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

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

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

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro

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

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

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

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

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

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

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

www.ursa.ro



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

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

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

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

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

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

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

www.ursa.ro



4

  Sistemul de termoizolare Ursa
 2 Termoizolarea acoperişurilor fără astereală
  Înverzirea acoperișurilor – o șansă pentru 

clădiri și orașe 
 6 Etanșare perfectă cu membrane Bauder
  Acoperișuri istorice
 10 Influențe secuiești în arhitectura din 

Transilvania
 20 Fortificații VAUBAN – între Alba Carolina 

și Fort Thüngen
  Hidroizolarea acoperișului
 28 Sistemele de acoperișuri lipite Sika  
  Eveniment
 30 Dach + Holz International Stuttgart 2016
  Știri din viața branșei
 34 Curs dedicat profesioniștilor în învelitori și 

distribuitorilor Terran
 35 Școala de montaj VELUX
  Învelitori
 36 Acoperișurile ultimului secol
  Lucrări de referință
 42 Fațade ventilate din HPL
  Termoizolare
 48 Fațade ventilate pentru blocuri de locuințe
  Normative
 51 Fațada ventilată – concept, principii 

de funcționare și execuție, materiale, 
recomandări

  Învelitori
 58 TERRAN: țigla dumneavoastră pentru 

următorii 50 de ani, cel puțin 

EDITORIAL

Sumar

E diția curentă aduce în atenție 
o serie de subiecte relativ noi 
pentru piața din România, în 

special acoperișurile înverzite și 
fațadele ventilate; acestea au mai 
fost abordate în paginile revistei, 
de-a lungul timpului, dar acum s-a 
reușit o dezvoltare a lor pe măsura 
importanței pe care o au în reali-
zarea unei construcții moderne. 
În contextul noii arhitecturi și al 
dorințelor tot mai variate ale bene-
ficiarilor, ne este din ce în ce mai 
greu să vorbim separat doar despre 
acoperișul înclinat, cel clasic, fie că 
este acoperit cu țiglă, metal sau alt 
material. O privire de ansamblu, 
holistică, așa cum le place multora 
să spună, este firească și necesară. 
Faptul că federația internațională a 
roofer-ilor, IFD, din care face parte 
și Asociația Națională a Montato-
rilor de Acoperișuri din România, 
și-a extins treptat zona de interes 
și asupra fațadelor, este o dova-
dă a acestei schimbări de viziune. 
Desigur, fiecare specialist își păs-
trează domeniul lui de activitate, 
pe care îl stăpânește și în care se 
simte confortabil, dar este la fel de 
adevărat că un montator bun de 
acoperișuri este interesat de orice 
se întâmplă pe șantier, mai ales 
de ceea ce pune în valoare mun-
ca lui, cum este cazul unei fațade. 
De asemenea, el este preocupat de 
complementaritate, de estetică, de 
funcționalitatea construcției în 
ansamblu, de calitatea care trebuie 
respectată în orice zonă și moment 
al execuției. Abia când toate aceste 
lucruri sunt bine stabilite, fiecare 

își dă seama de importanța muncii 
lui, respectul între diverși monta-
tori devine reciproc, ei devenind 
conștienți că fac parte din aceeași 
branșă. În plus, ne demonstrăm 
deschiderea pentru materiale și 
sisteme noi, către tendințele mo-
mentului, în special către realiza-
rea de construcții eficiente ener-
getic – numitorul comun pentru 
orice este inovator și interesant azi 
pe piață. 

Aceste sisteme inovatoare pot fi 
privite independent, în cadrul unor 
proiecte pornite de la zero, dar se 
integrează foarte bine și în contex-
tul unui patrimoniu existent, valo-
ros, care trebuie protejat și valori-
ficat. Este și acesta un subiect care 
merită abordat cât mai des.

Tot în această ediție, în cadrul 
unor rubrici consacrate, veți citi 
despre unele evenimente impor-
tante ale branșei, care au aceleași 
deziderate: pregătirea profesi-
onală continuă, acumularea de 
cunoștințe, de noi aptitudini și 
abilități ale montatorilor, de orice 
vârstă și nivel. Trebuie menționată 
participarea lor la manifestări de-
dicate, bine gândite, de vreme ce le 
sunt de folos în dezvoltarea profe-
sională și personală. Sperăm ca și 
această revistă să fie parcursă cu 
același interes, în același context 
al nevoii de informație, iar, dacă 
printre cititori se află și virtuali 
beneficiari ai unor lucrări (fapt de 
care suntem convinși, de altfel), 
credem că perspectiva lor asupra a 
ceea ce le poate oferi acest dome-
niu se va schimba radical. 
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Inovație, complementaritate, 
privire de ansamblu
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NOI MATERIALE

Î n ultimii ani se vorbește foar
te mult despre sustenabilitate 

și ce presupune acest concept. 
Fiecare domeniu are propria 
abordare, însă un lucru este cert: 
numitorul comun rămâne efi
cientizarea resurselor. În cazul 
proiectelor de arhitectură și ur
banism, această eficientizare este 
reprezentată de echilibrul dintre 
efortul și resursele utilizate pen
tru a construi, în raport cu avan
tajele aduse de proiect beneficia
rului său, dar și mediului urban 
sau rural în care se construiește. 
Una dintre soluțiile actuale pre
ferate de arhitecții români pen
tru a adera la acest concept de 
sustenabilizare este înverzirea 
acoperișurilor, cu un impact po
zitiv asupra spațiului urban/ru
ral, dar și numeroase beneficii pe 
termen lung în ceea ce privește 
eficiența termică și durata de 
viață a construcțiilor.

Avantaje directe 
și indirecte

Conceptul de acoperiș verde nu 
este deloc unul nou, bordeiele au-
tohtone și cabanele nordice des-
coperind de mult timp avantajele 
înierbării șarpantelor pentru ter-
moizolarea interioarelor, în timp 
ce anticul Babilon se bucura chiar 
de ample terase înverzite ca loc de 
promenadă. Abandonată o perioa-

dă, parțial și din cauza dificultăților 
tehnice de realizare, ideea de 
acoperiș verde a fost reluată în peri-
oada modernă, în urmă cu aproape 
50 de ani, în mai multe țări europe-
ne, primind un feedback mai mult 
decât pozitiv. Unul din motive este 
faptul că o asemenea lucrare are un 
impact pozitiv nu doar punctual, 
asupra imobilului pe care se găsește, 
ci și la scară mai largă, asupra între-
gii zone.

Avantajele green-roof-urilor pot  
fi împărțite în două categorii: cele 
directe, adresate strict clădirii pe 
care sunt realizate, și cele indirec
te, cu efect asupra arealului înve-
cinat. Avantajele directe sunt cele 
de termo-, fono- și hidroizolare îm-
bunătățită a clădirii, traduse prin: 
costuri reduse de climatizare a in-
te rioarelor, costuri reduse de în
tre ținere a acoperișului în timp, 
îm bu nătățirea captării, retenției 
și poate chiar folosirii apei din 
precipitații, crearea unui spațiu 
de odihnă și relaxare pentru uti
lizatorii clădirii.  

Cele indirecte, poate chiar mai 
importante la nivel urban, se referă 
la o formă de recuperare a spațiilor 
verzi dislocate prin construcție și 
creșterea suprafeței de vegetație 
pe cap de locuitor, cu impact di

IOANA 
MIRCEA 
Urbanist 
Peisagist
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ÎNVERZIREA ACOPERIȘURILOR –  
o șansă pentru clădiri și orașe

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

 Terasă penthouse
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rect asupra calității aerului. Plan-
tele de pe acoperișurile înverzite, 
care rețin o bună cantitate de praf 
atmosferic și particule nocive, pu-
rifică aerul, generând în schimb 
oxigen. Mai mult chiar, apa din 
precipitații este parțial captată 
de acoperiș și eliberată treptat în 
sistemul de canalizare, scăzând 
riscul de depășire a capacitații aces-
tuia (fenomen ce duce de multe ori 
la inundarea străzilor).

Pe piața românească a existat 
multă vreme și mai persistă încă o 
anumită reticență în privința aces-
tei soluții, principalele griji și necu-
noscute fiind legate de mentenanța 
vegetației, potențiale infiltrații ale 
apei către interioare și structură, 

pătrunderea rădăcinilor plantelor 
sau chiar a insectelor. Companii 
precum Bauder, însă, cu o 
experiență de mai bine de un secol 
și jumătate în sisteme de acoperire, 
fac astăzi posibilă anticiparea unor 
asemenea probleme datorită pro-
duselor performante de hidroizola-
re, barierelor antirădăcini și insecte 
și soluțiilor inovative de înverzire 
low-maintenance prin covoare ve-
getale sau însămânțare. O provoca-
re în acest sens sunt acoperișurile-
terasă, ale căror pante foarte mici 
tind să creeze probleme de apă 
stagnantă în cazul în care nu sunt 
corect executate, dar în același timp 
care permit circulația și pot consti-
tui adevărate grădini la înălțime.

STUDIU DE CAZ:  
Happy Campus

Un bun exemplu de acest fel este 
lucrarea din Târgu Mureș, Happy 
Campus, realizată pe acoperișul-
terasă al unui cămin studențesc, 
un acoperiș verde extensiv a că-
rui biodiversitate îl face foarte 
rezistent în timp, cu mentenanță 
minimă. Prin această aborda-
re, suprafața verde distrusă prin 
construcția căminului este refă-
cută, iar studenților le este creată 
un soi de oază proprie, loc de re-
fugiu cu vegetație, pe care-l pot 
folosi pentru relaxare. Platforme-
le de lemn din deck, cu băncuțe 
pentru odihnă, și panourile solare 
sunt unite prin suprafețe înierbate 
cu un amestec de plante pere-
ne rezistente la șocurile termice 
și cu pretenții minime de irigare 
și mentenanță. Secretul acestui 
acoperiș rezidă atât în combinația 
de plante utilizată, cât și în alegerea 
infrastructurii potrivite. 

În cazul acoperișului Happy 
Campus, foarte importante au 
fost drenajul și retenția de apă, 
pentru ca plantele să aibă nevoie 
de cât mai puține intervenții, iar 
structura clădirii să fie în același 
timp protejată de infiltrații.

 Happy Campus

 Acoperiș verde înclinat 

7

Lucrare realizată cu ajutorul firmei KOLOK DESIGN (www.odu.ro)



1. Prima parte, infrastructu
ra de învelitoare, este una clasică 
pentru un acoperiș-terasă, cuprin-
zând un strat de grund (Bauder 
Burkolit V), bariera de vapori 
(Bauder THERM DS 2), un strat 
de termoizolație din plăci de spu-
mă poliuretanică dură (BauderPIR 
FA) și un strat de hidroizolație 
BauderTEC KSA DUO, dublat 
pentru siguranță în cazul acesta de 
o membrană hidroizolantă superi-
oară BauderPLANT E.

2. Structura părții vegetale este 
însă cea care determină succesul 
lucrării, fiind special concepută 
pentru un acoperiș verde extensiv 
sustenabil, cu minimă mentenanță. 
De jos în sus, acest sistem Bauder 
cuprinde:
• un strat de barieră din pâslă cu fi-

bre de poliester (Bauder Schutzvli-
es SV 300) pentru protejarea 
infrastructurii acoperișului de ră-
dăcinile plantelor sau insectele ce 
ar putea pătrunde prin acoperiș;

• un element de drenaj și retenție al 
apei sub forma unui cofrag, Bau-
der DSE 20, reprezentând elemen-
tul cheie al lucrării, având cea mai 
mare pondere în menținerea plan-
telor în viață; acest sistem permi-
te ca alveolele sale să se umple cu 
apă, în timp ce surplusul se scurge 
printr-un sistem de orificii către 
hidroizolație, fiind de acolo dirijat 
către sistemul de scurgere;

• un strat de filtrare (Bauder Fil-
tervlies 125) ce asigură scurgerea 
apei în sistemul de drenaj, oprind 
pătrunderea pământului sau re-
sturilor vegetale în acesta, evitân-

du-se colmatarea sa;
• substratul vegetal Bauder Exten-

siv, care reprezintă o alegere im-
portantă pentru supraviețuirea 
și dezvoltarea acoperișului verde, 
dar și pentru structura clădirii; un 
bun substrat este acela cu un grad 
ridicat de absorbție, a cărui greu-
tate, chiar și suprasaturat, să fie 
cât mai mică, pentru a nu încărca 
inutil structura; în același timp, 
acest substrat, cu o grosime mică 
în cazul tipului extensiv (circa 7-10 
cm) trebuie să asigure nutrienții 
necesari dezvoltării plantelor, ceea 
ce presupune ca în compoziția sa 
să cuprindă substanțe cu descom-
punere lentă și efect de fertilizare.

• Stratul vegetal Bauder cu plante 
perene; alegerea speciilor este și ea 
un pas important, putând marca 
diferența dintre succesul sau eșecul 
proiectului; la acoperișul Happy 
Campus s-a optat pentru plan-
te de rocarie, rezistente la secetă 
sau amplitudini termice mari, 
mușchi, dar și perene de pășune, 
precum margarete, maci, sună-
toare, coada-șoricelului, garofițe 
sau trifoi, toate fiind plante cu 
grad scăzut de mentenanță, per-
fect compatibile, care să creeze un 
ecosistem stabil, autosustenabil.
Pe lângă beneficiile imediate ale 

unor asemenea acoperișuri-terasă, 

lucrarea prezintă și avantaje materi-
ale pe termen mediu și lung, deloc 
de negljat. Deși costurile inițiale 
ale investiției sunt mai mari decât 
în cazul unui acoperiș obișnuit, 
recuperarea se face relativ rapid, 
dacă se ia în considerare economi-
sirea în timp a resurselor pentru 
încălzirea/răcirea interiorului clă-
dirii și creșterea duratei de viață a 
acoperișului. Spre deosebire de o 
învelitoare obișnuită, un acoperiș 
verde nu necesită înlocuiri sau 
reparații periodice, întreținerea sa 
rezumându-se la câteva proceduri 
simple de curățare a resturilor vege-
tale în exces sau eventuale tunderi, 
dacă se lucrează cu specii ierboase 
sau arbuști.

Per total, un acoperiș verde ex-
tensiv se poate dovedi o investiție 
profitabilă, crescând valoarea imo-
biliară a clădirilor și atractivitatea 
lor pentru utilizatori, contribuind 
în același timp la îmbunătățirea 
calității vieții urbane. 

BAUDER ROMANIA   
 
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

Structura învelitorii constă astfel în două sisteme, 
despărțite printr-o folie de separație (Bauder PE 02): 
1. infrastructura pentru termo- și hidroizolare 
2. structura dedicată părții vegetale. 

