoarea în timp, iar datorită 
arderii la temperatura de peste 1.000° C, 
durata de viață crește chiar și la peste 100 
ani, așa cum se poate dovedi.

Ţiglă ceramică la înălţime!
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Solzi Amadeus natur

Figaro Deluxe angobă granit

Mediteran Plus antic-nisipiu

Rumba Amadeus negru

Bolero angobă maro închis

Țiglă Profilată Transilvania

Twist angobă roșu

Tango+ Amadeus vișiniu

Angobă antichizată rotunjită

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

Telefon: 0269.253.304; Fax: 0269.253.396

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

o învelitoare mai ușoară nu înseamnă 
o șarpantă mai puțin solidă!
Acoperișurile din România sunt supuse unor solicitări 
mecanice mari, chiar dacă pentru o perioadă scurtă. 
Capacitatea lor portantă trebuie să facă față unor 
sarcini de până la 335 kg/m2, cauzate de zăpezi și ploi 
abundente, grindină, vânturi puternice. Greutatea 
învelitorii reprezintă doar 6 - 12% din capacitatea 
portantă minimă pe care trebuie să o respecte o 
șarpantă, ceea ce înseamnă că o șarpantă trebuie să 
fie aproximativ la fel de solidă atât pentru un acoperiș 
cu țiglă ceramică, dar și unul cu învelitoare ușoară. 
Dacă înlocuiți o învelitoare ușoară cu una ceramică, 
nu este neapărat necesar să modificați șarpanta, 
atâta vreme cât ea respectă normele. Un acoperiș 
TONDACH®, cu o greutate de circa 42 kg/m2,  
nu va încărca suplimentar structura de rezistență a 
acoperișului decât cu circa 6%. În schimb, vă oferă 
eleganța, naturalețea și rezistența unei învelitori care 
și-a dovedit viabilitatea de-a lungul secolelor.

335 
kg/m2

dați frâu liber imaginației cu țigle 
într-o multitudine de modele și culori:
• Paletă vastă de modele pentru acoperișuri clasice sau mo-

derne, nordice sau mediteraneene
• Peste 25 de nuanțe de culoare, 400 de posibilități diferite!
• Finisare specială a suprafeței țiglei, care asigură durabilita-

tea aspectului inițial la acțiunea razelor UV, a ploilor acide 
și poluării

» Specialistul TONDACH® vă poate 
sfătui în detaliu asupra posibilităților 
tehnice pe care le oferă sistemele de 
învelitori, și veți avea: 
• Siguranță și protecție împotriva intemperiilor 
• Valorificarea optică și modernizarea clădirii 
• Reducerea costurilor privind energia cu până la 20%
• 33 de ani garanție
• Eliminarea necesității de întreținere 
• Creșterea valorii imobilului, pentru timp îndelungat 
• Conștiință ecologică
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Campionatul Mondial al 
Tinerilor MonTaTori  
de aCoperișuri
București

19-22 noiembrie

2014

În vederea organizării la București, în toamna acestui an, a 
Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri, 
vă expunem în continuare o serie de detalii suplimentare 
care țin de rolul acestei competiții și modul ei de desfășurare 
(aspecte generale și aspecte particulare ale evenimentului de la 
București, stabilite până în acest moment).

C ompetiția face parte din pre
gătirea profesională a tine

rilor montatori de acoperișuri, 
având între altele următoarele 
obiective:
• apropierea între tinerii mon

tatori și armonizarea pregătirii 
profesionale în diferitele țări 
membre ale organizației IFD 
(International Federation for the 
Roofing Trade) și nu numai;

• prezentarea producătorilor rele
vanți din țările participante;

• conștientizarea publicului de 

importanța pregătirii în dome
niul acoperișurilor;

• reliefarea avantajelor pregătirii 
la locul de muncă și creșterea 
respectului pentru industrie;

• promovarea profesiei de monta
tor și specialist în acoperișuri;

• promovarea învățământului de 
specialitate în rândul tinerilor;

• stabilirea unor standarde de 
performanță pentru profesioniști;

• creșterea gradului de comple
xitate a meseriilor, adaptarea la 
sistemele moderne de lucru.

International Föderation des Dachdeckerhadwerkers
Federația Internațională a Montatorilor de Acoperișuri
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Pentru fiecare țară, poate parti
cipa câte o singură echipă la fiecare 
categorie de concurs, echipele fiind 
formate din 2 tineri montatori (ma
ximum 25 de ani împliniți) și un 
mentor. Participanții pot concura 
o singură dată, mentorii putând în 
schimb să ia parte la campionat de 
mai multe ori și chiar să antreneze 
echipe de la categorii diferite. 

Juriul este desemnat de IFD 
pentru o perioadă de 3 ani și e 
compus din 6 persoane, alese din 
țări diferite. 

Țara gazdă nominalizează un or
ganizator și un membru adițional 
al juriului pentru fiecare categorie. 

Fiecare zi de concurs începe 
la ora 9 și se încheie la orele 18, 
participanții având desigur o pa
uză la prânz pentru masă. Este 
important ca dificultatea temei să 

Evaluarea lucrărilor va ține 
cont de aceste aspecte:

1 Precizia execuției în raport cu 
proiectul

2 Performanțele lucrării finale

3 Acuratețea detaliilor

4 Folosirea corectă și eficientă a 
materialelor

5 Aptitudinile tehnice demonstrate

6 Realizarea lucrărilor intermediare 
solicitate

7 Folosirea adecvată a instrumentelor

8
Respectarea măsurilor de 
protecție a lucrării, a propriei 
persoane și a colegilor

9 Ordinea și curățenia la locul de 
muncă

Probele de concurs
1 Acoperișuri înalte
2 Acoperișuri metalice
3 Acoperișuri plate

fie suficient de ridicată pentru a 
ocupa întreaga zi a tinerilor mon
tatori, dar nu excesiv, astfel încât 
aceștia să poată încheia lucrarea în 
timpul alocat. 
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1COMPETIŢIA DE 
ACOPERIȘURI ÎNALTE

Concursul de montaj al aco pe ri
șurilor clasice a fost singura probă 
a competiției timp de mulți ani, din 
1988, când a fost organizată prima 
ediție, până în 2002. A rămas în 
continuare o probă importantă, 
pentru că vizează probabil cel mai 
important segment de piață (cel 
puțin în Occident), fiind și proba 
la care participă în mod tradițional 
cel mai mare număr de echipe.

În cele 3 zile ale concursului, 
participanții au de rezolvat 3 teme, 
pe câte o zonă distinctă a standului 
de concurs pus la dispoziție de or
ganizatori. În prima zi se va monta 
o învelitoare din țiglă de beton, în 
cea dea doua una ceramică, tip 
solzi, iar în a treia zi concurenții își 
pot manifesta pe deplin creativita
tea în proba liberă.

