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Avantajele unei renovări cu soluțiile TONDACH® sunt 
evidente: datorită distanței variabile între șipci se reduc 
costurile pentru înlocuirea țiglelor, clemele de siguranță 
asigură protecție împotriva intemperiilor, finisarea spe
cială a suprafeței țiglei TONDACH® menține culoarea 
și frumusețea acoperișului, se reduc costurile de energie, 
iar arderea la peste 1.000° C conferă țiglelor ceramice cea 
mai mare longevitate, durata de viață dovedită a unei țigle 
TONDACH® fiind de peste 100 de ani.

Marcajul „natureplus” recomandă produsele TONDACH® 
pentru construcții ecologice, iar garanția de 33 ani este 
asigurată prin naturalețea produsului care nu conține sub
stanțe chimice.

Toate soluțiile sub un singur nume: 
TONDACH®
Case în stil clasic, vile interbelice, clădiri administrative și 
de patrimoniu, monumente istorice și castele – toate au 
de obicei un acoperiș din țiglă ceramică tip solzi. Pentru re
novarea învelitorii unor atare clădiri legea impune folosirea 
unor materiale similare celor originare, precum Solzii Clasic 
Sibiu, Cedonia sau cei speciali, pentru monumente istorice, 
ce poartă patina timpului.   

Începeți renovarea de la acoperiș, 
cu TONDACH®!

tehnologii de top

Vă mai protejează acoperișul de căldură, ger, zăpadă, grindină și ploi torențiale? Acesta este și va 
fi expus mereu temperaturilor extreme, trebuind să asigure protecție și siguranță în orice condiții.

Pentru renovarea caselor tradiționale, TONDACH® oferă 
soluția țiglei profilate Transilvania, un model clasic, care șia 
dovedit calitățile în timp. Renovarea este mult ușurată de 
faptul că țiglele prezintă aceleași dimensiuni ca și vechea 
țiglă tip “leu”, care încă mai rezistă pe multe clădiri.

În ceea ce privește soluțiile economice, vă propunem 
țiglele de dimensiuni mari, care prezintă nenumărate avan
taje, precum prețul competitiv pe metru pătrat (se folosesc 
începând de la 8,8 buc./mp), consumul redus de material 
lemnos pentru șarpantă și de manoperă, manipularea rapi
dă, montajul facil și greutatea redusă pe metru pătrat.  

Complexul Peleș – Prahova

Casa Geiger – Sibiu

Capela Sf. Ana – Břežany (Cehia)



PRACTIC, EFICIENT ŞI FIABIL

EGGER EuRosTRANd® osB/3 Professional

sC eGGer energia srl· Str. Austriei 2 · 725400 Rădăuţi, jud. Suceava · România
t +40 372 438 000 · info-rau@egger.com www.egger.com

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

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

DURABILITATE

Informaţii adiţionale despre EGGER  
EUROSTRAND® OSB/3 sunt disponibile 
pe www.egger.com la secţiunea produse 
pentru construcţii.

© Hector Egger  
     Holzbau AG
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Editorial

Sumar

Î n perioada de boom de până în 2008 
existau câteva firme (nu multe) cu 
produse și servicii premium, destul 

de multe firme situate în zona mediană 
din perspectiva raportului preț-calitate 
și unele, firesc, în partea de jos a scalei. 
Când a început declinul, primele care 
au avut probleme au fost cele care nu au 
luat în calcul calitatea, segmentul pre-
mium rezistând cu brio. Importanța 
prețurilor în asemenea condiții este 
firească, nu o comentăm prea mult și 
nu ne preocupă zona low a pieței, care 
are și ea rolul ei. Ceva interesant s-a 
petrecut însă cu zona mediană, care a 
fost afectată, astfel încât este foarte slab 
reprezentată acum, deoarece jucătorii 
pe acest segment au avut de ales în-
tre a merge în plutonul fruntaș și a 
miza exclusiv pe preț. Foarte mulți au 
ratat intrarea pe zona premium, care 
înseamnă în primul rând o schimbare 
de paradigmă. Cei care au făcut pasul 
spre calitate au reușit să creeze o piață 
puternică, bine conturată în acest mo-
ment, care își găsește locul permanent 
în paginile revistei de față. Clientul a 
evoluat și el, devenind mult mai infor-
mat, concurența este mare dar bazată 
pe mai multe argumente, vânzarea 
produsului nu mai poate fi concepută 
fără consiliere și service.

Piața premium este cea mai acti-
vă, cea mai avidă de informație, cea pe 
care o evaluăm cu fiecare eveniment la 
care luăm parte. În primăvara acestui 
an am participat la majoritatea târguri-
lor și expozițiilor relevante: Construct 
Expo, Romenvirotec, Expo Casa Mea, 
Expowood, Expoconferinţa de Arhi-

tectură GIS. Am dorit să oferim vizi-
tatorilor exact această alternativă pre-
mium a pieței acoperișurilor, pornind 
de la produsele și sistemele de calitate 
prezentate în paginile revistei și de la 
consilierea clienților în vederea mon-
tajului corect. Două lucruri importan-
te am remarcat cu aceste prilejuri. În 
primul rând, beneficiarii și-au făcut 
temele: știu ce vor, sunt foarte atenți 
cu banii lor și se informează temeinic 
înainte de a alege un sistem sau altul. 
În al doilea rând, vizitatorii ne-au cerut 
sfaturi mai ales cu privire la materia-
lele pe care urmau să le achiziționeze, 
ca pe o confirmare, semn că promova-
rea și informarea sunt atribute ale 
calității. De fapt, unul din rolurile che-
ie ale asociației profesionale este pro-
movarea producătorilor şi furnizorilor 
preocupaţi de calitate, activi în privinţa 
lansării de noi produse şi a comunicării 
cu piaţa. 