NOI MATERIALE  Happy Campus
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Pentru cei care nu se mulţumesc decât  
cu maximul de randament și precizie.  
Ideal pentru montatorii de terase și acoperișuri.

Suflanta cu aer cald 
HG 2620 E

• Putere: 2300 W / Temperatură: 50-700 ºC / Debit aer: 150-500 l/min 
• Motor fără perii: 10.000 h
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• Include filtru de particule fine 
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 arhitectura din

TRANSILVANIA
INFLUENȚE SECUIEȘTI ÎN 



S pre deosebire de impactul evident pe 
care l-a avut influența franceză asu-
pra arhitecturii din zonele Vechiului 

Regat, în interiorul Carpaților, și în special 
în Transilvania și Banat (parte a Imperiului 
Habsburgic până în 1918), arhitectura s-a 
manifestat rezonând cu stilul vienez (Se-
cession) și maghiar (budapestan). În unele 
orașe mari ca Oradea, Arad, Timișoara sau 
Cluj-Napoca, clasa mijlocie care beneficia de 
o forță economică în creștere s-a orientat că-
tre cele mai noi curente arhitecturale din Eu-
ropa Centrală, pentru ridicarea unor clădiri. 

Așa se face că arhitecți care au adoptat 
pentru opera lor stilul „Sezession” în centre-
le imperiului Austro – Ungar, au construit 
pentru familiile întreprinzătorilor locali 
numeroase și ambițioase imobile. Trebuie 
să spunem că acestea marchează indubita-
bil și în prezent contextul urban din cen-
trul acestor orașe. În același timp, în centrul 
platoului transilvan, în zone precum Târgu 
Mureș, Târgu Secuiesc sau Sfântu Gheorghe 
s-au ridicat edificii monumentale pentru 
administrație, asociind numeroase tehnici 
artistice în ornamentica exterioară și deco-
rul interior, dar și reședințe private într-o ar-
hitectură sobră, cu referințe explicite la arta 
constructivă tradițională a regiunii. Dacă 
în arhitectura „cultă“, de influență central-
europeană, acoperișurile sunt realizate din 
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Minoritatea maghiară a avut un rol 
important din punct de vedere cultural 

pentru anumite zone din Transilvania, acest 
lucru putând fi remarcat, de exemplu, în 

influențele arhitecturale din orașe precum 
Sfântu Gheorghe, Covasna ori Târgu 

Secuiesc, dar și în orașe mai mari ca Târgu 
Mureș, Cluj-Napoca, Oradea sau Arad.  

Și pentru a exemplifica aceasta, în cele ce 
urmează vom face o scurtă incursiune în 
istoria arhitecturii transilvănene și vă vom 

prezenta câteva monumente semnificative.

Clădire în stil Secession (Satu Mare)



țiglă ceramică și metal, conform unei tradiții 
meșteșugărești seculare, arhitectura rustică 
se bazează preponderent pe lemn, după o 
practică mult mai veche; șindrila este folosi-
tă intens, confirmând importanța lemnului 
în spațiul transilvănean, indiferent de etniile 
care l-au pus în valoare.

Cele două direcții arhitecturale 
din perioada modernă
Dacă mergem pe firul istoriei și aruncăm o 

privire asupra perioadei moderne europene, 
în această parte a țării, între anii 1901 și 1920 
au fost urmate două direcții distincte în ceea 
ce privește arhitectura. O direcție, cea tim-
purie și mai răspândită, se leagă de influența 
notabilă a stilului budapestan ilustrat de Le-
chner Ödön. Mai mulți dintre elevii și co-
laboratorii lui Ödön au proiectat și executat 
edificii cu funcțiuni și de mărimi diferite, 
de la locuințe urbane rezidențiale, la sedii 
administrative monumentale. Arhitectura 
ghidată de această orientare se recunoaște 
după stilul vienez folclorizat, exuberant și 
decorat. Aticurile festonate, tratarea atentă 
a ancadramentelor, reliefurile de fațadă, gra-
fica grilajelor și parapetelor pun în operă o 
profunzime de linii curbe și elemente vege-
tale. Tradiția meșteșugărească (în prelucra-
rea artistică a fierului și lemnului, ceramica 
de construcție smălțuită, pictura murală sau 
de mobilier) și atelierele meșteșugarilor de 
artă vor introduce în stilul Secession transil-

vănean elemente tipice de broderie. Ca și în 
cazul arhitecturii neoromânești de dincolo 
de Carpați, și în Transilvania această orna-
mentică arhitecturală se lasă influențată 
de arta tradițională.

Clădire în stil Secession 
în Viena (foto stânga)

Clădire în stil Secession  
în Arad (foto dreapta)

Clădire în stil Secession  
în Satu Mare

Poartă din lemn sculptat 
în Târgu Secuiesc
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O a doua direcție, mai interesantă și mai 
târzie din punct de vedere temporal, se leagă 
de formularea unui stil transilvan în arhitec-
tură. Mai puțin interesați de efectele orna-
mentale ale Secession-ismului de orientare 
Lechner, arhitecți precum Kos Karoly, Tho-
roczai - Wigand și frații Vago se vor îndrepta 
mai ales către lecțiile de compoziție volume-
trică și austeritatea decorativă propuse de 
exemplele istorice și vernaculare. Căutările și 
cuprinzătoarea lor activitate de constructori 
au contribuit la formularea unei autenticități 
regionale și la instalarea unei variante con-
vingătoare a orientărilor circumscrise astăzi 
de categoria romantismului național. Dar să 
vedem câteva clădiri care astăzi sunt adevă-
rate monumente de arhitectură și care nu ar 
trebui scăpate din vedere dacă doriți să faceți 
o incursiune turistică prin Transilvania și 
vreți să vizitați ceva interesant.

Centrul orașului Târgu Secuiesc, 
un stil unic în Europa
Așezarea geografică a Municipiului Târgu 

Secuiesc este excepțională, iar frumusețea și 
apropierea Lacului Sfânta Ana, Băilor Bal-
vanyos și a altor obiective atrag mulți turiști 
în fiecare anotimp al anului. Municipiul Târ-
gu Secuiesc se situează în partea de nord-est 
a  județului Covasna, iar prima atestare a 
orașului datează din anul 1407, sub denumi-
rea de Asserculi Thorywasara (Târgul Turi-
ei). Actualul nume al urbei este consemnat 

Clădiri în centrul orașului 
Târgu Secuiesc

într-o scrisoare din 1562 a principelui Ioan 
Sigismund. 

Breslașii au influențat în mod semnificativ 
modul de organizare urbanistică a orașului, 
în sensul că au fost create numeroase curți 
sub formă poligonală, rezultate în urma ali-
pirii consecutive a prăvăliilor și a atelierelor 
meșteșugărești. Specific orașului Târgu Se-
cuiesc, centrul de formă ovală, care a fost 
și piața orașului, are un stil unic în Europa. 
Din el ies în forma razelor soarelui așa numi-
tele „udvarterek” (în traducere „curți”). Pe la 
1880, casele mici de lemn ale meșteșugarilor 
au început să fie înlocuite treptat de casele 
etajate din piatră ale negustorilor. 

Importanța turistică a Târgului Secuiesc 
este dată de bogăția și varietatea elementelor 
aparținătoare fondului cultural al urbei. As-
tăzi imaginea panoramică a orașului reflec-
tă centrul mic si îngust, datorat in principal 
aglomerării caselor. Cu toate acestea, spațiile 
interioare ale curților vechi sunt obiective 
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arhitectonice în sine, având caracteristică 
unică pe plan național și european. Terenul 
îngust dintre case a fost folosit drept curte 
de familiile locatare, motiv pentru care au 
primit numele acestora. Odată cu dezvolta-
rea orașului, curțile s-au înmulțit, iar pentru 
o orientare mai ușoară primăria a introdus 
numerotarea lor. Astăzi seria curților se în-
cheie cu numărul 73. Curțile erau cândva în-
chise, însă în prezent cele mai multe din ele 
sunt deschise și au devenit străzi. Centrul is-
toric al municipiului este declarat rezervație 
istorică și de arhitectură, fiind cuprins în pa-
trimoniul construit al României. Din acest 
areal fac parte și clădirea primăriei (1907) 
și vechea clădire a Vigadó-ului (1903-1904), 
actuala Casă a Culturii.

Biserica romano-catolică 
ridicată în 70 de ani 
Construcția edificiului a început în anul 

1701, în locul unde anterior fusese o biserică 
din lemn, care a fost mutată din localitate. 
Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă 
abia după 20 de ani, în anul 1722. Cu totul, 
construcția bisericii a durat aproximativ 70 
de ani și sfințirea ei a avut loc în anul 1796, 
cu hramul Sfânta Treime. Acest monument 
istoric și de arhitectură populară a fost rea-
lizat în stil baroc, stil folosit frecvent în acea 
epocă. Din păcate, incendiile și cutremurele, 
dar și trecerea timpului, au afectat puternic 
construcția. Abia în anul 1996 clădirea Bi-
sericii romano-catolice din Târgu Secuiesc a 
fost supusă unui amplu proces de consolida-
re și renovare.

În cripta sacristiei se găsesc rămășițele 
pământești ale unui important enoriaș, 
Nagy Mozes, cel care a contribuit la răspân-
direa credinței și care a fost și fondatorul 
unei școli din zonă. Astfel, acest lăcaș de cult, 
cu o vechime și istorie impresionantă, adună 
laolaltă în vreme de sărbătoare credincioșii 
din Târgul Secuiesc și îndeamnă turiștii să 
îi calce pragul.
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Clădirea Primăriei 
Municipiului Târgu Secuiesc

Turla Bisericii Sfânta Treime

Biserica romano-catolică  
cu hramul Sfânta Treime
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Biserica din Ghelința – 
inclusă în patrimoniul UNESCO
În zona Trei Scaune au rămas în formă 

originală mai multe biserici fortificate, 
dintre care cea mai cunoscută este bise-
rica din Ghelința, construită începând cu 
mijlocul secolului al XIV-lea. Biserica exis-
tentă și azi a fost ridicată în onoarea Sfân-
tului Emeric Imre, fiind un monument ro-
mano-catolic deosebit de valoros datorită 
zestrei sale artistice, de o rară frumusețe 
și discreție arhitectonică, cu un cimitir în 
spate care vorbește despre vechimea secu-
lară a acestui lăcaș de cult.

Din punct de vedere arhitectural, monu-
mentul prezintă o navă tăvănită și un cor go-
tic cu absidă poligonală și boltă pe nervuri, 
fiind un exemplu tipic de mică biserică de sat 
din Transilvania secolului al XIV-lea. Pereții 
navei păstrează un ansamblu de pictură mu-
rală gotică de o mare bogăție, reprezentând 
scene din ciclul din viața lui Cristos, pre-
cum și legenda regelui Ladislau, „Judecata de 
Apoi” ș.a.m.d. 
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Biserica din Ghelnița – 
un exemplu tipic  
de mică biserică de sat  
din Transilvania secolului  
al XIV-lea 

Bustul regelui Ladislau I 
(Sfântul Ladislau)
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Biserica a fost extinsă în secolul al XV-lea, 
însă în interiorul clădirii au fost păstrate 
frescele executate în secolul al XIV-lea. Ta-
vanul cu casete în stil renascentist a fost 
pictat în 1628. Biserica a fost restaurată 
în anul 1972 și este inclusă în patrimoniul 
UNESCO, fiind declarată parte a moștenirii 
culturale globale. Este una dintre cele mai 
valoroase biserici din Transilvania.



Colecții impresionante 
la Muzeul Haszmann Pál
Plecând din Târgu Secuiesc și mergând în 

direcția orașului Sf. Gheorghe, la circa 9 km 
se află muzeul Haszmann Pál. Mai exact 
acesta este situat în Cernat/Csernáton, o lo-
calitate veche care a fost atestată pe la 1332. 
Aici se află conacul Gyula Domoko, în mij-
locul unui domeniu de aproximativ 2 hec-
tare. Conacul a fost construit între secolele 
XVII – XIX și de vreo 40 de ani găzduiește 
Muzeul Etnografic Haszmann Pál, secțiune 
externă a Muzeului Național Secuiesc din 
Sfântu Gheorghe.

În anul 1970 conacul Domokos era într-o 
stare avansată de degradare. Autoritățile 
locale au decis să-l restaureze și să-l trans-
forme în muzeu. Cu ajutorul pedagogu-
lui Haszmann Pál și al soției acestuia, au fost 
adunate primele colecții și muzeul și-a des-
chis porțile pentru publicul larg în 1973.

Caracterul de muzeu etnografic în aer 
liber îi este conferit de casele și porțile 
secuiești, moara de apă, case tipice ale ar-
hitecturii populare secuiești (toate mutate 
în grădina muzeului). Casele secuiești sunt 
construite din lemn, cu acoperișuri în două 
pante și acoperite cu șindrilă. Aceste case cu 
strașină și verandă beneficiază de mai mul-
te încăperi. Mobilierul, vestigiile materiale 

Stâlpi funerari 
din lemn sculptat

Muzeul Etnografic 
Haszmann Pál, secțiune 

externă a Muzeului 
Național Secuiesc din 

Sfântu Gheorghe
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și obiectele originale evocă atmosfera vieții 
rurale de odinioară, la fel ca și vechile porți 
secuiești restaurate și reașezate în forma lor 
originală. Vestigiile patrimoniului constru-
it, stâlpii funerari din lemn sculptat, crucile, 
pietrele funerare reflectă imaginea originală 
a cimitirelor secuiești din țara noastră. Alt-
fel spus, piesele acestei expoziții prezintă 
într-un mod original istoria culturală a regi-
unii și a satului secuiesc.
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Una dintre cele mai valoroase colecții 
ale muzeului etnografic în aer liber este 
expoziția de mașini și unelte agricole vechi. 
Colecția cuprinde mașini cu aburi, garni-
turi de treierat, tractoare, motoare motri-
ce, mașini pentru cultivarea pământului, 
precum și numeroase unelte agricole uni-
ce, de epocă. În pivnița boltită a conacului 
Damokos a fost amenajată expoziția artei 
maghiare a fierului forjat, așa-numitul „mu-
zeul de sobe”. Aceasta include nu numai 
sobe din fier, ci și obiecte decorative, obiecte 
artistice din fontă și alte obiecte de uz casnic 
legate de religie și cultura funerară. Obiec-
tele cele mai vechi datează din secolele XVII 
– XVIII, însă majoritatea provin din secolul 
al XIX-lea, din cele mai renumite turnătorii 
ale Transilvaniei.