Cerințe specifice
• La montajul țiglei din beton, prima 

temă impusă, peste structura din 
lemn furnizată de organizatori, 
concurenții trebuie să realizeze un 
sistem complet de învelitoare ven
tilată, inclusiv montajul barierei 
de vapori, a termoizolației aplicate 
pe căpriori, a hidroizolației și în
chiderilor. Montajul învelitorii din 
beton se realizează pe structură 
de șipci, aplicate de asemenea de 
către concurenți. Pentru a putea 
observa corectitudinea execuției, 
una dintre margini se lasă liberă, 
fără a se executa închiderea, fie
care strat adăugat fiind cu 15 cm 
mai scurt decât anteriorul. Panta 
acoperișului se stabilește la 40°.

• Montajul învelitorii ceramice tip 
solzi, cea dea doua temă impusă, 
aduce un element în plus: în zona 
de câmp este prevăzută o fereas

tră de mansardă care urmează a 
fi încastrată întrun spațiu deja 
decupat. Panta acoperișului e 
aceeași ca la proba anterioară, 
de 40°, provocarea lucrării con
stând în abordarea continuă a 
zonei de dolie, între doi versanți 
ai acoperișului, care trebuie rea
lizată tot din țigle ceramice. Pen

Trebuie spus că aceste stative puse la 
dispoziția concurenților încearcă să simuleze 
cât mai bine situații concrete de lucru, de 
șantier, iar concursul nu vizează lucrări 
de anduranță (suprafața de lucru nu este 
foarte mare), ci cu precădere detaliile, acele 
lucrări foarte importante care reflectă 
adevărata cunoaștere a meseriei, adevărata 
performanță. Lucrările implicate presupun 
atât cunoașterea metodelor vechi de lucru, 
cât și noile tehnici și tehnologii, prin ce au 
ele comun (nu se solicită lucrul cu sisteme 
complicate, care implică training special). 

tru aceasta se impune realizarea 
unei substructuri din lemn care 
să permită trecerea lină de la un 
versant la celălalt. Și la aceas
tă probă se impune realizarea 
unui sistem complet, deci inclu
siv montajul barierei de vapori, 
a termoizolației, hidroizolației și 
închiderilor.





EvEnimEnt

50

2COMPETIŢIA DE 
ETANȘEIZĂRI

Această secțiune a concursului 
este foarte legată de arhitectura 
modernă, care presupune tot mai 
multe acoperișuri tip terasă (in
clusiv verzi), având ca principa
lele mize termo și hidroizolarea. 
Prima competiție de etanșeizări 
a avut loc în 2002, la Dublin. Ti
nerii montatori au două teme 
impuse și una liberă, pe un front 
de lucru compus din 3 suprafețe 
(două de 4 x 1,9 m și unul de 4 x 
1,5 m). Lucrările urmăresc sinte
tizarea operațiunilor importante 
și dificile necesare termohidro
izolării unei terase, cu accent pe 
detalii în ceea ce privește succe
siunea straturilor și acuratețea 
execuției, în condiții nu tocmai 
comode (spații restrânse). Ca ma
teriale se vor folosi membranele bi
tuminoase, de PVC, hidroizolațiile 
lichide și alte elemente incluse în 
sisteme clar stabilite înainte de 
concurs. Ca și la celelalte categorii 
ale competiției, detaliile lucrări
lor vor fi oferite tinerilor monta
tori nu mai devreme de ziua pre
cedentă primei zile de concurs. 

Cerințe specifice
• Prima temă împusă constă într

o terasă cu două cote de nivel și 
o multitudine de detalii: muchii, 
colțuri, străpungeri – un lumi
nator și o gură de aerisire. Lucră
rile se vor executa doar cu scule 
de mână, iar operațiunile impli
că montajul barierei de vapori, 
izolației termice și a membranei 
bituminoase. Fiecare strat trebu
ie să fie mai scurt cu 100 mm de
cât cel inferior, astfel încât toate 
etapele să fie vizibile. Un aspect 
estetic important este ca mem

branele să fie pozate fără tensiu
ne iar montarea straturilor să nu 
aibă decalaje.

• Pentru a doua temă impusă, sunt 
alocate aceleași unelte, situația 
fiind diferită pentru că suportul 
este o placă conglomerată din 
lemn negrunduită (aplicarea de 

grund se face doar pe suprafețele 
verticale) și nu există o gură de 
aerisire, ci doar luminator. 

• A treia temă va include aplicarea 
unei hidroizolații lichide integra
te întro lucrare complexă, care 
presupune de asemenea proteja
rea unei terase.
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Acoperișuri înalte Acoperișuri plate Acoperișuri metalice
Anul Locul competiției 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1988 1. Stratford u. A. D

Din 1988 până 
în 1993 a fost 

desemnat, 
prin regulament, 

un singur 
câștigător.

- - - - - -
1989 2. Angers CH - - - - - -
1990 3. Berlin CH - - - - - -
1991 4. Rotterdam D - - - - - -
1992 5. Birmingham UK - - - - - -
1993 6. Budapesta D - - - - - -
1994 7. Gent CH D B - - - - -

1995 8. Luxemburg CH D B - - - - -

1996 9. Köln CH D A - - - - -
1997 10. Mayen D B +CH NL - - - - -
1998 11. Utrecht D CH A - - - - - -
1999 12. Zürich CH D B - - - - - -
2000 13. Edinburgh UK D A - - - - - -
2001 14. Langenlois A D H - - - - - -
2002 15. Dublin A CH GB IRL D H - - -
2003 16.Veszprem A H CH H D, IRL - - - -
2004 17.Gembloux B D CH CH B D - - -
2005 18. Kapstadt D CH GB H CH IRL - - -
2006 19. Cracovia PL A, D - PL H D - - -
2007 20. Veszprém H A, CH D A H CH - - -
2008 21. Praga CH D H CH CZ D F CZ LV
2009 22. St. Petersburg RUS H CH RUS PL D H LV F
2010 23. Belfast UK D A CH UK IRL F UK B
2012 24. Lucerna CH A D CH A EST CH LV EST

Acoperișuri înalte Acoperișuri plate Acoperișuri metalice
2009 22. St. Petersburg RUS H CH RUS PL D H LV F
2010 23. Belfast UK D A CH UK IRL F UK B
2012 24. Lucerna CH A D CH A EST CH LV EST

Rezultatele edițiilor de până acum ale Campionatului Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri („IFD - World Championship of Young Roofers“, 

numit până în 1999 „International Competition of Young Roofers“):

Premiile speciale oferite de Președintele IFD:

3COMPETIȚIA DE 
ACOPERIȘURI METALICE

La această categorie, pe lângă şu
rubelniţele cu acumulatori, compe
titorii vor lucra cu scule de mână, în 
general cele clasice, moștenite de la 
generațiile anterioare prin tradiție. 
Se respectă aceeași condiție de 
bază: fiecare strat este mai îngust 
decât cel anterior pentru a pu
tea verifica succesiunea corectă și 
completă a acestora.