În zona premium a pieței nu există 
decât varianta win-win. Montatorii 
capabili să execute bine lucrările vor 
prefera mereu să lucreze cu produse 
verificate, pentru care să ofere garanție. 
Producătorii nu vor risca să-și lase pro-
dusele pe seama unor ”Dorei”, deoare-
ce un eșec previzibil al execuției va 
atrage instantaneu blamarea pro-
dusului. În fine, lucrând cu produse de 
calitate și cu montatori experimentați, 
beneficiarii vor fi cei mai câștigați. Ro-
lul nostru este să-i îndrumăm spre cali-
tate, pentru că aceasta se și așteaptă 
de la noi.

© Toate drepturile rezervate
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Ţigla ceramică BRAAS, în armonie cu natura
Cine se decide pentru un acoperiș din țigle Braas alege un material cu o îndelungată tradiție: de 
secole, ţigla ceramică reprezintă frumuseţea clasică a naturii. principiul de producție nu s-a schim-
bat nici el de mii de ani: se ia argilă naturală, se modelează în diferite forme și se arde în cuptor, la 
1.000 ºC. Materia primă naturală dă naștere unui produs de un farmec special, ce emană căldură 
și stil. Arhitecții știu câtă importanță are acest lucru, ce înseamnă pentru o casă forma, culoarea și 
textura unei țigle.

SMARAGD – Eleganţă şi unicitate 
într-o singură formă
Eleganţa și unicitatea sunt caracteristici-
le estetice care definesc profilul deose-
bit al ţiglei ceramice Smaragd. Acest nou 
produs beneficiază de sistemul complet 
de ţigle speciale și accesorii Braas, per-
fect adaptate funcțional și coloristic.
Culori disponibile: castaniu
Suprafață netedă, glazurată

TopAS – expresivitate şi naturalețe
Atunci când vine vorba de un acoperiș 
clasic, recomandarea noastră este țigla 
cu suprafața netedă Topas. Liniile simple 
care accentuează profilul acestui produs 
conferă acoperișului expresivitate și na-
turaleţe. Și Topas beneficiază de sistemul 
complet de accesorii Braas, putând fi uti-
lizat atât pentru renovarea unui acoperiș 
existent, cât și pentru construcții noi.
Culori disponibile: roșu natur
Suprafață netedă, mată
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GRAnAT: o nouă definiție dată
armoniei
Țigla ceramică Granat îmbină tradiţia 
cu tehnologia modernă, conferind un 
aspect armonios acoperișului. Bene-
ficiind de întreg sistemul de accesorii 
și ţigle speciale, acest produs poate fi 
utilizat atât pentru renovarea clădirilor 
istorice, cât și pentru construcții noi. 
Granat, cu forma sa deosebită,  dă o 
nouă definiție armoniei.  
Culori disponibile: roșu natur
Suprafață netedă, mată

opAl: o notă nostalgică
Țigla ceramică Opal, cu forma sa tradi-
ţională, reprezintă frumuseţea clasică 
a naturii, conferind acoperișului casei 
o tentă nostalgică. Acest produs se 
recomandă a fi utilizat atât pentru re-
novarea clădirilor istorice, cât și pentru 
construcții noi.
Culori disponibile: roșu natur
Suprafață netedă, mată

Cu siguranță, țiglele Braas transformă casa în cămin. Ele 
sunt disponibile în diferite forme şi culori naturale, me-
nite să sublinieze caracterul individual al fiecărei case. 
Fabricate cu cele mai moderne tehnologii din domeniu, 
setează standardul de funcționalitate şi estetică. Forma 
specială a țiglelor Smaragd, Topas, Granat şi Opal le face 
ideale atât pentru renovarea clădirilor istorice, cât şi pen-
tru construcții noi.

Bramac SiSteme de Învelitori Srl  
 
Sediul central 

Str. Europa Unită nr. 5, 550018 Sibiu, România
Tel.: +40 269 22 99 95 
Fax: +40 269 22 94 44 
E-mail: office_ro@bramac.com

depozit Bucureşti
Şos. Ştefăneşti nr. 140, loc. Afumaţi, jud. Ilfov 
Tel.: 0740 37 37 32
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17 iunie, luni:  
ora 18:30 Gala de Premiere a Anualei 2013

în cadrul galei de la Sala Dalles:  

• „Eu & Bucureștiul: atelier de socio-arhitectură contemporană“ 

• Expoziție: „Arhitectura Sacră în Puglia“, curator Mihai Duțescu

• Expoziție „Workshop Cursuri Design Parametric“, organizatori OAR 
București & IDZ Arhitectura & Ruuki

• Expoziție „Show Off Design“, curator Laura Iosub

ora 12:30 Conferința de presă

18 iunie, marți: 
Ora 18:30 Sala Dalles  

• Concurs de arhitectură „A House for Pink Floyd“, eveniment realizat cu 
sprijinul  Atelierul de Proiectare și A.R.T.A.

• Semmelrock: Concurs pentru spațiul public

19 iunie, miercuri: 
Ora 18:30 Sala Dalles:  

• Conferința TYIN Tegnestue Architects_ Yashar Hanstad: „Democratic 
designs and beautiful mistakes“

• Conferința StudioBasar _ Cristi Borcan: „Looking for the in Between City“

• Conferința Asociaţia RPER_ Mihaela Hărmănescu: „Peisajul ca formă de 
locuire“ 

• Conferința Wienerberger_ Iulian Cuta & Sergiu Petrea: „Casa e4 - o soluție 
locală“

• Prezentare Lafarge

20 iunie, joi: 
Ora 18:30 Sala Dalles:  

• Conferința UN Studio Imola Berczi: „Design Osmosis“

• Conferința Zeppelin Constantin Goagea: „ee-lab-platform“

• Conferința Arhipera Lorin Niculae: „Arhitectura socială participativă- o 
arhitectură a echităţii“

• Conferința Emil Ivănescu: „Basic Lines“

• Prezentare Semmelrock   

• Prezentare Reynaers

Ora 16:00, „Joia din Portic“, sediul OAR București: 

• Vernisaj Adrian Spirescu

21 iunie, vineri: 
Ora 18:30 

• Conferința Sami Rintala: „Primitive Architecture“
• Conferința Polaris Architects Francois Thiry /Carole Schmith: „Territorial 