Interesanta și valoroasă este si expoziția de 
istoria tehnicii, a radiourilor. Printre aparate-
le cele mai vechi găsim radiourile cu detector 
cu galenă dotate cu căști. Printre numeroa-
sele receptoare putem admira și aparate de 
înregistrat și de redare a sunetului (telefoa-
ne, gramofoane și patefoane de epocă) din 
anii 1920 - 1930 și până în zilele noastre. 

Am încercat să dăm aici câteva repere 
de arhitectură și civilizație transilvăneană 

cu specific maghiar și secuiesc, fără a avea 
pretenția că am epuizat subiectul. În fond, 
aici s-a petrecut o simbioză între influențe 
diverse, unele din exterior, altele proprii 
culturilor tradiționale locale, creștine, laice 
occidentale, militare, arhaice, contribuind la 
definirea unui spațiu unic, în care resurse-
le autohtone au avut un rol preponderent – 
vorbim de abundența lemnului, metalurgia 
practicată de milenii în acest spațiu, piatra 
excelentă pentru construcții.

Câteva dintre colecțiile
Muzeului Etnografic
Haszmann Pál
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FORTIFICAȚII

VAUBAN
Marchizul de Vauban a devenit faimos prin inovațiile aduse în domeniul 

construcției de fortificații, creând de altfel și stilul ce îi portă numele. 

Introdus în Transilvania în secolul al XVIII-lea, sistemul Vauban a fost aplicat 

la câteva cetăți importante, printre care se remarcă Alba Iulia. Iar ca să 

vedem modul în care a fost aplicat acest sistem în Europa Occidentală, 

vom face o scurtă incursiune și în Fortul Thüngen din Luxemburg.

ÎNTRE ALBA CAROLINA ȘI FORT THÜNGEN
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Î n timpul Renașterii, apare o nouă școală 
de construcții militare ce pune bazele 
unor noi modalități de apărare a cetăților 

din acea vreme. Noutatea constă în forma 
poligonală a întregului ansamblu și înlocu‑
irea turnurilor cu bastioane. Executate din 
cărămidă, cu ziduri scunde înconjurate de 
șanțuri, aceste fortificații se caracterizează 
prin folosirea bastioanelor în formă de pană și 
prin crearea unui întreg dispozitiv de supra‑
veghere în care se foloseau arme de foc, care 
evită practic punctele moarte. În țara noastră 
sistemul de fortificare Vauban a fost intro‑
dus în Transilvania în secolul al XVIII‑lea, 
fiind aplicat la construirea noilor cetăți de la 
Timișoara, Oradea, Arad, Făgăraș și Alba Iu‑
lia (cea mai mare și cea mai puternică). 

Prin ce se remarcă sistemul
de fortificare Vauban
Sebastien Le Prestre, Marchiz de Vauban 

(1633 – 1707) a fost mareșal al Franței și unul 
dintre cei mai importanți ingineri militari 
din vremea sa, devenind cunoscut în speci‑
al pentru inovațiile pe care le‑a introdus în 
sistemul de fortificare a cetăților. Vauban a 
fost un intelectual de valoare în mai multe 
domenii, în 1707 publicând lucrarea despre 
impozite, în ciuda interdicției regale. 

Marchizul de Vauban  
și cetatea Alba Carolina, 

aflată în inima Alba Iuliei 
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Având o experiență vastă în războiul de 
asediu, acesta a proiectat fortificații și a 
îmbunătățit arhitectural multe orașe și por‑
turi din Franța. Vauban reușește să se im‑
pună și începe mai multe lucrări gigantice 
pentru fortificarea mai multor cetăți, stilul 
său fiind apoi preluat și în restul Europei. 
Sistemul de fortificare în stil Vauban se re‑
marcă în primul rând prin formă, dar și prin 
modalitatea de construire. 

O fortăreață ridicată în acest stil este 
inconfundabilă datorită formei sale ste-
lare, formă ce de‑a lungul timpului a fost 
îmbunătățită. Dacă inițial Vauban s‑a inspi‑
rat, după cum el însuși recunoaște, din lucră‑
rile arhitecților italieni și francezi din acea 
vreme, ulterior acesta și‑a impus propriul 
stil. Designul poligonal în forma de stea a 
fortificației, cu mai multe rânduri de apăra‑
re, a apărut ceva mai târziu, după ce a realizat 
că apărarea cu un singur front nu asigură o 
defensivă puternică și putea duce la o prelua‑
re rapidă a cetății. Această modificare a avut 
avantajul unei mai bune protecții a artileriei 
și de a crea astfel o nouă centură de protecție. 
Ulterior, acest sistem a fost și el dezvoltat, 
prin implementarea încă unui rând de apăra‑
re, odată cu instalarea așa numitelor „turnuri 
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bastioane”, care au rolul de a întări conside‑
rabil apărarea cetății. Acest mod de fortifica‑
re dă astfel unicitate și o frumusețe aparte în‑
tregului ansamblu. Iar pentru a exemplifica 
acest lucru ne vom opri asupra cetății Alba 
Iulia din țara noastră și a Fortului Thüngen 
din Luxemburg.

Alba Carolina, construită 
peste fosta cetate a Bălgradului
Cetatea a fost ridicată între 1715 si 1738, 

în contextul integrării Transilvaniei în Im‑
periul Habsburgic, după Tratatul de la Kar‑
lowitz (1699), prin care otomanii renunțau la 
suzeranitatea asupra acestei provincii. S‑au 
alocat fonduri impresionante pentru aceas‑
tă construcție, costul final ajungând la circa 
două milioane de guldeni de aur. Ea a fost 
denumită Alba Carolina în cinstea Împăra‑
tului Carol al VI‑lea și reflectă arhitectura 
secolului al XVIII‑lea, atât pe cea militară, 
cât și pe cea civilă, marcată de stilul baroc. 
Astfel, vorbim pe de o parte despre cea mai 
reprezentativă fortificație de tip „Vauban” 
din România (importantă și la nivel euro‑
pean), dar și de cel mai semnificativ ansam‑
blu baroc din Transilvania.





Arhitecții Giovanni Morandi Visconti și Ni‑
colaus Doxat de Demoret (proeclit „Vaubanul 
Austriei”) au modificat în mod radical (după 
1720) fortăreața medievală, transformând‑o 
într‑o fortăreață în stil baroc cu șapte bastioa‑
ne. Cetatea de la Alba Iulia are la bază sisteme 
de apărare mai vechi: cetatea Bălgradului și, 
cu mult înainte, castrul roman Apulum. Au 
fost demolate unele fortificații și construcții 
medievale și s‑a obținut o suprafață inițială de 
circa 140 hectare, pe care s‑a început ridica‑
rea cetății prevăzute cu plan heptagonal, deci 
de forma unei stele cu 7 colțuri. Au apărut 
astfel trei sisteme de apărare, cu 7 bastioane 
de 12 metri înălțime (dintre care două existau 
deja din perioada medievală, fiind refăcute), 
două rânduri de șanțuri de apărare cu valuri 
de pământ în pantă, pentru a îngreuna asaltul 
atacatorilor. Zidurile din cărămidă și piatră 
au o anumit înclinare pentru ca proiectilele 
trimise către ele să ricoșeze.

Cărămida era fabricată pe plan local, piatra 
a fost adusă de la carierele din Șard și Ighiu, 
iar piatra de var pentru mortar de la Meteș. 
Lucrările aferente porților monumentale și 
bastioanelor au fost executate de meșteri pie‑
trari și zidari italieni, iar sculpturile de către 
meșteri austrieci coordonați de sculptorul Jo‑
hann König. Bastionul din colțul de sud‑est, 
a fost dedicat celebrului general Eugeniu de 
Savoia, cel care a inițiat programul de fortifi‑
care a Transilvaniei cu cetăți de tip Vauban. 

Un adevărat muzeu în aer liber
Astăzi cetatea reprezintă un adevărat mu‑

zeu în aer liber, cu ruine romane, fortificații 
medievale și baroce, clădiri civile sau reli‑
gioase în stil romanic, gotic, renascentist, 
baroc, neoromânesc sau eclectic. Este vorba 
în fond despre un complex turistic de mare 
valoare la nivel european, cu muzee, biblio‑
teci, lăcașuri de cult, hoteluri și restaurante 
amenajate în clădiri cu valoare istorică deo‑
sebită. Iată câteva dintre ele!

Catedrala romano-catolică Sf. Mi-
hail (1246‑1300), construită în stil romanic 
cu elemente gotice, este considerat cel mai 
valoros monument de arhitectură medi‑
evală din Transilvania. Este o bazilică cu 
trei nave, trei abside semicirculare, turn 
peste careu și două turnuri pe latura de 
vest. Pe latura nordică este o mică capelă 
de concepție renascentistă. Turnul princi‑
pal  a fost supraînălțat în sec. al XV‑lea cu 
două etaje și terminat două secole mai târ‑
ziu, în formă de campanilă italiană, având 
în prezent o înălțime de 62 m. Catedrala 
este construită integral din piatră, având o 
soliditate de excepție, iar fațada se remarcă 
prin simplitate, fiind ornamentată cu an‑
cadramente baroce, frumoase sculpturi și 
statuete. În nava laterală sudică se află mor‑
mântul lui Iancu de Hunedoara.

Palatul Principilor se află lângă cate‑
drala romano‑catolică, are clădirile grupate 
în jurul a două curți pătrate cu  numeroase 
fresce, scări de marmură, fântâni arteziene 
și grădini. Aici a fost reședința principilor și 

În anul 1922, a avut loc  
la Alba Iulia ceremonia 
oficială de încoronare a 
regilor României Mari,  
Ferdinand I și Maria.
Busturile lor se află în faţa 
Catedralei Reîntregirii 
Neamului (Catedrala 
Încoronării) din Alba Iulia, 
cu hramul Sfânta Treime, ce 
a fost construită cu sprijinul 
Casei Regale a României, 
după planurile arhitectului 
Victor Ștefănescu.

Catedrala Reîntregirii 
Neamului (Catedrala 
Încoronării) din Alba Iulia, 
cu hramul Sfânta Treime
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Palatul Principilor,  
în fața căruia se află  

statuia lui Mihai Viteazul.

Catedrala Romano-Catolică 
Sf. Mihail

guvernatorilor acestei provincii între 1541 si 
1711. Pentru o scurtă perioadă, în anii 1599 
și 1600, a fost chiar punctul central al celor 
trei provincii românești, unite sub Mihai Vi‑
teazul. Construcția a strălucit în special sub 
familia Báthory, care i‑au imprimat aspecte 
gotice și renascentiste, fiind descrisă în epocă 
drept un etalon al luxului, cu fresce și scări de 
marmură. Fațadele clădirilor se remarcă prin 
cromatica interesantă și prin ancadramentele 
baroce ce le conferă personalitate. Recent re‑
novate, acoperișurile acestui complex au fost 
refăcute cu țiglă ceramică, în așa fel încât să se 
integreze perfect în cadrul și cu stilul întregu‑
lui ansamblu arhitectural. 

Palatul episcopal se află în partea de sud‑
vest a cetății, fiind caracterizat de clădiri fără 
unitate arhitecturală între ele, în stil renascen‑
tist și  baroc. La rândul sau Palatul Apor se 
află pe latura de nord a cetății, fiind ridicat în 
stilul renașterii târzii. În secolul al XVII‑lea a 
fost reședința contelui de  Steinville, coman‑
dantul trupelor austriece din Transilvania, 
care a decorat palatul cu portaluri asemănă‑
toare porților cetății.

Catedrala Reîntregirii – Sf. Treime do‑
mină intrarea în cetate și a fost construită cu 
ocazia încoronării Regelui Ferdinand I și a 
Reginei Maria. Ea înlocuiește vechea biserică 
a Mitropoliei  Bălgradului, ridicată de Mihai 
Viteazul si dărâmată la începutul secolului al 
XVIII‑lea. Concepută după vechiul model al 
bisericii domnești din Târgoviște, are elemen‑
te neobrâncovenești, iar în mijlocul laturii de 
vest se află clopotnița înaltă de 58 de metri. Bi‑
serica are formă de cruce grecească, cu prid‑
vor deschis. 

Biblioteca Batthyaneum a fost înființată 
de episcopul Ignațiu Batthyani pe la 1780. În 
1794, biblioteca a fost instalată în localul fostei 
biserici a trinitarienilor ridicată în stil baroc. 
Cuprinde valorosul și unicul CODEX AURE‑
US, precum și 1.665 de manuscrise rare, 609 
incunabule, peste  62.000 de tiparituri vechi și 
11.357 de documente referitoare la istoria Ro‑
mâniei. Pe lângă bibliotecă mai funcționează și 
primul observator astronomic din țară.

Palatul Episcopal
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Fortul Thüngen 
Începând cu 1684 Marchizul de Vauban a 

început să ridice o serie de fortificații  în ju‑
rul orașului Luxemburg. În prezent multe 
vestigii din acea perioadă au fost introduse 
într‑un tur educațional dedicat descoperirii 
și cunoașterii moștenirii culturale lăsată de 
Vauban orașului. Scopul acestui tur nu con‑
stă în simpla vizitare a cestor clădiri, ci și o 
încercare de a arăta și explica specificul pa‑
trimoniului de clădiri fortificate de care be‑
neficiază Luxemburg. Printre construcțiile 
importante realizate în sistemul Vauban se 
numără și Fortul Thüngen, amplasat în par‑
tea de nord‑est a orașului, în partea exterioa‑
ră a centurii frontale a pădurii  Grünewald. 
La o altitudine de 324 m peste nivelul mării, 
fortul este unul dintre cele mai înalte locuri 
din cetatea Luxemburgului. Astăzi arhitectu‑
ra fortificată este considerată ultima rămășiță 
a forturilor detașate de cetate, care în anul 
1867 ajunseseră să fie în număr de opt. 

Istoria fortului se poate împarți în trei 
perioade: vaubaniană, austriacă, prusacă și 
contemporană. După ce a capturat cetatea 
Luxemburg, Vauban a dispus ca pe locul 
viitorului Fort Thüngen să fie construită o 
redută denumita Park, care din păcate astăzi 
nu mai există, aceasta făcând loc clădirii Mu‑
zeului de Artă Modernă. În perioada austri‑
acă (1732 ‑ 1733) a fost construit propriu‑zis 
fortul înglobând practic reduta ridicată de 
Vauban. Inginerii militari din jurul genera‑
lului Beauffeau au decis să întărească frontul 

dinspre Grünewald prin construirea a două 
noi forturi exterioare, printre care și Fortul 
Thüngen.  Acesta din urmă a fost construit 
ca un bastion cu două fațade. Accesul către 
interior a fost strâmtat și apărat de două tur‑
nuri laterale, așezate lângă podul din lemn. 
În fort se află un tunel care putea adăposti 
peste 10 tunuri în buncărele sale. Acesta a 
suferit câteva modificări în perioada prusacă 
(1815 ‑ 1867) datorită introducerii unui sis‑
tem pluvial de colectare a apei, însă în mare 
parte fortul a rămas neschimbat.  