Cerințe specifice
• În cadrul primei probe, se va 

executa o acoperire cu tablă de ti
tanzinc, peste un sistem izolator 
complet, care va trebui și el rea
lizat având ca strat de bază tablă 
profilată trapezoidală.

• A doua probă constă în realiza
rea unui acoperiș cu două versan
te (deci și dolie) folosind tablă de 
cupru, fiind deja montată o fereas
tră în planul învelitorii – care va fi 
oricum demontată parțial pentru 
a i se putea realiza etanșeizarea. 

• A treia probă, cea liberă, este 
ocazia de a demonstra creativi
tatea, dar și folosirea metodelor 
tradiționale de tinichigerie. Aici 
se pot realiza inclusiv ornamen
te din tablă, ori alte obiecte – la 
ultima ediție, echipa românească 
a construit din tablă de aluminiu 
o... minge de rugby.





Viața branșei

Succesul unei lucrări depinde de buna 
colaborare dintre furnizorul de materi
ale și montator. O primă condiție este 
ca furnizorul să fie unul specializat 
în materiale pentru învelitori, având 
competențele necesare și fiind capabil 
să evalueze performanțele rezultatelor, 

prin punerea în operă a unor produse 
profesionale. O a doua condiție este ca 
firma de montaj să conștientizeze ne
cesitatea de a oferi permanent anga
jaților cursuri de calificare. 

Dată fiind mobilitatea forței de 
muncă, venirea permanentă a tinerilor 

în echipe și necesitatea celor existenți 
de a se perfecționa, trainingul este o 
preocupare constantă a firmelor care 
mizează pe profesionalism. Așadar, 
AquaSystem a organizat aceste cursuri 
de montaj selectând ca participanți 
pe acei colaboratori ai companiei 

În săptămâna 3-7 martie 2014,  
 a organizat 

la buzău, în colaborare cu 
, o serie de 

cursuri de montaj pentru 20 
de montatori specializați în 
tinichigerie – aplicarea tablei  
de titan-zinc fălțuite pentru 
diferite situații concrete  
de șantier, corect simulate  
în condiții de atelier. 

Profesionalizarea  
prin cursuri de montaj Cristian Colica

Director Executiv AquaSystem, 
organizatorul evenimentului 
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care au îndeplinit anumite criterii de 
performanță, care au un istoric al uti
lizării materialelor furnizate de aceas
tă companie și, desigur, în funcție de 
cunoștințele de tinichigerie. 

Au participat 20 de montatori 
din toată țara, de diferite vârste, 
dornici să își arate priceperea, dar 
să și învețe. Așa cum neau decla
rat reprezentanții organizatorului, 
scopul acestui eveniment a fost 
perfecționarea echipelor de mon
taj care lucrează cu materiale fur
nizate de AquaSystem, o triere a 
competențelor de tinichigerie, dar și 
o ierarhizare a lor. 

De asemenea, a fost important și 
contextul, ideea de la care sa pornit: 
exigențele crescute pentru lucrul cu 
materiale de cea mai bună calitate. 
Astfel, în cele 5 zile ale trainingului 

au fost efectuate diverse operațiuni 
de confecție și montaj, la bancul de 
lucru, cu uneltele obișnuite ale aces
tei meserii: cositorire, închidere cu falț 
simplu și dublu, închidere pentru coa-
mă dreaptă și coamă înclinată, îmbră-
carea coșului de fum. A fost acordată 
importanță detaliilor de execuție, 
acurateții acestora și folosirii corecte a 
sculelor specifice, pentru ca rezultatul 
final să fie o lucrare etanșă, rezistentă 
la solicitări și, nu în ultimul rând, cu o 
estetică ridicată. Trebuie spus că ma
terialele utilizate aici sunt de regulă 
folosite pentru lucrări deosebite, chiar 
monumente de arhitectură.

Cea mai mare parte a timpului a 
fost alocată cursurilor practice, dar 
timp de aproximativ jumătate din
tro zi de training a fost dedicată și 
componentei teoretice (o prezenta

re). În general, au fost folosite materi
ale de învelitoare din titanzinc de la 
Rheinzink, la eveniment fiind invitați 
și reprezentanți ai companiei germa
ne care au evaluat lucrările și au ofe
rit sfaturi atunci când a fost necesar.

Ca o concluzie a acestor zile de 
training, AquaSystem speră ca ele să 
fie reluate cât mai curând și să devi
nă o tradiție a firmei, în spiritul unei 
colaborări cât mai strânse cu firmele 
de montaj care să valorifice calitățile 
materialelor furnizate.
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A m avut în ultimii ani evenimente meteo ex-
treme, cu căderi masive de zăpadă și furtuni 
care au afectat învelitorile și șarpantele care le 

susțin. Există de asemenea o accelerare a degradării 
materialelor de construcție din cauza schimbărilor 
de mediu, mai cu seamă a factorilor poluanți agre-
sivi. Deși greutatea învelitorii contează într-o oareca-
re măsură, considerăm că aceasta nu este definitorie 
pentru proiectarea rezistenței structurii acoperișului 
și că accentul care se pune doar pe acest parametru 
în alegerea materialului de învelitoare este exagerat. 
Șarpanta și învelitoarea trebuie să reziste nu doar 
de-a lungul unor perioade lungi (ani, decenii), ci și 
în anumite intervale critice de ordinul orelor, zilelor 
sau săptămânilor (de exemplu la acumularea unui 
strat gros de zăpadă sau la o vijelie de câteva ore). De 
asemenea, în privința zăpezii, aceasta nu se distribu-
ie uniform pe suprafața învelitorii, ci în realitate este 
redistribuită din cauza vântului sau topirii. Putem 

În alegerea învelitorii unui acoperiș se ține 
cont de o multitudine de aspecte, practice și 
estetice, referitoare la zona climatică, tradiție, 
arhitectura locală, curentul Eco și, desigur, 
bugetul alocat. Se vorbește deseori printre 
montatori și arhitecți despre faptul că alegerea 
învelitorii este personală, ține de sensibilitățile 
proprii beneficiarului. În ultimul timp, se pune 
un accent deosebit pe rezistența acoperișului 
din perspectiva precipitațiilor (în special a 
acumulărilor de zăpadă) și a vântului puternic, 
fenomene meteorologice care afectează o 
construcție nu neapărat din cauza frecvenței 
lor, ci mai degrabă din cauza intensității pe 
anumite intervale de timp.