Opportunism“
• Conferința Augustin Ioan: „Arhitectura Arhaică“
• Conferința Ana Maria Crișan: „Global/Local/Mutații“
• Prezentare Tondach
• Prezentare Piastrelle

22 iunie, sâmbătă:
Ora 11:00, sala Dalles: Seminar De-a  Arhitectura
• Închiderea  Expoziției de la Sala Dalles

21 iunie, marți / 1 iulie, luni:
ora 19:00
• Deschidere & vernisaj expoziție urbană
• Expoziția urbană cu proiectele premiate și nominalizate la Anuală
• Workshop urban: pavilionului de socio-arhitectură: „Poiana lui Iocan“
• Evenimente De-a Arhitectura pe strada Lipscani: 24/30 iunie

28 iunie, vineri:
ora 18:30 Club  Alchemia: expoziții de fotografie. Vernisaj
• „Puzzled Bucharest“ - Vlad Eftenie
• „Arhitectura emotiei“ - Șerban Mestecăneanu & Bogdan Tofan 

2 iulie, joi:
• „Joia din Portic“, sediul OAR București 
• Vernisaj expoziție de fotografie Vlad Rădulescu 
• Închiderea Anualei 

PROGRAMUL  
ANUALEI  DE  ARHITECTURĂ 
2013

Personalități invitate la conferințele Global/Local:

Sami Rintala: unul dintre cei mai mari arhitecți finlandezi ai momentului: activează la 
nivel global, dar lucrează în spirit local, din Țările Nordice până în Africa și America de Sud

TYIN Tegnestue Architects: un grup tânăr de arhitecți, cu un mare palmares 
internațional.

UNStudio: unul din starurile arhitecturii mondiale contemporane, grupul olandez face 
parte din cei mai importanți și mai valoroși actori arhitecturali globali ai momentului. 

Ajunsă la a unsprezecea ediție, Anuala de Arhitectură București 2013 are loc la Sala Dalles și pe strada Lipscani din 
Centrul Vechi, fiind structurată pe trei zone:

1) Competiția anuală de arhitectură la care participă arhitecți bucureșteni cu lucrări realizate și finalizate  până în 
anul 2013, evaluate de un juriu internațional.

2) Conferințele Global/Local de la Sala Dalles cu invitați arhitecți relevanți din țară și străinătate
3) Strada Lipscani. Pentru prima data în cele unsprezece ediții, Anuala iese în spațiul public cu proiectele de arhi-

tectură premiate și nominalizate, dar și prin câteva instalații urbane realizate de arhitecți români și străini ce vor 
asigura interacțiunea cu publicul.  
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Premiul TONDACH® – au fost decernate 
Oscarurile în branșa montatorilor de acoperișuri!

EvEnimEnt

Î n cadrul unei gale internaționale 
desfășurate la sediul central TON-

DACH au fost premiate trei proiecte 
excelente. Juriul internațional a de-
semnat-o câști gă toare pe d-na Su-
zana Vakula, cu proiectul „Podgoria 
Zvonko Bogdan“ din Serbia, urmată 
de montatorul Karel Markvart cu 
proiectul „Biserica Sfânta Ana” din Ce-
hia și de ocupantul locului trei, Nagy 
Péter și Virag Zsolt pentru acoperișul 
unei case unifamiliale din Ungaria.  

Cu premiul pentru profesioniști 
în acoperișuri, pe care TONDACH® 
l-a oferit pentru prima oară în anul 
2008, compania evidențiază poiecte 
deosebite realizate cu soluții comple-
te pentru acoperiș TONDACH®. Con-

TONDACH Gleinstätten AG premiază pentru a doua oară cele mai bune acoperișuri din Europa!

cursul se adresează în primul rând 
profesioniștilor și demonstrează cât de 
divers și inovativ se pot utiliza produ-
sele TONDACH®, chiar și în cazul celor 
mai diferite specificații. Anul acesta au 
participat montatori din Austria, Ce-
hia, Slovacia, Ungaria, România, Ma-
cedonia, Serbia, Kosovo, Muntenegru, 
Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Croația 
și Slovenia.

Interesul mare față de eveniment s-a 
observat prin prisma celor peste 660 
proiecte înscrise, evaluate conform 
următoarelor criterii: acoperiș TON-
DACH®; prelucrarea tehnică a produ-
selor, soluții complete pentru acoperiș, 
respectiv folosirea accesorilor pentru 
acoperiș conform normelor.

În prima etapă au fost evaluate și 
selectate cele mai bune proiecte TON-
DACH® la nivel național de către un 
juriu în fiecare țară. Primele trei pro-
iecte s-au calificat automat în etapa 
internațională a concursului, unde au 
fost evaluate de un juriu calificat, alcă-
tuit din următorii profesioniști:
• Doamna Ing. Eva Hellerová, expert 
autorizat în domeniul construc țiilor 
(Cehia);
• Domnul Róbert Filus, montator cali-
ficat (Ungaria);
• Doamna Prof. Dr. Aleksandra Krstić-
Furundžić, profesor la Facultatea de 
Arhitectură (Serbia);
• Domnul Martin Olbrich, procurist al 
TONDACH Gleinstätten AG (Austria).