În perioada contemporană arhitectura 
fortului a suferit câteva modificări impor‑
tante, în sensul că pe locul redutei constru‑
ite de Vauban a fost ridicată noua clădire a 
Muzeului de Artă Modernă din Luxem‑
burg. Clădirea impresionează prin fațada și 
acoperișul din sticlă, special făcute să con‑
trasteze cu vechea arhitectură a fortului și 
istoria locului. Cu toate acestea, construcția, 
proiectată de celebrul arhitect Ieoh Ming 
Pei, reprezintă un dialog minunat între 
mediul natural, modernitate și istorie. Vo‑
lumele simple și spațiile cu deschideri ge‑
neroase ale clădirii arată o bună stăpânire 
a limbajului arhitectural, prin combinarea 
armonioasă dintre piatră și sticlă. Muzeul 
are o suprafață dedicată vizitării de 4.500 
metri pătrați, construcția sa începând în 
anul 1999, și fiind finalizată în vara lui 2006. 
Clădirea muzeului tronează în fața ruinelor 
fortului Thüngen, oferind totodată o vedere 
impresionantă asupra orașului vechi.
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MeMbrane de acoperiş din pVc

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

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

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

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

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

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

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

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

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

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

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

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

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

principii 
de inStalare 

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

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

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

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi
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Organizat din doi în doi ani, prin alternanță la Köln 
și Stuttgart, târgul Dach + Holz International a 
primit la Stuttgart, între 2 și 5 februarie 2016, peste 
49.500 de vizitatori din 86 de țări, în principal 
constructori, montatori de acoperișuri, arhitecți 
și furnizori de materiale, cea mai mare parte a 
acestora, chestionați în cadrul unui sondaj de 
opinie, apreciind laudativ ofertele expozanților și 
atmosfera generală a manifestării. 

Întâlnirea membrilor IFD 
Dincolo de cifre, târgul Dach + Holz este în primul 

rând un eveniment al montatorilor de acoperișuri și 
al specialiștilor în lemn. Aici pot fi văzuți meșterii 
îmbrăcați în costumele tradiționale, uniformele mese-
riilor pe care le practică și care îi individualizează, dând 
o notă cu totul exotică manifestării. În toată Germania, 
montatorii se organizează și vin în grupuri să viziteze 
târgul, devenit un reper al branșei. De altfel, mani-
festarea păstrează și un puternic caracter local, circa 
40% dintre vizitatori provenind din Germania și fiind 
specialiști din branșă. 

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 idea de branșă în rândul participanților  – 
producători, furnizori, montatori de diferite vârste. Mai 
mult, pe 3 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. Întâlni-
rile au fost informale, ca între parteneri vechi și de ter-
men lung, dar și ca între specialiști, creându-se ocazia 
de a fi văzute noutățile producătorilor.

Peste 60 % dintre respondenți au mai apreciat vi-
zita la târg drept decisivă pentru cumpărarea unui 
produs sau a altuia. Între temele principale ale ma-
nifestării am identificat tendința de digitalizare, pre-
zentă la multe dintre standurile cărora le-am trecut 
pragul. Bine reprezentat a fost și domeniul software, 
numeroși furnizori aducând programe de dimensio-
nare a acoperișului sau structurilor din lemn și de si-
mulare a construcției acestora cu diferite materilale. 
Tema caselor din lemn a constituit de altfel un punct 
central al manifestării, fiind organizate în această 
direcție o serie de conferințe și seminarii de arhitec-
tură. Următorul târg Dach+Holz International se va 
desfășura între 20 și 23 februarie 2018 la Köln.
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Mansarde, Acoperișuri & Fațade: Care este filosofia 
unei afaceri de familie?
Jan Bauder: Compania noastră este prezentă pe piață de 
aproape 160 de ani, în tot acest timp rămânând o firmă 
de familie, condusă de proprietari. Eu, de pildă, reprezint 
a patra generație Bauder, firma fiind condusă astăzi de 
tatăl și de unchiul meu, Gerhard și Paul-Hermann Bauder. 
Cred că am reușit să combinăm în mod fericit tradiţia 
cu inovaţia. Fiind o companie condusă de proprietari, nu 
suntem constrânși de maximizarea câștigului pe termen 
scurt, ci dorim să dezvoltăm compania în mod constant 
și pe termen lung, având dorința de a atinge vârfuri de 
performanţă în toate domeniile. Și chiar dacă se spune că 
internetul este viitorul, noi credem că oamenii și interacţi-
unea cu ei devin din ce în ce mai importante. 

MAF: Ce noutăți ați adus la târgul Dach & Holz 2016?
JB: Noi participăm în mod tradițional la târguri, în special 
la acesta, dată fiind prezența numeroasă a specialiștilor 
și montatorilor. Interacțiunea cu ei este esențială pentru 
noi. Anul acesta avem o serie de noutăți, dintre care 
merită amintite membranele Bauder Thermoplan SK 15, 
cu bandă din material plastic, membranele Super AL plus, 
cu inserție de aluminiu, ori noile sisteme Bauder Solar UK 
FD și UK GD.

MAF: Cum apreciați evoluția pieței din România?
JB: Noi suntem prezenți în 13 țări, între care și România și 
Republica Moldova, și avem începând din 2015 și prima 
fabrică în afara Germaniei, în Austria. Echipa noastră oferă 
în fiecare zi ce este mai bun, astfel încât clienţii noștri să 
lucreze alături de noi cu plăcere. Asta ne dorim și în țara 
dumneavoastră, să oferim calitate atât în privința produ-
sului, cât și a consultanței și expertizei. Avem o serie de 
proiecte frumoase acolo, evoluția este pozitivă. 

Compania Paul Bauder GmbH &Co din Stuttgart, în 
mod tradițional una dintre cele mai puternice prezențe 
la Dach + Holz Internațional, a promovat sistemele ter-
mo- și hidroizolante pentru acoperișuri terasă sau încli-
nate (ultimele sisteme tip sandwich din gama Bauder-
PIR), acoperișurile verzi și panourile fotovoltaice special 
concepute pentru montarea pe terasă.

BAUDER,  
o prezență puternică
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În standul producătorului 
german am avut plăcerea 
să discutam cu domnul Jan 
Bauder și chiar să îi luăm 
un scurt interviu, în contex-
tul în care Bauder România 
tocmai a aniversat 10 ani 
de activitate în țara noastră.



Producătorul de șindrilă bituminoasă IKO a etalat o 
mare varietate de forme și culori ale acestui material, 
punând accent pe rezistență și pe montajul mai rapid și 
mai sigur – în acest sens, s-a evidențiat gama de șindrile 
CAMBRIDGE XPRESS 9,5º. Între noutățile companiei 
pentru piața din România amintim folia hidroizolantă 
flexibilă cu benzi din bitum autoadeziv în zonele de su-
prapunere, ce asigură o protecţie sporită împotriva in-
filtraţiilor de apă în dreptul fixărilor mecanice, și noile 
culori Forest Green (48), Earthtone Cedar (49) și Aged 
Redwood (54) ale gamei Cambridge Xtreme 9,5º. 

Isover  a accentuat durabilitatea și versatilitatea 
materialelor produse sub acest brand, alături de 
proprietățile superioare ale fiecărui tip de material: 
izolare termică, izolare acustică, protecție la foc și apă-
rare contra umidității. „Vedete“ au fost membrana Va-
rio și vata minerală Ultimate, care a fost supusă unor 
demonstrații în fața vizitatorilor târgului – măsurarea 
temperaturii într-un spațiu izolat cu acest produs, din-
colo de care ardea o flacără deschisă. 

Knauf a prezentat sub aceeași „umbrelă“ soluțiile com-
plete pentru construcții sub brandurile Knauf Gips, 
Knauf Insulation, Aquapanel și Knauf Integral. Au pu-
tut fi remarcate panourile rezistente la foc și umiditate 
Diamant X (omologate de Institutul Austriac pentru 
Tehnica Construcțiilor), șapele uscate și panourile fono-
izolante Silentboard, membranele pentru acoperiș din 
gama LDS. De asemnea, au fost accentuate caracteristi-
cile sistemului de acoperiș verde Urbanscape, capabil să 
înglobeze până la 70 kg de apă pe metru pătrat.

EVENIMENT
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Standul VELUX, deosebit de amplu (712 mp) și cu un 
design de excepție, a promovat sistemele complete de 
iluminare naturală dedicate locuințelor private, într-o 
gamă extinsă, cea mai nouă colecție de rulouri opace 
realizate în colaborare cu compania Walt Disney, Star 
Wars & VELUX Galactic Night Collection, noi dimensiuni 
pentru ferestrele standard, produse pentru acoperișuri 
plate, sisteme complete de montaj pentru o compatibi-
litate perfectă cu acoperișul. Nu în ultimul rând, a fost 
promovat experimentul  VELUX Model Home 2020 care 
a demarat în anul 2009 și care reprezintă viziunea Gru-
pului VELUX cu privire la locuințe sustenabile, în care 
climatul interior, circulația aerului și lumina naturală 
sunt optimizate datorită folosirii ferestrelor de mansar-
dă VELUX și tunelurilor solare. Experimentul a presupus 
construcția a 6 case demonstrative în 5 țări europene, 
toate fiind în acest moment finalizate și locuite.



Grupul  Wienerberger  a fost 
prezent prin brandul Koramic, 
cu noi formate de țiglă și noi 
game de culori în variante lu-
cioase sau mate, care respec-
tă noile reglementări ZVDH 
privind funcționalitatea 
și siguranța sistemelor de 
acoperișuri (în special cele re-
feritoare la furtuni și zăpadă). Wienerberger s-a adresat 
în special potențialilor distribuitori și, în egală măsură, 
arhitecților, în scopul promovării unor clădiri care să ofe-
re o ambianță sănătoasă și o termoizolare superioară.

Vata minerală furnizată sub brandul Ursa a stârnit 
interesul vizitatorilor datorită calităților ridicate 
obținute pentru a răspunde exigențelor ordonanței eu-
ropene din 2016 de economisire a energiei (excelentă 
izolare termică – conductivitate termică sub 0,032 W/
mK), precum și datorită posibilității utilizării în orice 
amplasament față de căpriorii unui acoperiș înclinat.  

Produsele Enke de la Dach + Holz au inclus cleiuri, 
grunduri și materiale de etanșare, cu accent pe mem-
brana lichidă monocomponentă Enkopur, adezivul 
Enkolit sau grundul universal 2K, deosebit de utile pen-
tru abordarea hidroizolațiilor la terase și balcoane.  

Cele mai noi variante de sisteme pentru impermeabi-
lizare Kemperol și Coelan au putut fi văzute în standul 
de 160 mp al companiei Kemper System. Cele două 
game de produse, care se pot folosi și pe suprafețe 
verticale, se completează reciproc, hidroizolarea fiind 
obținută cu ajutorul metacrilatului de metil, iar colora-
rea cu ajutorul diverselor nuanțe de la Coelan.  
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Producătorul de unelte și echipamente pentru mon-
tatori Steinel Professional a fost prezent la târg cu 
cele mai performante suflante cu aer cald fabricate în 
ultimul timp, organizând în același timp demonstrații 
care să scoată în evidență calitățile acestora, precum și 
situațiile concrete de lucru în care pot fi utilizate.
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VIAȚA BRANȘEI

din 2005, în prezent fiind unul din-
tre cele mai dinamice și puternice 
branduri de pe piața autohtonă a 
învelitorilor de acoperiș. Datorită 
calității materialelor, garanțiilor 

oferite, designului și raportului 
caliate/preț, numărul distribuito-
rilor, montatorilor și arhitecților 
interesați de învelitorile de beton 
Terran a crescut an de an.

Curs dedicat profesioniștilor în învelitori  
și distribuitorilor Terran

Întâlnirea Partenerilor Terran România

Î ntre 25 și 27 ianuarie 2016, la 
Kunszentmiklós (Ungaria), 

producătorul de țiglă din be-
ton Terran a organizat un 
curs teoretic și practic  dedicat 
profesioniștilor în învelitori și 
distribuitorilor, eveniment la 
care au participat 55 de mon-
tatori, constructori, maiștri, 

ingineri și agenți de vânzări. 
Cursul a avut rolul de a promo-
va modalitățile corecte de mon-
taj al țiglelor, anumite detalii 
tehnice care necesită o atenție 
specială și rolul accesoriilor din 
metal și plastic, pentu realizarea 
unor învelitori sigure și garan-
tate. În același context a avut 

loc și o vizitare a fabricii din 
Kunszentmiklós, o unitate de 
producție automatizată în 2008. 
Terran Sisteme de Învelitori, 
reprezentantul în România al 
companiei maghiare cu sediul la 
Bóly, comercializează atât țigle 
de beton, cât și accesoriile nece-
sare, în sistem complet.

Î n perioada 17-19 februarie 2016, 
echipa Terran România a or-

ganizat în localitatea Egerszalók 
(Ungaria) „Întâlnirea Partenerilor 
Terran din România”, eveniment 
care a avut loc la hotelul de 4 stele 
Saliris Resort – Spa & Conference. 
Astfel, au fost sărbătorite realiză-
rile anului 2015 și au fost acordate 
diplome și trofee colaboratorilor 
cu rezultate deosebite. 

Țiglele din beton Terran sunt 
comercializate în România prin re-
prezentantul Terran Sisteme de În-
velitori (fost Mediterran Rom) încă 



C ele mai bune ferestre de 
mansardă din lume trebu-

ie să fie susținute de cele mai 
bune servicii. Montajul corect 
are o contribuție importantă la 
performanțele și durata de viață 
a produselor care creează confor-
tul interior optim în mansardă. 
De aceea, VELUX România orga-
nizează anual cursuri de instrui-
re pentru cei care își doresc o spe-
cializare pe termen lung și vor să 
devină Montatori Parteneri. 

În lunile februarie și martie, 
compania a organizat o serie de 
patru cursuri de montaj destina-
te formării viitorilor montatori de 
ferestre de mansardă VELUX.

• Cluj Napoca: 23 februarie
• Timișoara: 25 februarie
• Iași: 2 martie
• București: 4 martie

Cursurile s-a bucurat de o 
prezență numeroasă, media de 
participanți la fiecare curs fiind de 
30 de persoane. Scopul definit al 
acestor sesiuni a fost evidențierea 
importanței unui montaj corect al 
ferestrelor de mansardă VELUX, 
comunicarea condițiilor pen-
tru a deveni Montator Partener 
VELUX, dar și a beneficiilor celor 
care aderă la acest statut. 