 și clima
acoperișul 

56



trage și o altă concluzie, că materialul învelitorii nu 
este singurul care contează, la o execuție conformă 
cu exigențele moderne de siguranță fiind impuse o 
multitudine de materiale suplimentare care încarcă 
structura acoperișului. Nu în ultimul rând, încărcarea 
din zăpadă și vântul sunt considerate acțiuni variabile, 
uneori imprevizibile, care „profită“ de orice neglijență 
de execuție și solicită fiecare element al acoperișului.

Pentru a reglementa felul în care sunt realizate 
acoperișurile, specialiștii (inclusiv cei români) au fă-
cut de-a lungul timpului studii care evaluează efectele 
climei și atmosferei asupra construcției, luând în cal-
cul inclusiv zonarea teritoriului României în funcție 
de acești factori. Reglementările tehnice românești 
sunt aliniate la codurile europene și americane de 
proiectare, având la bază statisticile Institutului 
Național de Meteorologie și Hidrologie INMH. Cei 
mai importanți factori agresivi asupra acoperișului, 
respectiv zăpada și vântul, sunt evaluați statistic, pe 



un interval mediu de recurență (notat IMR) de 50 de 
ani, înregistrându-se atât valorile medii, cât și extre-
mele. De exemplu, în privința încărcării din zăpadă 
pe sol (care reflectă și încărcarea pe acoperiș, zăpada 
acționând vertical, pe proiecția orizontală a suprafeței 
acoperișului, măsurată în metri pătrați), pentru altitu-
dini sub 1.000 de metri cele mai expuse sunt zona de 
vest a Moldovei și sud-estul Bărăganului (2,5 kN/m2), 
iar cel mai puțin expuse sunt Transilvania și sudul Do-
brogei (1,5 kN/m2). În privința vântului, au fost stații 
meteorologice care au înregistrat viteze ale vântului 
de 40 m/s (peste 140 hm/h!): Adjud, Alexandria, Ba-
cău, Baia Mare, Bârlad, Botoșani, Drobeta-Turnu Se-
verin, Fundulea, Iași, Oravița, Păltiniș... și lista poate 
continua cu localități din aproape toată țara.

Cerințe de calitate: rezistența la agenții 
atmosferici și chimici 

Chiar dacă un montator nu este specializat în proiec-
tarea unui acoperiș, credem că el trebuie să cunoască 
câțiva factori (obligatorii sau recomandați) prevăzuți 
în evaluarea acțiunii climei și mediului asupra 
acoperișului. Învelitoarea și acoperișul în general tre-
buie să facă față, prin proiectare, materialele folosite 
și execuție, la următorii agenți atmosferici și de mediu:

1. Comportarea la acţiunea vântului – comportarea 
la forţele de presiune şi sucţiune rezultate din acţi-
unea vântului (se vor lua în considerare şi acţiunile 
din tornade, evenimente constatate în România în 
ultimii ani).

2. Comportarea la acţiunea încărcărilor date de zăpa-
dă; se vor lua în considerare încărcările, maxim pre-
vizibile, din câmp curent şi în special a încărcărilor 
pe zonele susceptibile de aglomerări de zăpadă (dolii, 
elemente ieşite din planul învelitorii etc.); la pante ale 

versanţilor mai mari de 120%, încărcările date de ză-
padă sunt neglijabile (la pantă >170% sunt nule).

3. Comportarea la agenţi climatici - faţă de variaţiile 
de temperatură, umiditate, radiaţii solare:
• comportare la temperaturi ridicate şi scăzute;
• stabilitate dimensională la variaţii de temperatură;
• rezistenţă la gelivitate;
• absorbţie de apă;
• formarea condensului;
• comportare la radiaţii solare (IR, UV) – menţinerea 

în timp a caracteristicilor geometrice, fizico-meca-
nice şi aspectului;

• comportarea la formarea de praguri de gheaţă pe 
învelitoare şi sub aceasta (pe suprafaţa foliei anti-
condens) ce pot da eforturi de împingere (desface-
re, desprindere, exfoliere), în special la învelitorile 
aflate în climat montan.

4. Comportarea la eroziune - rezistenţa feţei superioare 
a învelitorilor, cu pantă de peste 30%, la eroziunea par-
ticulelor aflate în suspensie în aer (acționate de vânt).

Sfatul SpecialiStului
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5. Comportarea la agenţi chimici din atmosferă - 
consideraţi în zonele rurale, urbane şi industriale; 
aceasta se referă în special la următorii agenţi: 
• ozon (O3) – 1 mg/m3;
• dioxid de azot (NO2) – 0,15 mg/m3;
• dioxid de sulf (SO2): zone rurale – 0,5 mg/m3, zone 

urbane – 1,5 mg/m3, zone industriale – nivel con-
siderat.

• soluţie amoniacală;
• alte produse considerate aflate în zona de situare.

6. Comportarea la coroziune electro-chimică, cu-
pluri galvanice între diferitele metale utilizate. 

Forma, complexitatea și  
caracteristicile de execuție ale 
acoperișurilor în climatul montan 
(la peste 600 m altitudine)
• Conformare generală cât mai simplă, cu pante care să 

faciliteze evacuarea (alunecarea) zăpezii și să evite zone care 
să producă acumulări de zăpadă;

• Limitarea elementelor care nu sunt în planul învelitorii 
(lucarne, ferestre de acoperiș, dolii, nervuri etc.);

• La construcţiile cu mai mulţi versanţi, dispuși la cote diferite, 
panta acestora să permită descărcarea (alunecarea zăpezii), 
fără obstacole de pe un versant pe altul;

• Conceperea acoperișului astfel ca zonele de descărcare a ză-
pezii/gheţii de pe acoperiş la nivelul solului să nu afecteze 
utilizarea primului nivel (să se aglomereze la soclu, terase, 
balcoane, ferestre, accese etc.);

• La construcţiile izolate, cu înălţime redusă la cornișă (sub 
9 m), cu doi versanţi sau cu un versant (sau combinaţii de 
câte un versant) se poate permite descărcarea (alunecarea) 
zăpezii pe sol;

• La construcţiile cu mai multe niveluri, cu activitate (circula-
ţie) perimetrală la nivelul solului, se va concepe un acoperiș 
care să reţină zăpada (să nu cadă la exterior) sau un acoperiș 
tip terasă; din raţiuni estetice, se pot prevede acoperișuri 
cu pantă, dar trebuie studiate și prevăzute cu elemente de 
siguranţă specifice (îngrădiri pentru zăpadă speciale pentru 
tăierea și disiparea zăpezii/gheţii, sisteme de încălzire și topire 
etc., inclusiv protecţie la circulaţia la nivelului solului);

• La încărcarea cu zăpadă a unui acoperiș se vor avea în vedere 
influenţa vântului la acumulările de zăpadă, efectele com-
binate ale pantei şi vântului (efect de cornișă și acumulare 
inegală pe versanţii adiacenţi), precum și fenomenul de 
alunecare datorat plasticităţii zăpezii);

• La alcătuirea detaliilor, dar și în execuţie, se vor avea în vedere 
consecinţele barierelor de zăpadă/gheaţă, formate pe su-
prafaţa învelitorii și sub aceasta (la nivelul foliei anticondens), 
cu reţinere de apă (ce se acumulează și poate să se infiltreze/
reverse contra pantei).