Premiul I:  VW Amarok, TDI 4x4
Câștigătoare: Suzana Vakula, cu proiectul 
„Podgoria Zvonko Bogdan” (Serbia)

Premiul II:  2.500 EUR
Câștigător: Karel Markvart, cu proiectul 
„Biserica Sfânta Ana” (Cehia)

Premiul III:  1.500 EUR
Câștigători: Nagy Péter și Virag Zsolt, pentru 
acoperișul unei case unifamiliale (Ungaria)
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În ultimele decenii, s-au conturat mai multe concepte 
ce reprezintă tot atâtea tipuri de case construite în spi-
ritul economisirii energiei, al protejării naturii. Fiecare 
dintre aceste modele de construcţii au la bază principii şi 
teorii din ce în ce mai evoluate ca rezultate:

Prima locuință pasivă din Româ-
nia (2004), Burluși, jud. Argeș

Locuință pasivă – ISPE & Poli-
tehnica 

case pasive

Soluțiile ARCON-Amvic
Amvic este un nume reprezentativ în România 
pentru conceptul de Casă Pasivă, datorită 
soluţiilor radicale oferite în scopul economisirii 
energiei la exploatarea unei construcţii. intrat 
de curând în portofoliul cunoscutului producă-
tor de materiale pentru hidroizolaţie şi termo-
izolaţie ARCON, brandul Amvic continuă să îi 
inspire pe arhitecţii şi constructorii preocupaţi 
de tema eficienţei energetice. aceasta este re-
zultatul calităţii materialelor folosite, dar şi unei 
sintagme asumate: îmbinând componentele 
unei Casei Pasive, nu se obţine neapărat o 
Casă Pasivă. este nevoie aşadar de know-how, 
specialişti şi creativitate.

Sistemul Amvic pentru clădiri pasive 
include următoarele elemente:

1
Termoizolaţie cu plăci Neopor şi polistiren pentru termo-
sistem, la clădiri existente sau noi

2 Cofraje termoizolante pasive din Neopor pentru clădiri 
care se realizează

3
Ferestre şi vitraje termoizolante pasive: profile PVC 
(U=0,82 W/mpK) şi vitraje cu trei foi de geam, dintre care 
două LowE, respectiv Kripton (U = 0,5 W/mpK)

4 Instalaţii de ventilare cu recuperare de căldură

5
Instalaţii solare pentru: încălzirea apei calde menajere, 
aport la încălzirea clădirii, încălzirea apei din piscine, a 
aerului din instalaţiile de ventilare controlată etc.

6 Pompe de căldură geotermale
7 Instalaţii de încălzire prin pardoseală
8 Învelitori + termoizolaţii din celuloză ignifugată

Principii și teorii
Case de joasă 
energie 

Necesarul de energie anual este între 30 şi  
70 KWh/mp.

Case Pasive
Necesarul de energie anual este sub 15 KWh/
mp, consumul de energie primară se asigură 
exclusiv din surse regenerabile.

Case de 0 energie 
(Zero Energy Building)

Consumul anual general de energie primară 
este egal sau mai mic decât producția surse-
lor de energie regenerabilă ale locației.

Case cu 
plus energie 
sau active

Care produc mai multă energie decât 
consumă, asigurând în acelaşi timp un mediu 
sănătos pentru oameni şi având un impact 
minim asupra mediului înconjurător.

SCOPul: CASA PASivă
Termenul asupra căruia ne vom opri aici este cel de „Casă 
Pasivă“, un concept radical pentru domeniul construcţii-
lor din România, care presupune pierderi minime de ener-
gie şi obţinerea acesteia prin metode neconvenţionale.  
O Casă Pasivă are un necesar anual de energie de maxi-
mum 15 kWh/mp, asigurând diminuarea cu peste 80% a 
cheltuielilor aferente acestui serviciu. 
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Una dintre puţinele clădiri de birouri pasive din România este chiar sediul Amvic din Bragadiru 
– Ilfov. Cu o suprafaţă desfășurată de 3.000 mp, pe lângă elementele de construcţie cu caracter 
termoizolant, aceasta este dotată cu pompe de căldură (foraje de mare adâncime, cu sistem de 
monitorizare) care ajută la reducerea consumului de energie.

Re
pe

re
 A

m
vi

c

Prima locuinţă pasivă din România (2004) – certificată de 
Passivhaus Institut Darmstadt Germania, construită la Burluși – 
Argeș
Prima clădire pasivă de birouri din România (2008): sediul AmvIC
Proiectarea şi urmărirea execuţiei în România a peste 15 locuin-
ţe unifamiliale ce respectă standardul de clădiri pasive
Proiectarea şi construirea primei grădiniţe pasive din România
Construirea a 5 biserici cu caracteristicile unei clădiri de joasă 
energie la Bistra (Neamţ)

Neoporul® este un polistiren de ultimă generaţie, cu conţi-
nut de grafit şi alte substanţe care dau rezultate superioare 
în privinţa transferului termic (conductivitatea λ este de 
0,031 W/mK, la o densitate de 15 kg/mc – deci coeficientul 
de transfer termic este mai mic cu 20% faţă de polistirenul 
clasic). Drept urmare, reduce costurile pentru încălzire în 
perioadele friguroase şi, reflectând până la 75% din radia-
ţiile solare cu unde lungi, reduce temperatura pe perete în 
sezonul cald cu 20ºC. Prin faptul că preia şi dispersează în 
masa proprie tensiunile create de variaţiile termice, nu mai 
apar fisuri pe faţadă.

Cofrajele termoizolante produse de Amvic în acest scop 
au 24,35 cm de Neopor, la o densitate de 24-26 kg/mc. 
Trans ferul termic al unui perete cu acest tip de cofraje 

SC ARCON AMVIC SRL  
Şoseaua Alexandriei nr. 292 
Bragadiru, Ilfov 

Tel.: +40 21 369.33.99  
Fax: +40 21 369.33.88 

Email: contact@amvic.ro 
www.amvic.ro

este astfel de 0,11 W/mpK, oferind o termoizolare unifor-
mă, inclusiv la colţuri unde stratul este mai gros. Înălţimea 
maximă la care se pot folosi aceste cofraje este de P+8 (10) 
nivele (pereţi structurali). Amvic poate oferi sisteme pe 
bază de Neopor având diferite caracteristici, pentru dife-
rite exigenţe de izolare termică.



Acoperișuri istorice

Barcelona e orașul cu cele mai frumoase acoperișuri din lume. 
Noi am fost acolo anul trecut și de atunci ne gândim cum să 
scriem acest articol. Când am început să pregătim ediția de față, 
o colegă ne-a spus că Barcelona e orașul pe care dorește să-l 
viziteze cel mai mult. Atunci ne-am hotărât să abordăm tema 
prin ochiul călătorului pasionat de acoperișuri și arhitectură. 