Școala de montaj VELUX
generație și ale produselor de 
montaj. Noua generație de feres-
tre VELUX a fost îmbunătățită 
pentru performanțe și mai bune – 
mai mult confort, izolare termică 
mai bună, ușurință în manevrare 
și design modern –, dar și pen-
tru a ușura munca montatorilor. 
Montajul a devenit mai ușor și se 
realizează într-un timp mai scurt, 
piesele se clipsează și nu mai este 
nevoie de șuruburi. Cadrul izola-
tor adaptat perfect dimensiunilor 
ferestrei, cu o nouă consistență 
a materialului termoizolator, nu 
permite crearea punților termi-
ce, iar un nou design al colțarelor 
asigură un montaj corect și pre-
cis. Folia hidroizolatoare asigu-
ră o etanșare durabilă în jurul 
ferestrei de mansardă. Este pre-
vazută cu un adeziv pe bază de 
butil pentru montaj ușor si co-
nectare perfectă cu hidroizolația 
acoperișului. Colțurile cu su-
prapuneri autoadezive asigură 
etanșarea perfectă. Partea plisată 
se așează ușor peste astereală. 

Toate aceste beneficii au fost 
create pentru confortul monta-
torilor și al utilizatorilor. VELUX 
pune la dispoziția montatorilor 
filmele de prezentare ale diferite-
lor etape ale montării pe pagina 
de internet velux.ro

În cazul în care sunteți interesat 
să participați pe viitor la Școala 
de montaj VELUX, contactați 
departamentul tehnic VELUX 
România la adresa: 
romania.tehnic@velux.com, 
sau la telefon 0268 402 740.

Calitatea serviciului de montaj 
este esențială pentru companie, 
deoarece serviciul de montaj ofe-
rit de VELUX prin Montatorii 
Parteneri trebuie să fie unul pro-
fesionist, iar Montatorul să poa-
tă oferi clientului până la 5 ani 
garanție pentru montajul realizat.  

„Calitatea lucrărilor este foarte 
importantă pentru noi, deoare-
ce ne reprezintă în fața clienților 
noștri. De aceea, lista Montato-
rilor Parteneri conține monta-
tori atent selectați, persoane cu 
abilități tehnice, dar și cu un mod 
de lucru profesionist în raport 
cu clienții“, ne-a declarat Andrei 
Dărângă, Technical Manager la  
VELUX România.

De asemenea, o parte importan-
tă a cursurilor a vizat transmite-
rea informațiilor tehnice detaliate 
despre caracteristicile ferestrelor 
de mansardă VELUX din noua 
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Atunci când vorbim despre arhitectura 
românească, nu putem trece cu vederea 
un element important: învelitoarea, 
despre care putem spune că diferă 
ca material de la o zonă la alta în mod 
tradițional. Vom încerca să vedem cum 
a evoluat acest element arhitectural pe 
teritoriul țării noastre în ultimul secol și 
care sunt tipurile de învelitori folosite 
preponderent în prezent. 

ÎNVELITORI

De la paie și stuf, la șindrilă bituminoasă și beton

L a începutul secolului al XX-lea și în pe-
rioada interbelică, acoperișurile caselor 
din „Vechiul Regat“, dar și din anumi-

te zone ale Bucovinei sau Ardealului (Țara 
Moților, Maramureș, Ținutul Secuiesc etc.) 
erau încă marcate de învelitorile din șindrilă 
de lemn, iar, în mediul urban, predomina 
țigla ceramică – acest lucru se vede nu doar 
în ceea ce se mai păstrează astăzi din vechi-
le construcții, ci și în fotografiile din epocă 
sau în mărturiile scrise. În zonele rurale și 
în special în cele unde lemnul nu era atât de 
ușor de procurat, casele mențineau tradiția 
acoperișurilor din paie sau stuf, ceea ce nu 
era neapărat un semn de progres (chiar dacă 
azi le considerăm „în trend“, datorită carac-
terului lor ecologic). În același timp, în con-

ACOPERIȘURILE
ULTIMULUI 

SECOL

textul industrializării, al dezvoltării metalur-
giei, deveneau tot mai frecvente acoperișurile 
din tablă fălțuită, apărute în arhitectura ur-
bană, iar mai apoi și la casele celor cu dare 
de mână de la țară. Mai trebuie spus că aces-
te practici difereau de la o zonă geografică 
la alta. De exemplu, în Transilvania și zona 
montană, lemnul era un material de bază în 
construcții, motiv pentru care și învelitorile 
acoperișurilor se făceau în bună parte din 
lemn. Argila era arsă pentru cărămizi sau 
olărit, dar pentru acoperiș multă vreme a fost 
preferată șindrila, fiind ușor de obținut și de 
înlocuit, dar și mult mai ieftină. În general, 
putem considera că acoperișul, cu învelitoa-
rea de rigoare, a reflectat statutul proprieta-
rului – lucru valabil și azi.
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Acoperișul în epoca modernă
Dezvoltarea orașelor a impus în timp 

adoptarea țiglei ceramice sub influența et-
niilor cu care românii au coabitat sau s-au 
învecinat, ulterior extinzându-se și către zo-
nele rurale adiacente. Așa se face că țigla ce-
ramică a intrat în uzanță, mai ales în zone ca 
Transilvania, Banat sau Dobrogea, iar odată 
adoptată, aceasta a devenit un material de 
construcție important. Dar poate cel mai 
puternic factor în renunțarea la materiale 
de origine vegetală a fost teama de incendii 

în zonele urbane aglomerate, orientare apă-
rută inițial peste Carpați, apoi și în restul 
teritoriilor locuite de români. Să ne gândim 
doar că la „Incendiul cel mare“ din 1847 din 
București, au ars deodată nu mai puțin de 
2.000 de clădiri, adică un sfert din suprafața 
orașului, cea centrală (mahalalele erau mult 
mai puțin vulnerabile, pentru că locuințele 
erau mai disipate). Adoptarea ceramicii și 
metalului a fost impusă de autorități, iar 
rezultatele s-au observat în timp, incendiile 
izbucnite fiind mult mai puțin devastatoare. 

Țiglele folosite erau în general sub forma 
de solzi, rectangulare sau tip olan, foarte 
puțin profilate, din considerente tehnologice. 
Pe măsură ce tehnologia a evoluat, acestea 
au devenit tot mai complexe, mai etanșe, cu 
caneluri care să facă îndepărtarea apei mai 
rapidă. Deseori, vedem pe verso anul fabrică-
rii sau însemnele producătorului, metodă de 
identificare, dar și de faimă, întrucât țiglarii 
erau o breaslă respectată, atunci când sco-
teau produse de calitate. 

Materialul devenise atât de comun, încât 
nu mai era considerat un produs de lux, fiind 
folosit inclusiv pentru acoperirea anexelor 
gospodăriilor – magazii, grajduri etc. Amal-
gamul de etnii din Dobrogea și comerțul in-
tens au facilitat răspândirea țiglei și în acest 
teritoriu, mai ales sub formă de olane. Aici 
se vede specificul balcanic și mediterane-
ean al țiglei, respectiv panta mult mai mică 

În 1847, pe 23 martie, chiar 
în ziua de Paște, un incendiu 

uriaș a pornit în București, 
când un localnic a dat foc, 

accidental, streașinii de lemn 
a propriei case. Întețit de 

vânt și în lipsa unui serviciu 
specializat de pompieri, 

incendiul a căpătat proporții 
uriașe și a durat câteva 

săptămâni, timp în care 
soarele abia dacă mai putea 
fi zărit pe cerul Bucureștilor 

din cauza norilor și a cenușei. 
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Castelul Hunedoara, al cărui 
acoperiș de țiglă ceramică 
este în curs de restaurare.

a acoperișului (Dobrogea este, statistic, re-
giunea cu cele mai puține precipitații din 
România). Răspândindu-se tot mai mult în 
secolele al XIX-lea și al XX-lea, țigla cera-
mică a devenit așadar unul dintre cele mai 
importante materiale pentru învelitori, fi-
ind preferată inclusiv de arhitecții autohtoni 
care au folosit-o în conturarea stilului neo-
românesc. În prezent țiglele ceramice conti-
nuă să se numere printre favoritele români-
lor la acoperirea clădirilor, mai ales la cele în 
stil tradițional, deși, onest vorbind, este un 
material adoptat relativ recent de majorita-
tea autohtonă. 

În cadrul arhitecturii de influență occi-
dentală din marile orașe (neoclasic, neogo-

tic, neobaroc, eclectic, Art Nouveau etc.), ta-
bla de zinc, cupru, plumb și, mai târziu, de 
oțel zincat au câștigat în pondere, uneori în 
combinație cu ardezia. Plumbul a fost totuși 
utilizat și în secolele anterioare, în arhitec-
tura sacră (biserici, mănăstiri). Este epoca în 
care acoperișul devine o adevărată operă de 
artă, cu ajutorul unor meșteri care stăpânesc 
tehnica prelucrării metalului. Din păcate, 
multe asemenea acoperișuri au fost renovate 
defectuos în anii comunismului, în paralel 
cu pierderea treptată a artei meșterilor tini-
chigii. De asemenea, remarcăm încercările 
recente de renovare ale caselor în stil neo-
românesc cu tablă metalică tip țiglă, ceea ce 
nu este nici riguros, nici estetic, conferind 
un aer artificial alurii acestor construcții.  

Tabla zincată și plăcile din azbociment 
În perioada comunistă, adoptându-se 

noile tehnologii ale vremii, s-a trecut ma-
siv la utilizarea tablei zincate, creându-se 
în același timp o piață de desfacere pentru 
marile combinate metalurgice care se mân-
dreau cu producția masivă din laminoare. 
Avantajele erau evidente, o astfel de înveli-
toarea fiind mult mai ușoară, comparativ cu 
cele tradiționale, mai ieftină și mai ușor de 

ÎNVELITORI
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Începând cu intrarea 
României în Uniunea 

Europeană (1 ianuarie 2007), 
s-au interzis toate activitățile 
de comercializare și utilizare 
a azbestului și a produselor 
care conțin azbest, inclusiv 

a plăcilor din azbociment 
pentru acoperișuri.

montat. Calitatea era variată, ca și acum fi-
ind definitorii grosimea foii și tratamentul. 
Tabla zincată s-a impus nu numai în me-
diul urban, ci și în cel rural, atât la clădirile 
rezidențiale, cât și la cele cu altă folosință. 
Chiar și astăzi aceste învelitori se mai folo-
sesc, cu toate că prezența lor s-a redus sem-
nificativ în ultimii 10 - 15 ani, făcând loc 
altor tipuri de învelitori, mai moderne, mai 
rezistente și mai estetice. 

Ca materiale alternative ale acelei epoci, 
menționăm și plăcile din azbociment, re-
cunoscute pentru rezistența lor la intemperii 
și foc, dar concepute practic pentru clădirile 
industriale sau agricole. Ulterior s-a dovedit 
că azbestul care intră în compoziția lor nu 
este deloc benefic pentru sănătate, motiv 
pentru care a fost trecut pe lista materialelor 
interzise în construcții. Totuși, astăzi mai 
putem vedea în unele zone acoperișuri de 
azbociment, inclusiv pe imobile de locuințe, 
ceea ce poate fi un subiect serios de discuție... 

Tipuri moderne de învelitori
Tehnologia materialelor folosite la acoperi-

rea clădirilor a evoluat continuu, astăzi înve-
litorile fiind disponibile într-o gamă variată, 
pentru toate buzunarele și cu o arie largă de 

utilizare. Iată câteva dintre cele mai frecven-
te tipuri de învelitori, folosite în prezent pe 
piața de construcții, altele decât cele clasice 
– ceramică, lemn, tablă plană. 

Țigla din beton constituie o variantă 
modernă de acoperire a locuințelor, acestea 
fiind produse dintr-un amestec de materii 
prime naturale, precum: nisip de cuarț, ci-
ment și coloranți pe bază de oxizi de fier, 
amestec dozat în proporții variate. Cele 
mai noi modele sunt colorate, pe lângă 
oxizii de fier, și cu două straturi de vopsea 
pe bază de silicați, culoarea rezistând mai 
bine în timp. Aceste țigle se montează ra-
pid datorită dimensiunilor relativ mari, dar 
și preciziei de fabricație, iar costul monta-
jului nu este unul foarte ridicat. Asigură o 
foarte bună etanșeitate și impermeabilitate 
acoperișului, rezistând foarte bine la intem-
perii și la fenomenele de îngheț - dezgheț. 
Țigla de beton  poate fi colorată, pigmen-
tul se pune în masa de beton, iar paleta de 
culori este foarte variată. Garanția oferită 
de producători este în jur de 50 de ani, iar 
durata de viață a produsului poate ajunge la 
aproximativ 100 de ani. Trebuie menționat 
că o astfel de învelitoare are o greutate mai 
mare, impunând o structură corespunză-
toare a șarpantei, care dealtfel este necesar 
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să fie solidă în orice situație date fiind în-
cărcările cu zăpadă din sezonul rece. 

Învelitorile metalice – tablă ondula-
tă sunt fabricate din oțel zincat la cald și 
protejate pe ambele fețe împotriva corozi-
unii cu un sistem multistrat care ajută și la 
menținerea în timp a culorii. Țigla metali-
că are un sistem eficient de prindere, motiv 
pentru care poate fi montată pe șarpante 
cu capacități portante mai mici, un subiect 
încă în discuție în rândul specialiștilor, dacă 
ne gândim că acoperișul trebuie să suporte 
frecvent precipitații și vînturi puternice, deci 
structura trebuie oricum să fie solidă. Mon-
tajul este rapid, producătorii asigurând sis-
teme complete de rezolvare a detaliilor ca-
racteristice ale unui acoperiș de tip șarpantă 
(jgheaburi, coamă, aerisiri, străpungeri, 
diverse accesorii). Există producători care 
acoperă suprafața exterioară a panourilor cu 
un strat de nisip provenit din rocă vulcani-
că, care este ulterior vopsit, aspectul estetic 
fiind unul plăcut și oferă și proprietăți fonice 
mai bune. Deși montajul este simplu, totuși 
trebuie realizat cu mare atenție la detalii. În 
funcție de calitatea panourilor, există și pe-
ricolul decolorării în timp. Este cel mai utili-
zat tip de învelitoare din România, împreună 
cu tabla metalică fălțuită însumând peste 
60% din piața autohtonă.