Sfatul SpecialiStului
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Nu se recomandă contactul direct între:
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Zinc Fier (oţel)

Zinc Cupru

Fier (oţel) Cupru

Aluminiu Fier

Aluminiu Staniu (cositor)

Aluminiu Cupru

Aluminiu Plumb

Aluminiu Zinc

7. Comportarea la particule mecanic active (praf, ni-
sip, cenuşă, etc.):
• viteza de sedimentare (posibilitatea de sedimentare);
• încărcare din depuneri (în zonele de aglomerare);
• abraziune (rezistenţa la abraziune).

8. Comportarea la atacul agenţilor biologici: ciuperci, 
muşchi, mucegaiuri, insecte, rozătoare, păsări.
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vă recomandă 
         acoperișul ventilat!

Ventilarea este procesul de înlocuire parțială sau totală a aerului viciat dintr-o in-
cintă. Ventilarea naturală este rezultatul circulației aerului determinat de diferența 

activată de mașini sau dispozitive. Ventilația naturală a acoperișului se bazează în 
principal pe fenomenul de convecție (efect de horn) ce apare ca urmare a diferen-
ței de presiune și temperatură.

narea efectelor climatice (căldurii și umidității) indiferent de sezon, amplasament 
sau condiții climatice.

Condensul este inamicul numărul 1 în exploatarea unui acoperiș! Condensul poa-
te cauza mucegai, igrasie, putrezirea lemnului  sau coroziunea elementelor meta-
lice, exfolierea lacurilor și vopselelor și nu în ultimul rând eliminarea proprietăților 
de termoizolare a materialului izolant folosit.

Căldura acumulată sub învelitoare conduce la încălzirea excesivă a aerului de sub 
acoperiș, deteriorează învelitoarea, structura șarpantei și creează disconfort dato-
rită radiației în spațiul locuit.

costuri reduse de exploatare, extinde durata de viață a acoperișului, asigură pe 
termen îndelungat un randament crescut investiției Dumneavoastră și costuri 
reduse pentru exploatare!

  Realizarea unui sistem echilibrat ADMISIE : EVACUARE = 1 : 1
  Folosiţi un singur tip de ventilație de evacuare !
  Admisia de aer cât mai aproape de streașină & evacuarea aerului viciat cât mai aproape de coamă. Piesele de 

ventilaţie de evacuare dispuse la aceeași cotă. Asigurați o diferență de nivel de minim 1m între zona de admisie și 
zona de evacuare aer!

Armourvent® Multi & turbinele de ventilaţie AIRHAWK® folosesc fenomenul 
de convecție & forţa vântului

Armourvent® Standard & Special 
sunt piese de ventilație statice ce folosesc 
fenomenul de convecție

x 10/

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch
Armourglass (Victorian) 

Armourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Monarch-Diamant
Cambridge Xpress

Skyline
ArmourShield/ Diamant(-Shield)

StormShield/BiberShield
Superglass(-Biber)

Quick Ridge

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 8,25 – max. 16,5 m²/m **

Armourvent® 
Standard

45 x 43 x 11 cm

 Brun, Negru

322 cm²/buc. *
min. 9,66 - max. 19,32 m²/buc. **

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm
            
Negru, 
Roșu 

30 cm²/buc. *
min. 0,9 - max. 1,8 m²/buc. **

613 cm²/buc.*
min. 18,39 – max. 36,77 m²/buc.**

852 cm²/buc.*
min. 25,55 – max. 51,1 m²/buc.**

Turbine de ventilație Airhawk® 

Negru, Brun, Gri metalizat Gri metalizat

*   = Suprafaţa de ventilare          ** = Suprafaţa de acoperiș ventilată



Coșuri de fum

C a urmare a solicitărilor intense 
la care sunt supuse coșurile de 

fum (temperaturi ridicate ale gazelor 
de ardere, șocuri termice cauzate de 
aprinderea accidentală a funinginii, 
condensat acid, îngheț-dezgheț, vânt, 
cutremur), acestea trebuie să cores-
pundă unor condiții foarte severe de 
funcționalitate și durabilitate. Neres-

Confortul termic în siguranță deplină
Ing.Laszlo Schreck, Director Tehnic LEIER ROM SRL

pectarea acestor condiții cauzează 
deteriorarea coșurilor de fum, nume-
roase incendii (peste 2.000 de cazuri 
anual din acest motiv doar în Româ-
nia!) și intoxicări cu monoxid de car-
bon, soldate cu pagube materiale im-
portante și pierderi de vieți omenești.

Având în vedere importanța 
eva  cuării eficiente a gazelor de ar-
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Căldura căminului și siguranţa familiei sunt criteriile primordiale 
în procesul amenajării unei locuințe. Coșurile de fum sunt 
componente importante ale unei instalații de încălzire, având 
rolul de a evacua, în deplină siguranță, deasupra acoperișurilor 
construcțiilor, fumul și gazele de ardere nocive, provenite din 
diferite surse de căldură. 

dere, proiectarea, executarea și 
mentenanța acestor elemente de 
construcții se vor realiza numai de 
către specialiști, iar materialele / ele-
mentele componente folosite trebu-
ie să fie de calitate corespunzătoare, 
adică să dispună de declarație de 
performanță, din care să rezulte că 
sunt adecvate utilizării în acest scop.



Pentru orice tip  
de combustibil, pentru 
orice tip de locuință

Gama sistemelor de coșuri de fum 
Leier este astfel concepută și realiza-
tă, încât orice investitor sau proprie-
tar de imobil să poată găsi soluţia op-
timă pentru fiecare tip de încălzire, 
indiferent de combustibilul folosit. 