Barcelona
Acoperișurile colorate din
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s-au scris tratate și care, poate, încă nici nu e 
asimilat pe deplin. O să facem de fapt un tur 
scurt, de weekend, notând și fotografiind ce ni 
s-a părut mai interesant la acoperișurile Bar-
celonei. Vom merge pe drumul bătătorit de 
turiști: din centru, mergând spre Rambla, in-
trăm la Casa Batlló, apoi vizavi, la Casa Milà 
și în final, în Parc Güell.

B arcelona nu se rezumă la Gaudí dar nu 
se poate imagina fără el. Mulţi turişti 
merg la Barcelona numai pentru a ve-

dea operele sale. Acest lucru e clar încă di-
nainte de plecare, începând chiar din avion 
sau din magazinele din aeroport.

Noi nu  ne propunem nici să epuizăm, nici 
să explicăm un subiect prea vast, despre care 

Antoni Gaudí s-a născut într-o familie modestă 
de căldărari. El considera că experiența sa într-o 

familie de căldărari a fost principalul motiv pen-
tru care putea vedea corpurile direct în spațiu, 

fără a avea nevoie de reprezentarea grafică în 
plan. Aceasta viziune a permis crearea noii topo-

logii arhitecturale pe care o prezintă creația sa.



Acoperișuri istorice
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Casa Batlló nu a fost ridicată de Gaudí, dar 
a fost transformată de el dintr-o casă cu ar-
hitectură comună într-unul dintre cele mai 
vizitate obiective turistice ale Barcelonei. 
Pe parcursul lucrărilor, între 1905 și 1907, a 
fost adăugat al cincilea etaj și s-au schimbat 
complet fațadele și acoperișul. Nu e o clădi-
re impunătoare, se găsește în centrul foarte 
aglomerat al orașului dar cu toate acestea in-
spiră o senzație de pace și echilibru. Fațada 
nu are colțuri sau unghiuri drepte, fiind tra-
sată numai din linii curbe. Este decorată cu 
fragmente colorate de sticlă și mozaic din 
plăcuțe ceramice. O legendă urbană spu-
ne că în timpul lucrărilor arhitectul a stat 
în stradă, în faţa clădirii, indicând personal 
amplasamentul fiecărei plăci de ceramică de 
pe faţadă.

Văzut din stradă, acoperișul aduce foarte 
mult cu spinarea unui balaur. Este conside-
rat unul dintre cele mai reușite acoperișuri 
create de Gaudí, fapt explicabil poate deoa-
rece la momentul restaurării Casei Batlló 
arhitectul realizase deja acoperișurile din 
Parcul Güell. Coșurile de fum de pe acoperiș 
sunt și ele speciale, acoperite cu moza-
ic din ceramică, în punctul cel mai înalt al 
acoperișului existând o cruce pe care sunt 
înscripționate inițialele Sfintei Familii: JHS 
(Isus), JHP (Iosif ) și M (Maria). Poate și de 
aceea, acoperișul a fost comparat cu alegoria 

balaurului ucis de Sf. Gheorghe – patronul 
spiritual al Cataloniei. 

Pe acceași stradă cu Casa Batlló, la doar 
câteva minute de mers pe jos, se găsește 
Casa Milà, proiectată de Gaudí la câțiva ani 
după Casa Batlló (între anii 1905 şi 1910). 
Destinația inițială era aceea de bloc cu apar-
tamente şi birouri. Clădirea e mai cunos-
cută azi drept La Pedrera (carieră de pia-
tră) datorită faţadei din piatră cenuşie care 
prezintă ondulări. Senzația e aproape ireală, 
la colţul străzii creându-se un efect de val, 
potențat de balcoanele sofisticat ornamen-
tate cu fier forjat. 

Și aici clădirea se poate vizita, inclusiv aco-
perişul. Acesta e dominat de o serie de hor-
nurile multicolore cu dimensiuni gigantice. 
În timpul verii, acoperişul este luminat în 
întregime noaptea, oferind o imagine specta-
culoasă a orașului.

Detaliile tehnice structurale sunt neverosi-
mile: întreaga casă este susținută de piatră, 
cărămidă și armatură metalică, fără ziduri 
de rezistență. Această particularitate face 
ca zidurile separatoare ale camerelor să fie 
foarte ușor de îndepărtat la nevoie ori dacă 
se dorește acest lucru. Astfel, La Pedrera 
este o construcție aptă de orice folosință, 
precum de exemplu un hotel, cum sugera 
chiar Gaudí. 

Casa Milà (La Pedrera) – 
terasa 

Casa Batlló – detaliu 
acoperiș. Merită amintite și 
câteva detalii de ordin teh-
nic: aici, Gaudí a aplicat teo-
ria dublei acoperiri. Acope-
rirea trebuia construită pe o 
structură elastică diferită de 
cea a restului casei pentru 
ca deformările produse de 
schimbările de temperatură 
să fie absorbite. 

Casa Batlló



Casa Milà (La Pedrera) 

Casa Batlló – detaliu  
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atragerii burgheziei Barcelonei, dar a devenit 
la vremea sa un eşec: singurii locatari ai aces-
tui neobișnuit cartier rămânând proprietarul, 
Gaudí și unicul client al acestora. Intrat aici, 
ai senzaţia că pătrunzi direct în lumea caselor 
din turtă dulce din basmul Hansel şi Gretel. Și 
parcă niciun alt spațiu nu pune mai mult în 
valoare acoperișurile: dat fiind terenul delu-
ros, acoperişurile puținelor clădiri sunt punc-
tele de culoare după care te poți orienta...