Șindrilele bituminoase se găsesc fie sub 
formă de plăci ondulate impregnate cu bi-
tum, fie sub formă de plăci bituminoase tip 
șindrilă. Șindrilele bituminoase sunt realiza-
te din bitum natural, armate cu fibră din sti-
clă și protejate cu granule de rocă vulcanică 
colorată în masă. Există și șindrile bitumi-
noase care în locul stratului de granule cera-
mice au o foiță de 1 mm de cupru sau zinc. 
Acest tip de învelitoare se montează direct 
pe astereală, prin lipire cu adezivi pe bază de 
bitum și cu prindere suplimentară în cuie cu 
floare lată. Greutatea acestei învelitori este 
mult mai redusă comparativ cu celelalte ti-
puri, fiind folosită deseori la construcțiile 
din lemn, după sisteme dezvoltate în Occi-
dent și mai ales în America de Nord. Alte 
plusuri ale șindrilei bituminoase sunt adap-
tarea la orice formă de acoperiș și rezistența 
la razele ultraviolete. 

ÎNVELITORI
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FAȚADE

Alegerea corectă a unui material pentru fațadă nu deter-
mină numai aspectul estetic al unei clădiri, aceasta este 
foarte importantă și din punctul de vedere al costurilor 
de întreținere, al durabilității, al termo- și fonoizolației, al 
confortului general.  Din ce în ce mai mult, se înțeleg avan-
tajele fațadelor ventilate, care sunt foarte rezistente la fac-
tori externi, asigurând în același timp un mediu sănătos în 
interiorul clădirii.

Costurile reduse de întreținere 
Reducerea costurilor de  întreținere poate să reprezin

te o provocare mare în România, unde reglarea tempera
turii în camere este necesară  aproape tot timpul anului. 
Termoizolația potrivită a fațadei este un factor foarte im
portant pentru a face economii în acest sens.

Pentru termoizolarea fațadelor există mai multe posi
bilități, dar în contrast cu sistemele clasice, fațada ventilată 
asigură izolarea termică superioară a clădirii.

Cum funcționează fațada ventilată
Căldura care se produce în interior se mișcă în mod natural 

spre aerul rece din afară. Dacă peretele exterior este acoperit 
cu un material  care nui dă posibilitatea să respire, umezeala 
care rămâne în perete cauzează formarea mucegaiului și trep
tat deteriorează peretele. Structura și materialele folosite pen
tru fațade ventilate permit ventilarea lor naturală,  reducând 
umiditatea și optimizând eficiența termoizolației.

Fațada ventilată construită cu plăcile  
StoneREX oferă avantaje în plus

Calitățile fațadei ventilate sunt amplificate de plăcile de fi
brociment StoneREX, care la rândul lor au proprietăți exce

lente de izolare termică, absorbție fonică și rezistență la apă 
și la foc.

Folosind plăcile StoneREX, obțineți o fațadă foarte dura
bilă (durata de viață a plăcilor este minim 40 ani) și ușor de 
întreținut.  În afară de avantajele considerabile în durabilitatea 
și bunăstarea clădirii, respectiv reducerea costurilor de 
întreținere, fațada ventilată acoperită cu plăci pentru exterior 
StoneREX oferă și foarte multe posibilități de design. Plăcile 
pot fi combinate cu succes cu multe alte materiale. Fațada 
poate să capete un aspect modern, clasic sau rustic, în funcție 
de plăcile folosite. 

Comparativ cu alte materiale de placare, plăcile 
StoneREX reprezintă cea mai economică soluție.

Plăcile StoneREX sunt aplicate cu mare 
success în lucrările de renovare

Montajul unei fațade ventilate cu plăci StoneREX nu este 
complicat,  un mare avantaj este faptul că instalarea poate 
fi efectuată și în timpul iernii. Fațada poate fi instalată peste 
fațada veche, deteriorată, fără să fie nevoie de reparații care 
necesită mult timp și sunt costisitoare. 

Fibrocimentul este un material complex ce combină 
performanțele multor alte materiale: costuri de întreținere 
minime, rezistență la foc și la putrezire, protecție împotriva in
sectelor, rezistență la vânt, umiditate , înghețdezgheț, foc sau 
fluctuații de temperatură. Nu este de mirare faptul că  multe 
din proiectele de construcții noi utilizează, în componența lor, 
plăci de fibrociment.

Plăcile de fibrociment StoneREX  
oferă avantaje în plus unei fațade ventilate

www.stonerex.ro
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Materialele create pentru obținerea fațadelor 
pentru clădiri sunt rezultatul modului în care 
sunt aplicate în mod practic cele mai noi soluții 

tehnice și tehnologice. Astfel, se poate spune că de ceva 
vreme a apărut o nouă viziune urbanistică și un nou cu-
rent arhitectonic, menit să interfereze cu dorința estetică 
și de economisire a resurselor prin reducerea pierderilor 
de energie, de durabilitate, precum și de întreținere și 
mentenanță a clădirilor. „Despre fațadele ventilate putem 
spune că sunt elemente constructive fixate la o anumită 
distanță de pereții unei clădiri, prin intermediul unei struc-
turi portante metalice, în așa fel încât materialul de placare 
să fie bine fixat pentru a face față intemperiilor, radiațiilor 
solare, dilatațiilor termice sau solicitărilor mecanice, dar 
totodată, de a crea un aspect arhitectural plăcut, durabil 
și ușor de întreținut.”, explică arhitecta Alexandra Antohi. 

Fațadele ventilate au fost create pentru a proteja clădiri-
le de acțiunea combinată a ploii și vântului, contracarând 
efectele căderii stropilor de ploaie și menținând clădirea 
uscată, cu caracteristici estetice și avantaje de necontes-
tat în izolarea termică și fonică. Numele de „fațadă venti-
lată” vine de la efectul de tiraj pe care îl provoacă și care 
elimină o bună parte din căldură și umezeală, realizându-se 
astfel ventilarea naturală a fațadei. În prezent, acest tip de 

protecție este aplicat în întreaga lume, deoarece arhitecții 
pot respecta toate reglementările în orice climat, oferind 
totodată și libertate în proiectare. Materialele din care se 
pot face astfel de fațade sunt diverse, însă noi ne vom opri 
asupra plăcilor din HPL, produse de Formica și furnizate pe 
piața românească de compania Monsena. Vom merge apli-
cat, în sensul că vom urmări cum a fost montată o astfel 
de structură pe fațada unei case particulare din localitatea 
Pipera, județul Ilfov. Dar mai întâi să vedem ce sunt și ce 
avantaje prezintă plăcile din HPL

PLĂCILE DIN HPL 
Materialele HPL (High Pressure Laminates) au fost inventa-

te în 1913 de către doi ingineri electricieni aflați în căutarea 
unui înlocuitor al materialului izolator ”Mica”. Produsul astfel 
descoperit, în fapt hârtie kraft impregnată cu rășină fenolică, 
tratată ulterior la presiune înaltă și temperatură ridicată, și-a 
găsit rapid utilizarea sub formă de folii și panouri pentru aco-
perirea și crearea suprafețelor. De atunci și până acum, lamina-
tele Formica au cunoscut nenumărate inovații, sub toate as-
pectele. Suprafețele lor au fost înnobilate cu modele, nuanțe 
și texturi  variate, de la imitația de lemn, piatră sau finisaje în 
culori puternice la foliile metalice, de la suprafețe lucioase la 
cele satinate sau în relief. 

FAȚADA VENTILATĂ    DIN HPL

Fațadele ventilate cu 
plăci din HPL reprezintă 
o soluție decorativă 
care oferă personalitate 
oricărei construcții.  
Ce presupune o astfel de 
fațadă și care sunt etapele 
de montare vom încerca 
să aflăm de la furnizorul 
produselor Formica, 
Monsena și arhitecta 
Alexandra Antohi.

Între estetic și practic:
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„Fațadele cu plăci din HPL sunt în primul rând o variantă 
decorativă care poate să îi dea un aspect nobil oricărui imobil, 
indiferent că vorbim de o clădire rezidențială, casă particula-
ră sau un sediu de birouri. Există mai multe tipuri de finisaje 
ale plăcilor, acestea putând imita foarte bine lemnul sau alte 
materiale, dar există și posibilitatea ca plăcile să fie persona-
lizate, Formica având un departament special în acest sens. 
Furnizăm soluții complete pentru fațade ventilate cu produse 
Formica și asigurăm totodată și montajul.”, afirmă Jeni Iuhasz, 
Manager de produs Monsena.

Plăcile din HPL Formica sunt disponibile așadar într-o 
gamă largă de nuanțe și modele (68 decoruri pentru ex-
terior și peste 200 pentru interior), însă pot fi realizate și la 
comandă, acestea putând-se printa cu imaginea dorită. În 
ceea ce privește formatul de placă, avem două standarde. 
Unul cu dimensiuni de 3.660 x 1.525 mm și celălalt cu 3.050 
x 1.300 mm. Ambele formate sunt disponibile în grosimi de 
6,8, respectiv 10 mm. „Formatul se alege de regulă în funcție 
de stereotomia proiectului și de avantajele care se reflectă 
în prețul final al fațadei, luându-se în calcul în primul rând 
pierderile de material, în sensul că dacă formatul mare duce 
la pierderi mai mari, atunci se apelează la cel cu dimensiuni 
reduse.”, declară Răzvan Dobrescu, Reprezentant Vânzări 
Monsena.

FAȚADA VENTILATĂ    DIN HPL High Pressure Laminates

În ceea ce privește avantajele pe care le prezintă plăci-
le din HPL, trebuie spus că acestea prezintă o foarte bună 
rezistență mecanică și flexibilitate datorită rășinii fenolice 
care intră în compoziția lor, ceea ce le fac net superioare 
lemnului. Garanția producătorului pentru plăcile din HPL 
este de 10 ani. De asemenea, pe o fațada din HPL nu aderă 
praful și niciun fel de vopsea, rezistă foarte bine la șocuri și 
nu necesită întreținere, plăcile autocurățându-se de la ploa-
ie sau vânt. 

Costurile materialului sunt ceva mai ridicate comparativ 
cu lemnul, dar pe termen lung aceasta devine un avantaj, 
dat fiind că nu necesită întreținere sau vopsire. Prețul unei 
astfel de fațade pe metrul pătrat se situează între 100 și 125 
euro, fiind influențat de sistemul de prindere și de mărimea 
suprafeței de aplicare. În ceea ce privește sistemul de prinde-
re, există două tipuri. Unul constă într-o prindere mecanică 
cu nituri sau șuruburi, iar celălalt se face prin lipire, cu un 
sistem profesional (Sika Tack-Panel) compus din mai mul-
te elemente. Reprezentanții Monsena spun că în prețurile 
menționate este inclusă și montarea, fațada fiind predată 
„la gata”.  Gama de aplicare a acestui tip de fațadă este des-
tul de largă, de la case particulare și clădiri rezidențiale, până 
la clădiri de birouri, administrative sau spitale și se pot mon-
ta atât la exterior, cât și la interior.  
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Studiu de caz
Pentru a exemplifica modalitatea 

de montare a unei fațade ventila-
te cu plăci din HPL, am ales o casă 
particulară din localitatea Pipera, 
județul Ilfov. Vorbim de un imobil 
duplex, dispus pe parter, etaj și man-
sardă, construit pe cadre din beton 
armat și cu zidărie din blocuri cera-
mice eficiente termic. Din punct de 
vedere arhitectural, s-a abordat un 
stil cu accente moderne, optându-
se de la bun început pentru o fațadă 
ventilată. „Construcția casei a fost 
demarată în anul 2011, iar eu am în-
ceput să colaborez cu beneficiarii în 
primăvara lui 2012, când casa se afla 
deja la roșu. Colaborarea s-a axat în 
principal pe amenajarea interioară și 
finisarea fațadei. Încă de la început 
s-a dorit o fațadă ventilată, numai 
că materialul propus era lemnul. Am 
avut o colaborare strânsă cu arhi-
tectul inițial al construcției, iar după 
câteva propuneri am ajuns la plăcile 
HPL distribuite de Monsena, care s-au 
folosit apoi atât la exterior, cât și la 
unele amenajări interioare. Lucrările 
la fațada casei s-au desfășurat destul 
de rapid și fără niciun fel de proble-
me, furnizorul oferind în acest sens 
soluția completă, inclusiv montajul.”, 
afirmă arhitecta Alexandra Antohi. 

În cazul de față s-a folosit același tip 
de material în amenajarea interioară 
și exterioară a casei, respectiv forma-
tul de 6 mm grosime, cu dimensiu-
nea de 3 660 x 1.525 mm. În privința 
etapelor de montare, în primul rând 
peretele de bază trebuie să fie finisat, 
adică să aibă tot ceea ce înseamnă 
hidroizolații, termoizolații și tencu-
ieli, după care se montează o struc-
tură metalică pe care se prind plăcile 
din HPL. Această structură poate 
diferi în funcție de termoizolație. 
De exemplu, există structuri unde 

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ
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fațadele se montează cu profile unde 
se folosesc bracheți, după care se 
pun profilele metalice (T-uri, L-uri), 
ceea ce înseamnă o distanțare a plă-
cilor de acel perete, care poate varia 
între 10 - 20 cm. În cazul de față, 
pentru că peretele era deja finisat și 
cu termoizolația închisă, s-a folosit 
un sistem ajutător cu tije filetante și 
rectangulare, pentru a asigura o pla-
neitate perfectă. 

După montarea substructurii se 
pregătește materialul în atelier con-
form cotelor din teren. De regulă plă-
cile se taie în unghi de 90°. Frezarea 
se poate face drept sau cu modele, 
plăcile putând fi perforate în diferite 

forme. De asemenea, la cerere aces-
tea se pot tăia și la 45°, așa cum a fost 
în situația de față, deoarece benefici-
arul nu a dorit să se vadă cantul ma-
terialului. 

Următorul pas a constat în aplicarea 
plăcilor pe structura metalică, în acest 
caz nefiind folosită metoda cu nituri 
sau șuruburi, ci cea prin lipire cu sistem 
profesional, rezultatul fiind o fațadă 
curată, fără niciun fel de denivelări 
sau întreruperi. În această situație este 
recomandat să se respecte întocmai 
specificațiile producătorului, iar atenția 
să fie una sporită. Racordurile orizonta-
le, acolo unde au existat denivelări ale 
fațadei, s-au făcut prin debitarea plă-
cilor în diferite unghiuri. La partea de 
jos a peretelui, a fost lăsat un gol egal 
pe toată suprafața fațadei, materialul 
din HPL fiind prins la o distanță unifor-
mă față de trotuarul de gardă al casei. 
Același tip de montaj s-a aplicat și la 
plăcile folosite în amenajarea interioară 
a casei. Costurile s-au ridicat în situația 
de față la circa 120 euro/mp, fiind in-
clus și montajul.  