Astfel, pot fi utilizate sistemele 
Leier LK, cu termoizolația constând 
dintr-un strat de aer închis, desti-
nat surselor de căldură cu un ran-
dament energetic mai scăzut (sobe, 
șeminee) și sistemul  Leier LSK cu 
strat termoizolat realizat din plăci de 
vatã mineralã bazalticã, recomandat 
pentru cazane de puteri mici, medii 
și mari, funcționând cu combustibil 
gazos, lichid sau solid. Aceste două 
sisteme fac parte din categoria sis-
temelor de coșuri de fum cu tiraj 
natural, care au ca element central 
tubulatura de șamotã, rezistentã 
la temperaturi ridicate, la acțiunea  
corozivă a condensatului acid și la 
șocuri termice. 

Sistemele de coșuri de fum coaxia-
le Leier Turbo și Leier Multikeram 
LAS, furnizoare de aer de combustie 

din exteriorul clădirii pentru centra-
lele termice de apartament tip „tur-
bo”, respectiv pentru cazanele cu 
condensare, consumatoare de com-
bustibil gazos sau lichid, reprezintă 
soluții moderne de evacuare cu tiraj 
forțat a gazelor de ardere, aplicabile 
la case multifamiliale etajate și blo-
curi de locuințe.

Printr-o amplasare corectă în ra-
port cu construcția deservită și o 
dimensionare corespunzătoare a 
secțiunii/diametrului coșurilor de 
fum (operațiuni la care reprezentanții 
producătorului acordă consultanță 
tehnică) se va obține  un tiraj optim, 
ceea ce conduce la economii prin op
timizarea consumului de combusti
bili, și implicit la protecția mediului 
înconjurător prin eliminarea unei  
cantități mai reduse de condens și de 
gaze de ardere nocive.

Datorită avantajelor prefabricării 
elementelor componente (modulare, 
precizie dimensională ridicată, com-
patibilitate) montajul coșului de fum 
a devenit facil, consumul de manope-
ră și timpul necesar punerii în operă 
fiind reduse.

LEIER ROM SRL 
 
Punct de lucru Unirea: 
517788, Dumbrava Com. Unirea f.n. 
Judeţul Alba

Tel./ Fax.: +40 258 876 248 
                +40 258 876 268

www.leier.ro 
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Sistemele de cosuri de fum Leier  
funcționează ireproșabil, calitatea – 
atestată prin documente de calitate 
conforme cu legislația în vigoare și 
standardele europene din dome-
niu – regăsindu-se în toate compo-
nentele lor de bază (tubulatura de 
șamotă, strat termoizolant, după caz, 
și învelișul exterior din beton prepa-
rat cu agregate ușoare), precum și în 
multiplele accesorii.

Nivelul de performanță înalt al 
acestor produse, reflectat și în garan
ția de 33 de ani acordată de către 
producător, conferă sistemelor de 
coșuri de fum prezentate o durabili-
tate ridicată, proprietarii beneficiind 
pe termen lung de confortul termic 
și siguranța căminului.
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Condensul acid, puternic coroziv Furnizarea din exterior a aerului de combustie
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eveniment

Noua generație de 
ferestre de  
mansardă VELUX,  
lansarea în fața  
profesioniștilor

La eveniment au participat 156 de parteneri VELUX – dis-
tribuitori, montatori și arhitecți din România, numărul 
mare al acestora arătând colaborarea strânsă a grupului 
danez cu profesioniștii. Din partea Asociației Naționale 
a Montatorilor de Acoperișuri din România a participat 
domnul Silviu Dumitrescu, președintele ANMAR.
 
Noua generație de ferestre 
Velux a fost dezvăluită la 
propriu în dimineața zilei 
de 15 martie, într-o prezen-
tare excelent organizată în 
forma unei transmisii în di-
rect a VELUX TV, maeștrii 
de ceremonii fiind doam-
na Noemi Ritea, General 
Manager VELUX Romania, 
domnul Nicu Crăciun și un 
delegat de la sediul central 
din Danemarca. Invitații au participat la diferitele prezen-
tări și seminarii organizate, fiind împărțiți în 5 serii datorită 
numărul lor mare. Au fost descrise noile game Standard, 
Standard Plus și Premium, de un interes deosebit bucurân-

Între 14 și 16 martie, la Predeal, veLUX a 
organizat un eveniment amplu dedicat lansării 
în România a noii generații de ferestre de 
mansardă, obținute prin optimizări tehnologice 
importante. A fost o manifestare specială 
pentru profesioniștii din domeniu, lansarea 
pentru publicul larg fiind programată a se 
desfășura în cadrul Ambient expo 2014.

64

Numărul mare de montatori prezenți la eveniment arată 
importanța relației acestora cu producătorii de materiale 
de calitate. Marile companii conștiente de responsabilita-
tea lor susțin branșa montatorilor: VELUX este partenerul 
României la Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori  
de Acoperișuri organizat în noiembrie a.c. la București.



du-se montajul ad-hoc de ferestre de mansardă realizat în 
holul hotelului. Nu au lipsit nici momentele de relaxare, 
plimbările cu ATV-uri și ședințele Spa, ziua de sâmbătă în-
cheindu-se cu o seară de gală marcată de concertul trupei 
Amadeus, însoțit de un memorabil spectacol de lumini. 

Dar să vedem ce înseamnă noile game VELUX. În princi-
piu, se poate vorbi despre:
• Gama Standard – calitate la un preț corect;
• Gama Standard Plus – calitate superioară, cu caracteris-

tici ale gamei premium;
• Gama Premium – pentru soluții exclusiviste.

Au fost proiectate optimizări ale unor caracteristici care 
să aducă mai mult confort utilizatorilor, iar montatorilor 
să le asigure o execuție mai rapidă și mai simplă. Ideea 
inovatoare centrală constă în faptul că suprafețele vitra-
te sunt cu până la 10 % mai mari, în funcție de dimen-
siunea ferestrei, ceea ce înseamnă, desigur, mai multă 
lumină pentru același spațiu alocat. Creșterea eficienței 
energetice este obținută prin reproiectarea cercevelei și 
folosirea pentru structura ferestrei, alături de lemnul tra-
tat termic, a unui material termoizolant avansat, 100% 
reciclabil, obținut cu ajutorul tehnologiei VELUX Ther-
moTechnologyTM. Noua generație de ferestre include 
și fereastra GLU, care nu necesită întreținere ulterioară 
datorită stratului exterior rezistent la apă, realizat din 
poliuretan care îmbracă miezul din lemn. Este o alegere 
excelentă pentru spații cu umiditate rdicată (băi, bucă-
tării etc.), dar și în spațiile unde se dorește un finisaj alb 
pentru tâmplărie. 