Intrarea în parc e flancată de două clădiri 
neobișnuite, cu acoperişuri în forme fantasti-
ce şi turnuri șocante. Structurile imită formele 
naturale, cu coloane ce par a fi trunchiuri de 
copaci. Cele două pavilioane au formă de ou, 
fiind complet lipsite de linii şi unghiuri. Struc-
tura lor este din grinzi fortificate de ceramică 
şi bolte din cărămidă, susţinute de ziduri de 
rezistenţă înalte. Pavilionul din stânga, desti-
nat inițial administraţiei, prezintă un remar-
cabil turn de aproximativ 17 metri înălţime, 
acoperit cu mozaic argilos de culoare albastră 
şi albă. Pavilionul din dreapta sau „casa gardi-
enilor” este proiectat mai clasic – dacă putem 
folosi acest termen în contextul dat – având 
două etaje şi o mansardă.

Parcul Güell: bancă șerpuită

Acoperișuri istorice

Prima mare lucrare a lui Gaudí a fost Parcul 
Güell, edificat pentru cel mai important cli-
ent al său, industriașul Eusebi Güell. Amplasat 
pe un deal natural al orașului, este un extra-
ordinar exemplu de arhitectură peisagistică: 
plin de pini şi palmieri, cu diferenţe de nivel şi 
trepte pavate cu ceramică colorată, alei şerpu-
ite, coloane, o pagodă de mozaic şi sculpturi 
bizare, totul îmbrăcat în celebrele bucățele de 
faianţă colorată „marca” Gaudí. Construcțiile 
au fost prevăzute doar în zonele însorite, ceea 
ce a făcut ca peste 50% din suprafața parcu-
lui să rămână zonă verde. A fost conceput 
ca o grădină privată în stil englezesc menită 

Și la parcul Güell putem 
nota câteva premiere de 
factură tehnică: betonul 
armat e folosit prima oară 
în Spania, iar unele părți ale 
acoperișurilor de aici sunt 
construite cu elemente pre-
fabricate, ce permit o incre-
dibilă flexibilitate în faza de 
design și construcţie.
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Acoperișuri istorice

Cel mai ambiţios proiect al lui Gaudí este 
neîndoielnic Catedrala Romano-Catolică 
Sagrada Familia. Arhitectul a lucrat aici în-
cepând din anul 1882 până în 1926, la moar-
tea sa, ultimii 15 ani din viaţă dedicându-i 
exclusiv acestui proiect. 

Din ansamblul catedralei Sagrada Familia, 
partea edificată de Gaudí conține cripta, ab-
sida și Fațada Nativității. Noua Fațadă a Pa-
timilor a fost construită de colaboratorii săi 
începând din 1925, celelalte două fiind încă 
în lucru. 

Se estimează că în ritmul actual al lucrări-
lor, Catedrala se va finaliza în circa 100 de 
ani. Complexitatea lucrării e foarte mare, iar 
costurile pe măsură: finanțată actualmente 
din donaţii private şi încasări proprii, Sagra-
da Familia are un buget anual de circa 20 de 
milioane euro.

Sagrada Familia – fațada 
Nativității

Sagrada Familia – fațada 
Patimilor

Sagrada Familia – fațada 
Gloriei
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Pentru arhitecți, Onduvilla® este o alternativă avantajoa-
să în vederea îndeplinirii exigențelor clientului final din 
perspectivă practică, estetică și economică. Cu atât mai 
mult cu cât Onduvilla® lasă liberă creativitatea arhitec-
tului, fiind o învelitoare potrivită și caselor cu structură 
din lemn, acoperișurilor cu volumetrie interesantă, case-
lor de vacanță, anexelor, într-un cuvânt, oricărui tip de 
construcție. Cromia a fost gândită pentru a aduce un aer 
familiar: pe lângă o serie de culori tari (nuanțe de roșu, 

Un acoperiș cu învelitoare Onduvilla® prezintă o serie de avantaje notabile, deopotrivă pentru arhitecți, benefi-
ciari și montatori: greutate redusă, o bună rezistență termică, un confort acustic sporit, un grad înalt de persona-
lizare ca formă și culori și, nu în ultimul rând, un preț accesibil.

Tehnologii de Top

ONDUVILLA®: calitate și design 
pentru un acoperiș modern

verde, teracotă, negru), a fost creată o gamă cu efect 3D, 
având umbre orizontale care conferă învelitorii un relief 
mai pronunțat, natural, chiar o senzație de patină. Desi-
gur, toate celelalte elemente (coame, închideri laterale 
etc.), ca și accesoriile, respectă cromatica generală și dau 
acoperișului un aspect unitar.

În fine, sistemul complet Onduvilla este compus din tot 
ceea ce este necesar unui proiectant pentru a concepe un 
acoperiș, de la placă de câmp, coamă, elemente de colț 
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Caracteristicile plăcilor Onduvilla®
Lungime 106 cm
Lățime 40 cm
Grosime 3 mm
Înălțimea ondulei 40 mm
Suprafața utilă/placă 0,31 m²
Număr de plăci/m² util 3,23
Greutatea plăcii 1,27 kg
Greutatea/m² 4 kg
Emisii de gaze în timpul fabricației 4 kg eq CO2/m²

ONDULINE 
www.onduline.ro

ONDUVILLA 
www.onduvilla.net

sau închideri laterale (realizate din același material), la sis-
teme de fixare, benzi hidroizolante, elemente de aerisire 
sau luminatoare. 

De foarte multe ori, pentru beneficiari este esențial timpul 
de execuție, mai cu seamă în cazul renovărilor. Cei care au 
trecut printr-un atare proces știu că, dincolo de investiția 
financiară, există o serie de disconforturi logistice (mutarea 
copiilor la bunici, închirierea temporară a unui apartament 
pe durata lucrărilor etc.) – dorinţa este ca acestea să fie pe 
cât posibil scurtate. Şantierele cu un ritm de lucru rapid re-
clamă materiale flexibile și simplu de pus în operă, calități 
îndeplinite cu brio de sistemul Onduvilla®.

Un alt avantaj major al sistemului este greutatea sa re-
dusă (doar 4kg/mp), ceea ce, la construcțiile noi, implică 
o economisire considerabilă, de până la 40%, a cantității 
de lemn folosit pentru șarpantă, iar la renovări se tradu-
ce prin posibilitatea păstrării vechii structuri. Bineînțeles, 
acest lucru nu exclude rezistența acoperirii, pășirea în tim-
pul construcției sau în cazul eventualelor intervenții ulte-
rioare nefiind o problemă.