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ
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Acoperișurile fălțuite au intrat în oferta noastră în urmă cu 
aproximativ 10 ani. Am ținut să oferim, dincolo de materialele 
de înaltă calitate (cupru, titan-zinc și aluminiu pentru fălțuit), 
sculele și echipamentele necesare obținerii unor lucrări la stan-
darde foarte înalte de calitate. Dispunem de personal foarte ca-
lificat, cu instruiri și cursuri în Germania și Ungaria, care poate 
în orice moment să execute lucrări cu o excelentă acuratețe 
a detaliilor. În același timp, putem oferi consultanță pentru 
achiziționarea pachetului complet de scule și utilaje necesare 
prelucrării prin fălțuire și montării de acoperișuri fălțuite.

Aliajele folosite pentru materialele noastre sunt special 
create pentru tehnica fălțuirii:
• tablă de cupru Tecu (KME Germania), Tecu Classic, Tecu Oxid, 

Tecu Patina;
• tablă de titan-zinc: Naturel, Nova și Noir (NedZink Olanda);
• Falzonal (Novelis Germania) - 0,7 mm, într-o gamă largă de 

culori și finisaje, (foto 1), vopsit PvDF (garanție de minimum 
10 ani a strălucirii vopselei), precum și varianta alternativă de 
aluminiu pentru fălțuit produsă în China.

Un alt domeniu în care activăm este cel al faţadelor ventila-
te, unde dispunem de soluţii complete pentru fiecare dintre 
materialele folosite, indiferent de complexitatea proiectului. Fa-
ţadele din aluminiu solid și compozit lasă loc materialelor care 
pot conferi un stil natural, viu și pot permite un design mult 
mai atrăgător. Ne referim în special la faţadele din cupru (KME 
Germania), inclusiv cele fălţuite, cu aspecte și culori diferite în 
funcție de trecerea timpului, dar și la cele din HPL (Formica), 
mai ales cele cu aspect de lemn (foto 2).

Tipuri speciale de finisaje de cupru: Tecu Mesh plasa din 
cupru (foto 3), Tecu Zinn plăci de cupru acoperite cu zinc, Tecu 

TEHNOLOGII

Monsena – soluții pentru acoperișuri, 
fațade și compartimentări interioare
Firma Monsena este prezentă pe piața românească de 
aproape două decenii. Considerăm că de-a lungul tim-
pului ne-am impus ca furnizor complet de materiale 
și soluţii pentru faţade, acoperișuri fălţuite, precum și 
pentru unele tipuri de învelitori (policarbonat). Prin 
birourile noastre comerciale și depozitele din București 
și din Baia Mare, putem deservi clienți de pe întreg cu-
prinsul țării, așa cum o și dovedesc proiectele realizate 
până acum.

Brass - aliaj de cupru + zinc, Tecu Gold - aliaj de cupru și alumi-
niu, cu o nuanță galben - aurie

Un domeniu ceva mai recent, care a răspuns cererii pieţei, este 
acela al compartimentărilor interioare din HPL compact de 
12 mm cu accesoriile aferente, unde am dobândit o bună expe-
rienţă și prezență pe piață. Răspundem solicitărilor clienților în 
cel mai scurt timp, de la calculele pentru necesarul de material 
și accesorii, până la prelucrarea plăcilor și livrarea acestora din 
stocul curent.

Policarbonatul este un material deja foarte cunoscut și pe 
care îl avem în ofertă încă de la început. În ultimul timp și-a 
demonstrat calităţile versatile prin utilizarea lui inclusiv la fa-
ţade cu un aspect special (cum ar fi fațada de policarbonat 
Arcoplus realizată în Otopeni).

Pentru toate cele de mai sus stau mărturie o multitudine de 
proiecte finalizate care includ toate etapele de derulare ale 
unui proiect, de la alegerea materialelor și a soluţiilor în faza de 
proiectare, până la consultanţă și punere în operă.

Acoperișuri și fațade 
Tehnică și meșteșug

Str. Grănicerilor nr. 79, Baia Mare 
Tel.: 0262.279.230; 0262.279.280; Fax: 0262.279.544

Str. Siriului nr. 60 A, Sector 1, Bucureşti, 014354 
Tel.: 021.232.12.55; Fax: 021.232.06.29

www.monsena.ro

1

3

2
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FAȚADE VENTILATE     pentru blocuri de locuințe
Metodele utilizate în ultimii ani 

pentru termoizolarea fațadelor 
blocurilor de locuințe multietaja-

te s-au diversificat, fiind adoptate soluții care 
să răspundă cât mai bine exigențelor bene-
ficiarilor, exigențe legate de confort termic, 
rapiditatea execuției, siguranță, buget sau 
estetică. Iată în continuare un exemplu în-
tâlnit în România, de termoizolare cu pano-
uri tip sandwich, având miez din poliuretan 
și fețe din aluminiu. 

Necesitățile asociațiilor de locatari sunt 
diverse, furnizorii de sisteme având rolul de 
a propune soluții specifice locației și mo-
mentului în care se realizează reabilitarea 
termică, dar și de a oferi o calitate ridicată a 

materialelor folosite. În Occident, unde și bugetele aloca-
te reabilitării sunt mai mari, se apelează tot mai des la sisteme 
de fațadă ventilată, care au o serie de avantaje demonstrate 
în timp:
• Umiditatea din construcție migrează mai ușor spre 

exterior, evitându-se condensul care diminuează calitățile 
termotehnice ale imobilului, respectiv apariția mucegaiului 
și distrugerea termoizolației (ventilarea naturală este princi-
palul atu al acestui sistem);

• Indiferent de elasticitatea panourilor, componența siste-
mului permite dilatări și contractări libere, evitându-se 

TERMOIZOLARE
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FAȚADE VENTILATE     pentru blocuri de locuințe
apariția fisurilor la variațiile de temperatură sau la mișcările 
structurale ale clădirii – rosturile de dilatare sunt însă 
necesare, rigurozitatea acestora fiind unul dintre reperele de 
calitate;

• Protecția la foc este asigurată de materialele amplasate la 
exteriorul panoului (metal, ceramică, piatră, rășini, compo-
zite diverse), dar și la interior, atunci când miezul este din 
vată minerală; în orice situație, materialul termoizolant este 
ignifugat, prin legislație, aprinderea fațadei fiind considerată 
un pericol major;

• Asigură protecție fonică, în funcție de materialul termoizo-
lant inclus în sistem;

• Protecția la umiditate este asigurată atât la exterior, 
cu ajutorul materialelor metalice sau de altă natură care 
închid panourile (respectiv a unor straturi sintetice imper-
meabile care protejează și sigilează), cât și spre zidul clădirii, 
cu ajutorul unei foi metalice dublate uneori de o barieră 
contra vaporilor;

• Rapiditatea execuției este posibilă datorită montajului 
uscat, prin ancorare de fațadă, lucrările putând fi realizate 
indiferent de anotimp, bineînțeles cu respectarea normelor 
de siguranță a montatorilor;

• Sistemele au greutate redusă, pentru montaj fiind întâlnite 
de regulă structuri metalice ușoare, din aluminiu sau oțel 
galvanizat, ceea ce înseamnă că structura clădirii nu se 
încarcă excesiv;

• Estetica este una specifică, bine definită, care nu permite 
improvizații și nici ”cârpeli”; comparativ cu termosistemele 

cu aplicare umedă, care beneficiază de tencuieli decorative 
într-o gamă cromatică mai largă, fațadele ventilate au 
într-adevăr un număr limitat de opțiuni din perspectivă 
estetică, panourile fiind prefabricate și dificil de vopsit după 
montaj; totuși, aspectul inițial este foarte stabil și durabil pe 
o perioadă îndelungată de timp.

• În general, materialele suprafețelor aparente au porozitate 
extrem de redusă, ceea ce face ca murdăria să nu se acu-
muleze, deci întreținerea nu este necesară; precipitațiile 
obișnuite sunt suficiente pentru a menține curată o aseme-
nea suprafață.  

Fațada ventilată este așadar un element constructiv fixat 
la o anumită distanță față de peretele clădirii prin interme-
diul unei structuri portante metalice (aluminiu sau oțel), astfel 
încât materialul de placare să fie bine rigidizat, pentru a face 
față solicitărilor externe (vânt, ploaie, radiații solare, dilatații 
termice, solicitări mecanice etc.) și a crea, totodată, un aspect 
arhitectural plăcut și ușor de întreținut. Între acest element 
constructiv și zidul clădirii poate exista sau nu un strat ter-
moizolant, iar în unele cazuri caracterul termoizolant este 
asigurat chiar de către panoul respectiv. Depinde de producă-
tor modul în care este conceput sistemul, important este ca 
el să permită ventilarea optimă, dar astfel încât transferul de 
energie între interiorul și exteriorul clădirii să fie minimizat, cu 
desființarea punților termice. O provocare este chiar aceas-
ta, ca substructura fațadei ventilate, care de regulă este meta-
lică, să nu devină ea însăși o punte termică. Este considerată o 



inovație importantă în domeniul termoizolării construcțiilor, 
fiind o soluție optimă pentru realizarea de construcții dura-
bile, cu caracter ecologic pronunțat, dezvoltată în special în 
țările nordice, reci și umede, unde economia de căldură a fost 
un aspect constructiv important. Utilizarea aluminiului la fa-
bricarea panourilor, un material reciclabil sută la sută, este un 
argument în plus în favoarea sustenabilității, iar construcțiile 
cu fațade ventilate sunt incluse deseori pe listele clădirilor pa-
sive sau chiar active.

Principul pe care se bazează fațada ventilată este „efectul 
de șemineu“, prin care aerul aflat între zidul clădirii și panourile 
cu care este placată acea clădire, având temperaturi / presiuni 
diferite pe orizontală (și primind căldură iarna dinspre interior, 
iar vara dinspre exterior), își modifică densitatea și capătă o 
traiectorie ascendentă. Ventilația este posibilă datorită faptu-
lui că aerul poate intra prin zona de jos a sistemului și poate 
ieși pe sus, la tiraje mai mici sau mai mari, în funcție de clima-
tul zonei și de prevederile producătorului. Termosistemul își 
îndeplinește astfel rolul, asigurând în același timp evacuarea 
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surplusului de umiditate de la acest nivel, deci menținerea 
unui mediu sănătos în interiorul spațiilor protejate. În timpul 
iernii, acest fenomen de ventilare este mult diminuat, evitân-
du-se astfel pierderea de căldură.

În aceste pagini puteți vedea câteva blocuri reabilitate ter-
mic cu ajutorul unor sisteme de fațadă ventilată, cu buget 
relativ redus. Se poate observa că arhitectura și-a păstrat 
specificul, iar aspectul general a fost ameliorat sensibil, zone-
le de detaliu fiind abordate cu elemente (profile) speciale. S-a 
dovedit o soluție adaptabilă, simplă și rapidă, unele fațade 
fiind fotografiate la câțiva ani de la montaj, ceea ce arată 
fiabilitatea lor.

Sistemul este folosit nu doar în cazul blocurilor înalte, unde 
într-adevăr diferența de presiune între extremele clădirii este 
mare, iar tirajul ventilației crește proporțional, ci și în cazul 
caselor cu unul sau două niveluri, așa cum ne demonstrează 
practica seculară a siding-urilor în Scandinavia, America de 
Nord sau oriunde interioarele locuințelor au avut nevoie de 
o protecție suplimentară la extremele termice și la umiditate.

TERMOIZOLARE
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Conceptul de fațadă ventilată, utili-
zat în România pe scară largă de mai 
puțin de două decenii, a fost regle-
mentat cu doi ani în urmă printr-un 
normativ care stabilește materialele, 
structurile necesare și metodele de 
execuție ale acestora, astfel încât re-
zultatul să fie o construcție eficientă 
energetic și sigură la diversele provo-
cări ale naturii sau activității omului 
(seisme, incendii, condiții meteo, 
poluare, diverse incidente etc.). Am 
selectat aici câteva fragmente din 
normativul NP 135 – 2013 care re-
flectă principiile de funcționare și 

FAȚADA VENTILATĂ: 
concept, principii de funcționare și execuție, materiale, recomandări

elementele de bază care trebuie să fie 
familiare pentru oricine este implicat 
în realizarea fațadelor ventilate, dar 
ar fi bine să fie cunoscute și de către 
cei care își doresc să fie beneficiarii 
unor asemenea lucrări. Sunt aspec-
te simple, nu foarte tehnice, care au 
de asemenea rolul de a clarifica care 
sunt elementele de calitate identifi-
cabile, mizele lucrărilor și erorile de 
orice natură care pot apărea. Nu în 
ultimul rând, am dori să încurajăm 
utilizarea acestor sisteme, adoptate 
intensiv pe piețele țărilor dezvoltate, 
unde exigențele sunt mai ridicate. 

Fațada ventilată (sau fațadă cu alcătu-
ire ventilată) este, conform definiției ofe-
rite chiar de către normativ, un sistem 
de fațadă în care una dintre componen-
tele sistemului este prevazută cu o lamă 
de aer (slab sau puternic) ventilată natu-
ral. Lama de aer este amplasată între fața 
exterioară a stratului termoizolant și fața 
interioară a elementului de construcție 
aflat între stratul de aer ventilat și atmo-
sfera exterioară (structură care poate fi 
sau nu termoizolată, fața exterioară pu-
tând fi opacă sau vitrată).

Lama de aer (sau stratul de aer) este 
un strat caracteristic al alcătuirilor ven-
tilate de fațadă care este în contact cu 
aerul exterior clădirii prin intermediul 
golurilor, fantelor, decupajelor practica-
te în stratul de finisaj (componenta de 
protecție și finisaj) a subansamblului de 
fațadă considerat. Poziția sa este între 
finisajul exterior și componenta termo-
izolantă, în cazul pereților-mantou, sau 
între componenta de protecție și finisaj 
și componenta rezistentă (elementul su-
port). Rolul stratului de aer ventilat este 
în principal acela de a asigura egalizarea 
presiunii vaporilor de apă între mediul 
exterior și alcătuirea fațadei.
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Pentru asigurarea și conservarea 
funcționalității fațadelor ventilate 
este necesar ca, la conceperea alcătuirii 
structurii acestora, să se țină seama de 
următoarele principii:
• Se recomandă ca succesiunea stratu-

rilor, de la interior spre stratul de aer 
ventilat, să se facă în sensul creșterii 
permeabilității la vaporii de apă, re-
spectiv al scăderii rezistenței la vapori 
de apă.

• Se recomandă ca straturile care au o 
pondere importantă la rezistența ter-
mică a fațadei, să fie amplasate între 
spațiul interior al clădirii și stratul de 
aer ventilat, pe fața structurii peretelui 
orientată spre exterior.