De asemenea, a fost îmbunătățit sistemul de ventilare, 
indiferent că operarea (deschiderea / închiderea) se face în 
partea de sus a ferestrei, sau cea de jos. Clapeta de ventilare 

din zona superioară a fost integrată într-un element de de-
sign din aluminiu, iar fanta de ventilare din zona de jos per-
mite dozarea cantitățiii de aer prin una sau două apăsări. 

Nu în ultimul rând, avem partea de automatizare - în 
loc de telecomandă, acționarea ferestrelor, a rulourilor 
decorative și parasolarelor se face cu ajutorul tabletei de 
control VELUX INTEGRA®, dotate cu un ecran tactil intui-
tiv, user friendly. Alături de programe preinstalate, se pot 
adăuga programe personalizate. De exemplu, la activarea  
programul ”Bună dimineața”, ziua începe cu acționarea fe-
restrelor și rulourilor astfel încât în cameră lumina și aerul 
pătrund în mod gradual. 

Există modificări aduse și în folosul montatorilor, pre-
cum aplicarea prin clipsare a protecțiilor laterale (este și o 
îmbunătățire estetică), sau colțarele care permit montarea 
ferestrei în adâncimea acoperișului, până la cota – 40 mm.  

Vestea cea mai importantă este însă că toate aceste 
îmbunătățiri de calitate și tehnologie încorporată nu înseam-
nă și modificarea investițiilor în ferestre de mansardă, deoa-
rece noile game VELUX vor fi furnizate la aceleași prețuri.
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Domeniul Peisagisticii este de-
finit în cadrul ECLAS ca ”dis-

ciplina ce priveşte conştientizarea 
societăţii în acţiunile de modelare 
a mediului în care trăieşte. Aceasta 
presupune planificarea, proiecta-
rea şi managementul peisajului în 
scopul creării, menţinerii, protejă-
rii şi valorificării locurilor astfel în-
cât să fie funcţionale, frumoase şi 
sustenabile, precum şi adecvate di-
feritelor nevoi umane şi ecologice”. 
(http://eclas.org/landscape-archi-
tecture-european-dimension.php)

Facultatea de Urbanism a Univer-
sităţii de Arhitectură şi Urbanism 
„Ion Mincu” este membră a acestei 
asociaţii din luna martie 2013, prin 
programele de studiu specializate 
în domeniul peisajului care activea-
ză în prezent – respectiv programul 
de licenţă Amenajarea şi Planifica-

rea Peisajului şi programul de mas-
terat Peisaj şi Teritoriu.

Din asociaţia ECLAS fac parte 89 
de universităţi cu drepturi depline 
(majoritatea din Europa) şi 123 de 
universităţi asociate din întreaga 
lume (cu acest statut fiind membră 
şi UAUIM). Domeniile de studiu 
ale instituţiilor membre ECLAS 
reflectă diversitatea domeniului 
peisagisticii, de la arte, arhitectură, 
la ştiinţe ale naturii, agricultură, 
horticultură sau silvicultură.

Pentru a sprijini şi încuraja atin-
gerea de standarde cât mai ridicate 
în educaţia şi cercetarea de peisa-
gistică, ECLAS a iniţiat acordarea 
unor premii în acest domeniu pen-
tru profesori, cercetători şi studenţi.

Nominalizările au putut fi făcute 
pentru 4 categorii – ECLAS Lifeti-
me achievement Award, ECLAS 
Outstanding Educator Award, 

ECLAS Outstanding Researcher 
Award şi ECLAS Outstanding Stu-
dent Award (pentru alte 3 subcate-
gorii – licenţă, masterat, doctorat). 

Deși afiliată la ECLAS de doar 
8 luni, Facultatea de Urbanism a 
UAUIM a avut 5 nominalizări 
(cadre didactice şi studenţi) pentru:
• Lifetime Achievement Award – 

Dna Prof. Dr. Arh. Angela Fili-
peanu;

• Outstanding Educator Award – 
Dna Conf. Dr. Arh. Cerasella 
Crăciun;

Conf. Dr. Arh.  
Cristina Enache

Director Departament 
Proiectare Urbană și 

Peisagistică, Facultatea 
de Urbanism, din 

cadrul Universității de 
Arhitectură și Urba-

nism „Ion Mincu”

Cinci nominalizări și un premiu pentru școala românească de peisagistică la 

Premiile Consiliului European 
de Arhitectură a Peisajului – ECLAS, 2013
În primăvara anului 2013 era lansat concursul de candidaturi pentru conferirea premiilor ECLAS 
(European Council of Landscape Architecture Awards). ECLAS este o asociaţie dedicată 
învăţământului universitar şi cercetării în domeniul peisajului, apartenenţa fiind posibilă pentru 
universităţile, instituţiile sau departamentele al căror principal obiectiv educaţional sau de cercetare 
este studiul peisajului. (www.eclas.org).
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• Outstanding Student Award, la 
toate cele 3 subcategorii: licenţă – 
studiu peisagistic Adina Matroz, 
masterat – studiu peisagistic Lo-
redana Micu şi doctorand – Asist. 
Drd. Urb. Peisag. Sorina Rusu. 

Nominalizările au fost făcute în 
urma unei selecţii pe baza activi-
tăţilor desfăşurate în cadrul uni-
versitar – didactic – pedagogic, a 
activităţilor extra-didactice (expo-
ziţii, workshop-uri), a proiectelor 
realizate, a implicării în promova-
rea domeniului peisagisticii.

Premiile au fost acordate în ca-
drul Conferinţei Anuale ECLAS 
care s-a desfăşurat la HafenCity 
University din Hamburg, în luna 
septembrie a anului 2013. Pentru 
prima dată au fost conferite premii 
de recunoaştere la nivel european 
a studenţilor din domeniul arhi-
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„Reabilitarea și amenajarea curții 
Johannes Honterus” – Biserica Neagră, 

Brașov. Propunere realizată pentru Concursul 
de soluții de Amenajare Peisagistică, de 

către echipa formată din studenții urbaniști 
peisagiști Adina Matroz, Pitulicu Lorena, 

Tănase Gabriel, Chiorascu Alexandru, Secția 
Amenajarea și Planificarea Peisajului din 

Facultatea de Urbanism, UAUIM.
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tecturii peisagistice, pentru cele 
trei cicluri academice. 

Dintre acestea, Premiul Out
stan ding Student pentru ciclul 
Bachelor (licenţă) a fost acordat 
studentei secţiei de Amenajarea şi 
Planificarea Peisajului, Facultatea 
de Urbanism, UAUIM – Adina 
Matroz, datorită calităţilor deose-
bite dovedite în activitatea de pro-
iectare de peisagistică, participării 
la concursuri studenteşti interna-
ţionale (IFLA Student Competiti-
on 2012), expoziţii şi workshop-uri 
studenţeşti, activităţilor de promo-
vare în domeniu.