Tot pentru beneficiari, un aspect important la alegerea 
învelitorii constă în confortul acustic, asigurat pe deplin 
de Onduvilla® atât împotriva sunetelor venite din exterior, 
cât și a zgomotului produs de ploaia căzută pe acoperiș.

Din perspectiva montajului, eficiența sistemului este 
asigurată de dimensiunile reduse ale plăcilor, care devin 
astfel ușor de transportat, de manevrat și de pus în ope-
ră. O ambalare atentă, pe pachete, face ca învelitoarea să 
ajungă simplu și fără deteriorări acolo unde este nevoie. 

Execuția propriu-zisă necesită doar o abordare profesio-
nistă și responsabilă, pentru că sistemul este foarte ușor 
de pus în operă, cu un training minim pentru un monta-
tor profesionist. În plus, montatorul este ferit de proble-
me și reclamații ulterioare: etanșeitatea este asigurată de 
caracterul impermeabil și flexibil al materialului, care își 
menține proprietățile în orice condiții climatice, inclusiv 
la temperaturi ridicate sau îngheț. Cuiele cu cap rotund 
folosite la montaj împiedică infiltrațiile, datorită tehno-
logiei SealSmartTM, prin care materialul compozit elastic 
al plăcii etanșeizează în jurul fiecărui cui pătruns. În ace-
lași timp, forma ondulată a învelitorii permite ventilarea 
acoperișului deasupra izolației termice, împiedicând for-
marea condensului.
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Câteva expuneri au fost susţinu-
te de specialişti din Anglia: Dus-
ty Gedge, Preşedintele Asociaţiei 
Europene a Acoperişurilor Verzi 
şi Prof. Gary Grant, consultant în 
soluţii de înverzire a oraşelor şi au-
tor al multor cărţi pe această temă. 
De asemenea, au luat cuvântul re-
prezentanţi ai celor două companii 
organizatoare, Arta Grădinilor şi 
Bauder România, precum şi urba-
nistul peisagist Ioana Mircea, care 
a prezentat un studiu de caz din 
Bucureşti, cartierul Militari. 

Acoperirea cu natură
Domnul Dusty Gedge a vorbit 

pe tema acoperişurilor verzi, în 
legătură cu infrastructura verde a 
oraşelor. Identificând o anumită 
tensiune între mediul construit şi 

În data de 25 aprilie, Arta Grădinilor şi Bauder România au organizat evenimentul „Leaving GREY.  
Living GREEN.”, dedicat soluţiilor viabile pentru dezvoltarea durabilă a oraşelor, printre care acoperişurile 
verzi şi grădinile verticale, respectiv tehnologiile de realizare a acestora. Problematica sensibilă a deficienţelor 
sustenabilităţii mediului urban din România a fost dezbătută în cadrul unor conferinţe la care au asistat 
arhitecţi, designeri, urbanişti, constructori şi membri ai altor categorii profesionale implicate în procesul  
de ameliorare a peisajului citadin. 

„Leaving GREY. Living GREEN.“ – 
Despre acoperișuri verzi și nu numai

EvEnimEnt

natură, a trecut în revistă princi-
palii duşmani ai spaţiului urban: 
uscăciunea, căldura, impermea-
bilitatea, poluarea la diferite nive-
luri. În oraşe se fac simţite tot mai 
frecvent fenomene precum creşte-
rea excesivă a temperaturilor din 
timpul verii (în centrul Londrei 
temperatura este cu 5ºC mai mare 
decât la periferie) sau a furtunilor 
violente care aduc inundaţii. Din 
viaţa oraşelor au dispărut aspecte 
fireşti precum polenizarea plante-
lor, existenţa habitatelor, solurile 
stabile şi fertile, locurile umbroa-
se, apa curată. Soluţia promovată 
de domnul Gedge este „acoperirea 
cu natură”, folosind natura ca pe 
un inginer care face totul posibil. 
Acoperişurile pot deveni suport 
pentru straturi de sol de la 6 cm 

la 40 cm, care să susţină greutăţi 
între 60 şi 500 kg/mp. La acest 
nivel pot creşte nu doar iarbă sau 
plante de talie joasă, ci şi arbuşti 
sau copaci de mici dimensiuni. 
Ideea nu este nouă, în încheie-
rea expunerii fiind arătate câteva 
imagini din Anglia, unde terasele 
verzi sunt întâlnite frecvent, şi nu 
doar în oraşe, ci şi în zone rurale. 
Aceste noi peisaje înverzite sau în 
culori multicolore înseamnă răci-
rea aerului prin transpiraţia plan-
telor, răcirea acoperişurilor care 
astfel se menţin la temperatura de 
25ºC şi, în consecinţă, reducerea 
consumului de energie pentru aer 
condiţionat cu 4,15 KWh/mp/an. 
Acelaşi acoperiş, datorită straturi-
lor lui, aduce o economie a energiei 
pentru încălzire cu 2-6  KWh/mp/

Dusty Gedge, președintele AEAV (Anglia) Prof. univ. Gary Grant (Anglia) Cristian Anghel, director general Arta Grădinilor
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an. Potenţialul oraşelor din aceas-
tă perspectivă este important – de 
exemplu, 32% din suprafaţa totală 
a acoperişurilor centrului Londrei 
poate fi transformată în zone verzi.