• Materialul termoizolant trebuie să:
– aibă o conductivitate termică de 

calcul de maxim 0,050 W/(mK);
– aibă rigiditatea corespunzătoare 

pro cedeului de fixare pe suport 
(după caz, lipire, fixare mecanică sau 
lipire si fixare mecanică);

– aibă clasa de reacție la foc corespun-
zătoare reglementărilor tehnice în 
vigoare, în funcție de funcționalitate, 
regim de înălțime, tipul și natura 
straturilor de protecție etc.;

– după caz, să permită aplicarea unor 
straturi de protecție (mecanică, ig-
nifugă, hidrofugă, barieră antivânt 
etc.);

– se recomandă să fie permeabile la 
vapori de apă;

– se recomandă ca densitatea acestor 
produse să fie:
a) de cel puțin 15 kg/m3 – pentru 

produsele termoizolante cu pro-
cent ridicat de pori închiși;

b) deși densitatea produselor cu pori 
deschiși (de exemplu unele plăci 
din vată minerală sau vată de 
sticlă) este de cel puțin 20 - 30 kg/
m3, de regulă, pe fațade se utilizea-
ză produse din vată minerală cu 
densitate mare, de 80 – 120 kg/m3 

Fig. 1 – Scheme de alcătuire și prindere pentru prefabricatele de beton

Fig. 2 – Scheme privind modul 
de montare a placajului

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3 Scheme privind alcătuirea de 
ansamblu la finisajele din lemn
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Fig. 4 – Scheme privind alcătuirea de ansamblu la finisajele din ceramică
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(să nu depășească 150 - 200 kg/
m3). Fața în contact cu stratul de 
aer are de regulă aplicată o folie 
cu rol de barieră antivânt;

– dacă este posibil, să aibă perfor-
manțe de absorbție acustică (caz in 
care stratul termoizolant poate să 
îndeplinească și funcțiunea de strat 
fonoabsorbant).

• Stratul termoizolant sau stratul de 
protecție al stratului termoizolant tre-
buie să:
– fie în contact direct cu stratul de aer 

ventilat;
– fie amplasat pe fața stratului/struc-

turii peretelui orientată spre exterior;
– aibă aplicat pe fața produsului 

termoizolant stratul de protecție 
corespunzător tipului de produs 
(după caz, strat de protecție me-
canică, hidrofugă, ignifugă, bariera 
antivânt etc).

• Stratul de aer ventilat trebuie să:
– aibă o grosime rezonabilă – mini-

mum 40 mm, recomandat 50 mm 
– cu excepția pereților din zidărie 
cu strat de aer, la care grosimea 
stratului de aer poate fi până la ma-
xim 12 cm;

– aibă găuri/fante puse în legatură 
cu atmosfera exterioară, amplasate 
la partea inferioară și superioară a 
fațadei, excepție făcând cazurile în 
care stratul/straturile amplasate în-
tre stratul de aer ventilat și exterio-
rul fațadei prezintă rosturi deschise 
sau perforații;

– în cazul în care continuitatea pe 
verticală a stratului de aer ventilat 
este întreruptă din motive con-
structive (plăci în consolă, rigle de 
fixare a părții de structură a fațadei 
amplasate între stratul de aer 
ventilat și exterior etc.), ventilarea 
stratului de aer se face prin găuri/
fante care vor fi amplasate la par-
tea inferioară, respectiv superioară 

 

 1 2 3 4 5 6

Fig. 5 – Tipuri de sisteme de fațade cu plăci metalice

 

 

Fig. 8 – Metode de prindere a plăcilor din materiale compozite

Fig. 6 – Schemă de prindere a finisajelor 
din plăci de sticlă stratificată

Fig. 7 – Schemă de prindere a finisajelor 
din plăci de PVC

Fig. 9 – Metode de așezare și prindere a finisajelor din laminate de înaltă densitate HPL
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a suprafeței de fațadă delimitată de 
aceste elemente;

• Suprafața totală a găurilor/fantelor de 
legătură a stratului de aer cu mediul 
exterior trebuie să fie de cel puțin 500 
mm2/m de lungime de fațadă (se poa-
te considera că o lungime de fațadă 
ventilată de 1 m corespunde unei 
secțiuni de strat de aer ventilat de cca. 
20.000 mm2).

• Straturile de aer care comunică cu at-
mosfera se clasifică în straturi de aer 
foarte slab ventilate natural, slab venti-
late natural și bine ventilate natural, în 
conformitate cu normativul dedicat.

• În alcătuirea fațadelor ventilate se vor 
realiza numai straturi de aer cel puțin 
slab ventilate, recomandabil straturi 
de aer bine ventilate.

• Pe lângă caracteristicile termice (con-
ductivitate termică, densitate aparen-
tă) trebuie să se țină seama și de mo-
dul în care produsele respective, cu 
rol preponderent termic, răspund la 
alte cerințe: absorbție acustică, igienă, 
sănătate, protecție a mediului încon-
jurător, comportare la difuzia vapori-
lor, comportare sub acțiunea focului, 
caracteristici ecologice și durabile 
(materiale naturale, din surse regene-
rabile, produse cu costuri moderate 
de producție, transport, exploatare, 
post-utilizare, produse din materiale 
reciclate etc.).

Cele mai utilizate tipuri de suban-
sambluri constructiv - tehnologi-
ce pentru realizarea componentei de 
protecție exterioară sunt:
• sistemele continue, în general sub 

formă de tencuieli umede pe dublaje 
termoizolante perforate sau cu cane-
luri, finisate cu tencuieli subțiri;

• sistemele discontinue:
– placaje montate direct pe peretele 

suport;

Materiale uzuale pentru plăci și grosimile lor

MATERIAL Grosime (mm)

Piatră naturală (marmură, granit, calcar etc.) 15 ÷ 50

Piatră reconstituită (aglomerate cu rășini sintetice) 8 ÷ 12

Plăci ceramice – gresie porțelanată 8 ÷ 12

Prefabricate din similipiatră 11 ÷ 50

Prefabricate din beton 30

Plăci din tablă plană sau ambutisată – oțel vopsit ~ 4

Oțel corten ~ 6

Aluminiu ~ 6

Plăci din tablă profilată, cutată, ondulată – oțel 0,7 ÷ 1,2

Plăci din tablă profilată, cutată, ondulată - aluminiu 4

Elemente metalice liniare profilate 0,6

Panouri din tablă de aluminiu ambutisată sau cu schelet 
propriu

1 ÷  5

Panouri cu miez “fagure” și față din foi de tablă 3 ÷ 4,8

Lemn - solzi, scânduri plane ~ 6

Plăci eternit solzi, plane sau profilate – ondulate 4 ÷ 6

Fâșii și plăci din material plastic, plane sau ondulate 0,8 ÷ 1

Plăci din piatră subțire lipite pe miez metalic tip “fagure” 15 ÷ 25

Plăci/fâșii “sandwich” cu fețe metalice și umplutură din 
spume expandate (PUR, PEX, poliizocianurat etc.)

25 – 50 - 80

Plăci cu fețe metalice și miez polimeric și pe bază de 
hidroxid de aluminiu

3 – 4 – 6 - 8

Plăci laminate la presiune înaltă, din fibre celulozice și 
miezuri pe bază de rășini sintetice (HPL)

6 - 8 - 10

Sticlă de securitate – multistrat, armată 27

– prefabricate complexe, cu termo-
izolație și finisaj inclus (”vêtures” în 
franceză);

– placaje subțiri din piatră cu fixare 
mecanică;

• subansambluri exterioare din zidă-
rie cu alcătuire complexă.
Din punct de vedere al solidarizării 

pe peretele / alcătuirea – suport, sis-
temele de fațade cu alcătuiri ventilate se 
pot clasifica în:
• subansambluri cu componentă de 

solidarizare punctuală pe suport, 
rigidă (care permite reglaj pe cel mult 
o direcție); acest sistem cu fixare di-
rect pe elementul de construcție, 
aparent sau mascat, cu mijloace 
mecanice (uzual dibluri expanda-
te) este specific prinderii plăcilor de 
piatră naturală; se știe că sistemul de 
prindere locală a panourilor creează 
concentrații de eforturi în plăci, care 
pot conduce la deformări ale plăcilor 
din piatră naturală;
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• subansambluri cu componentă de 
solidarizare liniară pe suport, uni- 
sau bidirecțională (care permite reglaj 
pe două și trei direcții).

Scheletul de susținere poate fi din 
lemn, din metal (oțel sau aluminiu), ori 
mixt (lemn și metal). Se recomandă ca 
acest schelet să fie detașat de suport 
prin modul de montare pe piesele me-
talice locale, pentru a se putea prevedea 
termoizolație și în spatele acestuia.

Sistemele uzuale de prindere a plă-
cilor pe scheletul de susținere sunt ur-
mătoarele:
• cu șuruburi aparente, în cazul 

plăcilor cu grosime mică (plăci din 
aluminiu, plăci celulozice de mari di-
mensiuni), sau în cazul în care plastica 
arhitecturală pretinde ritmarea câm-
pului cu elemente punctuale, even-
tual strălucitoare (cap alămit, cromat 
etc. sau căpăcele de acoperire din me-
tale tratate electrochimic); 

• cu șuruburi mascate, în cazul plăci-
lor complexe sau a celor profilate din 
tablă, cu lambă și uluc;

• cu agrafe în slițuri prevăzute în can-
turile plăcilor din piatră naturală, cu 
grosime mai mare de 2 cm; 

• cu piese speciale, fixate în patru 
puncte pe plăcile ceramice, care per-
mit o prindere mascată pe schelet;

• cu agrafe speciale, fixate pe schelet, 
aparente; agrafele, care susțin plăcile în 
patru puncte, generează un ritm spe-
cific pe fațadă; utilizarea lor este ceva 
mai frecventă decât a precedentelor, 
deoarece sistemul în ansamblu este 
sensibil mai ieftin; agrafele se fixea-
ză pe schelet, cu suruburi, după ce 
”agață” câte două plăci.

Același sistem de prindere – asambla-
re poate fi promovat de mai multe firme 

• tip „plan” - plăci alăturate sau îmbi-
nate cu scopul de a realiza suprafețe 
mari aflate în același plan; montarea 
se face direct pe perete sau pe sche-
let, iar categoriile de produse pentru 
finisaj sunt diverse: plăci din piatră 
reconstituită, plăci din piatră natu-
rală pe suport metalic „fagure”, plăci 
din piatră artificială, nearsă, cu aspect 
de tencuieli decorative, plăci din pia-
tră artificială, arsă, plăci din laminate 
celulozice realizate la presiune înaltă 
(HPL), plăci plane din tablă de oțel, 
vopsită, de aluminiu, lăcuită sau ano-
dizată, oțel corten, plăci profilate din 
tablă de oțel, vopsită, din aluminiu, 
plăci și fâșii din PVC, plane și profilate, 
plăci și panouri sandwich cu miez din 
spume expandate între fețe metalice.

specializate în producția de plăci cera-
mice, în cadrul unor sisteme de fațade 
ventilate proprii.

Din punct de vedere al tipu-
lui de montare a componentei de 
protecție și finisaj, există următoarele 
tipuri generice:
• tip „caplama”, prin suprapunearea 

plăcilor sau fâșiilor - sistemul permi-
te înlocuirea unei plăci deteriorate 
fără a afecta restul fațadei; sistemul 
de montare presupune schelet ver-
tical sau bidirecțional, iar ca produse 
de finisaj se folosesc plăci și fâșii din 
prefabricate de ciment, plăci din fi-
brociment, solzi sau fâșii din materiale 
naturale (ardezie, lemn tratat etc.) sau 
unele tipuri de plăci ceramice;







TERRAN: țigla dumneavoastră  
pentru următorii 50 de ani, cel puțin

Un acoperiş de calitate reprezintă garanția unei construcții sigure şi rezistente în timp,  
prin urmare nu trebuie văzut ca o soluție provizorie, doar pentru câțiva ani. Acoperişul 
trebuie gândit pentru toată viața, iar învelitoarea este produsul cheie cu ajutorul căruia vă 
puteți atinge acest scop. De aceea, țiglele TERRAN au fost concepute să reziste pe termen 
lung, având o garanție scrisă pe o perioadă de 50 de ani.

ÎNVELITORI

TERRAN 
Sisteme de învelitori 
Cluj-Napoca 

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

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

Folosirea țiglelor TERRAN înseamnă o investiție în viitor, un 
viitor în care sunteți protejat, fără grija apariției fisurilor, exfo-
lierilor sau degradărilor cauzate de apă, îngheț sau expunere 
la soare – adevăratele provocări pentru orice învelitoare. Iar 
dacă, în mod excepțional, vreo țiglă dă semne că nu își mai 
face datoria din aceste motive, producătorul este dispus să 
o înlocuiască, asigurând transportul și montajul, cu ajutorul 

unui specialist agreat. Este o responsabilitate pe deplin asu-
mată, deoarece TERRAN știe ca aceste intervenții nu vor fi 
necesare decât în cazuri cu totul excepționale. 

Calitatea materiilor prime și tehnologia încorporată în ca-
drul procesului de producție sunt adevăratele garanții pen-
tru rezistența în timp, astfel încât condițiile climatice, mai 
ales cele extreme, care apar tot mai des, să nu afecteze în-
velitoarea. Țigla TERRAN răspunde cu brio tuturor acestor 
exigențe, începând cu inerția necesară pentru a face față 
precipitațiilor și vânturilor puternice, continuând cu imper-
meabilitatea proprie, suplimentată de straturile protec-
toare Colorsystem și Resistor, și încheind cu stabilitatea 
dimensiunilor (care înseamnă etanșeitate sporită), sau 
culoare omogenă, păstrată în timp. Dat fiind și aspectul 
deosebit, care oferă casei dumneavoastră personalitate și 
eleganță, vă veți dori ca acoperișul să rămână cât mai mult 
timp așa cum a fost la început. 

* Calitatea țiglelor TERRAN corespunde normelor europene  
SR EN 490/1999, producătorul asigurând gratuit înlocuirea țiglelor 
necorespunzătoare acestor norme. Garanția de 50 de ani nu vizează 
daunele produse din cauza impactului mecanic, al montajului defectuos 
cu o firmă neautorizată sau al nefolosirii accesoriilor originale.

» Garanția Terran se aplică pentru  
acele aspecte care înseamnă calitate:
• Precizie dimensională
• Impermeabilitate la apă
• Rezistență la ciclurile îngheț/dezgheț
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TERRAN: țigla dumneavoastră  
pentru următorii 50 de ani, cel puțin