Astfel, deşi foarte tânără, secţia 
de Amenajarea şi Planficarea Pe
isajului din Facultatea de Urba
nism, care a aniversat de curând 
10 ani de la înfiinţare, şi-a dovedit 
calitatea şi profesionalismul în ca-
drul învăţământului de peisagis-
tică, precum şi nivelul deosebit de 
ridicat de pregătire al studenţilor 
care urmează acest program de 
învăţământ. Faptul că am reuşit să 
fim prezenţi la un eveniment de 
o asemenea amploare, precum şi 
aprecierea de care ne-am bucurat 
cu această ocazie, ne încurajează şi 
entuziasmează în eforturile depuse.

Premiul Outstanding Student pentru ciclul Bachelor: Proiect de Amenajare Peisagistică 
pentru o Grădină individuală – Stud. Urb. Peisag. Adina Matroz, Secția Amenajarea și 
Planificarea Peisajului din Facultatea de Urbanism, UAUIM

”Adina este un designer excelent și, pentru 
că volumul de muncă al unui student de 
licență nu a fost de ajuns, ea a partici-
pat la mai multe concursuri, inclusiv la 
concursul studențesc IFLA în 2012. O parte 
din munca ei a fost expusă la Palatul Par-
lamentului din București. În plus, Adina a 
fost activă în promovarea unor studii de 
arhitectura peisajului și a făcut prezentări 
pentru elevii de liceu din orașul ei natal, 
încurajându-i să ia în considerare o carieră 
în acest domeniu. Juriul a fost convins de 
entuziasmul și spiritul de inițiativă al Adi-
nei, care studiază acum pentru obținerea 
masteratului la Universitatea Ion Mincu.”

Simon Bell – Președintele ECLAS

Președintele ECLAS Simon Bell și stud. 
urb. peisag. Adina Matroz la ceremonia de 
înmânare a premiilor europene ECLAS 2013, 
HafenCity University Hamburg 

Facultatea de Urbanism, din cadrul Universității 
de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” 
București, este singura facultate din țară care 
organizează admitere pentru specializarea 
urbanist-peisagist, în cadrul Licenței de 
Amenajarea și Planificarea Peisajului (4 ani - 240 
credite ECTS) și a Masterului Peisaj și Teritoriu  
(2 ani - 120 credite ECTS).

Relații la Secretariatul Facultății de Urbanism: 
  Tel.: 021/30.77.180; 021/30.77.183 
sau pe site-ul UAUIM la link-urile: 
  www.uauim.ro/facultati/urbanism/peisagistica 
  www.uauim.ro/facultati/urbanism/mpt
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Termoizolațiile ROCKWOOL asigură un climat interior plă-
cut și confortabil pe toată perioada anului, atât în sezonul 
rece, cât și în zilele toride de vară. Produsele ROCKWOOL 
îmbunătățesc calitatea vieții a milioane de oameni și 
protejează mediul înconjurător, reducând efectul de seră. 
Sunt printre puținele care pot economisi, pe întreaga lor 
perioadă de utilizare, de peste 100 de ori energia necesară 
producerii lor. Sistemele de izolații de la ROCKWOOL 
conservă resursele de energie și diminuează poluarea 
cu CO2 prin reducerea utilizării combustibilului fosil. O 
termoizolație a fațadei aplicată corespunzător asigură 
o reducere permanentă a costurilor de încălzire. 

Rockwool: sisteme de termoizolație  
inteligente pentru fațade

Termoizolații

» Avantaje FRONTROCK MAX E:
• Coeficient de conductibilitate termică λ=0,036 W/mK
• Protecție la foc (clasa A1 – incombustibil) 
• Izolare fonică 
• Permeabilitate la vapori pentru zidărie
• Material natural
• Asigură un climat interior sănătos

» Avantajele unui termosistem cu vată 
minerală:
Sistemul oferă o izolație continuă, care protejează elementele 
structurale ale clădirilor și reduce pierderile termice. Așadar, 
structura clădirii beneficiază de variații mici de temperatură. 
Vata minerală este un material excelent pentru sistemele 
termoizolante, deoarece are proprietăți izolatoare eficiente, 
este incombustibilă, absoarbe zgomotele, este permeabilă la 
vapori,  fiind în același timp un material durabil (prin struc-
tura fizică și formă asigurând menținerea proprietăților sale 
pentru o perioadă de ordinul deceniilor). În plus, produsul are 
stabilitate dimensională, evitând apariția fisurilor pe fațadă.

Grupul Rockwool, cel mai mare producător de vată bazaltică din lume, oferă numeroase 
sisteme și soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, a izolării fonice și a protecției la foc 
a construcțiilor

Izolarea clădirilor la exterior  
se poate realiza în două variante:

Nr. Tip  
izolație Caracteristici Produse  

recomandate

1

Izolații  
pentru 
fațade 

ventilate

Acest sistem presupune 
montarea izolației pe pe-
retele-suport, în spatele 
unui finisaj din plăci de 
sticlă, metal sau ceramică 
aplicate pe un suport 
de aluminiu; izolația nu 
este supusă încărcărilor 
mecanice.

- Fixrock
- Fixrock FB1
- Airrock LD
- Airrock ND
- Airrock HD

2

Izolații  
în 

sisteme 
integrale 

(ETICS)

Vata bazaltică este 
montată într-un sistem 
multistrat, care are și rolul 
de a susține straturile ex-
terioare (masa de șpaclu 
și tencuiala decorativă), 
acestea fiind aplicate di-
rect pe stratul de izolație.

- Frontrock
- Frontrock Max E

FRoNTRock MAX E cu două straturi 
revoluționează izolația termică!

Izolația termică „dual-density” are stratul superior mai 
compact, iar astfel fațada rezistă mai bine la acțiunea fac-
torilor mecanici. În același timp, stratul inferior este destul 
de elastic, pentru a se mula pe eventualele neregularități 
ale suprafeței. Cele două straturi oferă împreună o izolație 
termică mai bună cu 10% față de produsele clasice pen-
tru izolarea fațadei și cu 17% față de produsele tip lamelă. 
Se montează în contact cu suprafața-suport prin lipire cu 
adeziv și prin ancorare suplimentară cu dibluri. 

Vata bazaltică este un material natural care asigură o 
termoizolare eficientă. Frontrock Max E, vată minerală 
bazaltică „dual-density” pentru fațade, are un coeficient 
de conductibilitate termică de 0,036 W/mK. 
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