Vegetaţie pe toate planurile
O abordare similară a avut dom-

nul Gary Grant, care a extins 
perspectiva asupra întregii infra-
structuri a unui oraş. Spaţiile verzi 
din jurul clădirilor se pot continua 
şi pe acoperişurile acestora, în ca-
drul unui proces de bio-mimetism 
care aduce avantaje întregului 
oraş. Domnia sa a mai menţionat 
cazuri particulare precum Elve-
ţia, unde legislaţia obligă crearea 
de acoperişuri verzi pentru marile 
centre comerciale; în Basel, sunt 
prevăzute chiar anumite plante 

O sOluţie tehnică, cu accent pe 
crearea condiţiilor optime pentru 
realizarea acoperişurilor verzi prote-
jând în acelaşi timp şi construcţia a 
fost oferită de sponsorul principal al 
evenimentului, compania Bauder.
spectaculozitatea grădinilor suspen-
date deasupra clădirilor moderne 
ar fi greu de susţinut fără sisteme 
termo- şi hidroizolante performante, 
care să permită controlul asupra 
umidităţii şi transferului de căldură 
la acest nivel. 
În paginile următoare puteţi vedea 
câteva posibilităţi de amenajare cu 
produsele Bauder, evidenţiate şi în 
cadrul acestui eveniment.

indigene care să devină habitate 
pentru nevertebrate.

Domnul Cristian Anghel, de la 
Arta Grădinilor, a susţinut o ex-
punere despre grădinile vertica-
le, o soluţie de asemenea eficientă 
pentru sustenabilitatea mediului 
urban. Printre beneficiile acestor 
amenajări, au fost menţionate ur-
mătoarele aspecte: sunt bariere ter-
mice şi fonice, purifică aerul de gaze 
nocive şi praf, sporesc biodiversita-
tea locală şi îmbunătăţesc confor-
tul psihologic, devenind puncte de 
atracţie vizuală. Creativitatea în 
acest domeniu este foarte impor-
tantă, astfel fiind obţinute amena-
jări spectaculoase pentru exteri-
oare şi interioare de clădiri pentru 
birouri, locuinţe, spaţii de tranzit 
etc., dar şi grădini productive, cu le-

gume şi zarzavaturi. Sistemele sunt 
de o complexitate variată, cu struc-
turi de susţinere, sisteme de irigaţii, 
camere tehnice şi mase vegetale di-
versificate. Un alt proiect prezentat 
de Arta Grădinilor, prin doamna 
Ioana Mircea, a constat în decoraţi-
uni interioare cu plante naturale vii 
şi plante stabilizate. 

Ioana Mircea, urbanist-peisagist

Arpad Abram, director general Bauder România
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                   : sisteme complete pentru 
acoperișuri verzi
În contextul preocupării pentru aspectele ecologice ale construirii şi utilizării unei clădiri, Bauder 
a fost primul producător care a dezvoltat sisteme constructive complete pentru acoperişuri verzi, 
de la bariera de vapori până la vegetaţie. datorită unei experienţe de decenii, Bauder a adus per-
manent îmbunătățiri acestui domeniu, oferind în prezent o mare varietate de sisteme constructive, 
bine proiectate, concepute pentru vegetaţie extensivă sau intensivă, la acoperişuri tip terasă şi 
chiar cu pantă.

Folosind sistemele Bauder, se pot 
oBţine:

1Acoperişuri cu vegetaţie extensivă – permit o vege-
taţie naturală aplicată, cu sarcini reduse pe suprafaţă şi 

cu nevoi de îngrijire minime. Ca plante, se folosesc adesea 
tipuri de sedum, completate cu ierburi rezistente la secetă 
şi plante medicinale. Se foloseşte metoda de construcţie 
multistrat, cu separare funcţională între stratul de vegeta-
ţie, cel de filtrare şi cel de dren. Vegetaţia este susţinută de 
un substrat mineral compozit cu conţinut organic scăzut, 
care trebuie să înmagazineze apa şi substanţele nutritive şi 
să ofere suficient spaţiu pentru rădăcină. Apa care nu poa-
te fi preluată de plante se evacuează cu ajutorul unui strat 
de dren, acoperit cu un voal de filtrare care asigură reţine-
rea particulelor fine şi funcţionarea durabilă a drenajului. 
Irigarea intensă nu este necesară decât pentru amplasările 
noi, în caz de secetă, iar îngrijirea după primele două peri-
oade de vegetaţie se poate face rar, chiar şi de 2 ori pe an.

2Acoperişuri cu vegetaţie intensivă - oferă posibilităţi 
de amenajare variate şi pot fi folosite în anumite ca-

zuri de execuţie ca grădini pe acoperiş sau pajişti, cu zone 
de loisir şi alei (care au însă nevoie de o abordare speci-
ală pentru a rezista la trafic). Uneori, se pot planta chiar 
arbuşti şi arbori de mici dimensiuni. Gazonul necesită cel 
puţin 20 cm de substrat. În scopul dimensionării substra-
tului pentru vegetaţie, la plantele lemnoase se poate folosi 
următoarea formulă:

    

înălţimea de creştere
10

Grosimea constructivă a substratului =

Capacitatea de stocare a apei în substraturi este ridicată, 
dar vegetaţiile intensive trebuie irigate periodic, în special 
gazonul. Este necesară de asemenea îngrijirea, pe măsura 
exigenţelor la care se doreşte a se ridica grădina. Proiectarea 
de  vegetaţii  intensive şi în special alegerea plantelor con-
form obiectivului necesită cunoştinţe de specialitate solide.

» Atuurile acoperisului verde:
• protejează de radiaţia UV şi de temperaturi extreme 
(suprafețele de culori închise ajung uşor la temperaturi de 80°C);
• răceşte aerul şi acoperişul;
• reţine apa în mod natural, împiedică formarea bălților care 
creează zone critice de trecere de la umed la uscat şi reglează 
umiditatea la nivelul întregului acoperiş;
• acumulează praful;
• se evită deteriorările mecanice sau de altă natură (grindină, 
incendiu), se protejează hidroizolaţia de influenţele mediului, iar 
prin plantări executate profesionist, elementele sistemului nu 
sunt afectate; 
• asigură o estetică deosebită şi dă naştere unor habitate valo-
roase pentru natură. 
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Cluj: 0745 326 690, 0748 227 767 
Timișoara: 0744 393 113 
București: 0746 030 335, 0744 790 987

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

Structura portantă:
Beton, BCA, tablă sau lemn

Stratul de grund
De ex. Bauder Burkolit V

Bariera de vapori
BauderTHERM DS 2 - membrană cu sudare rapidă
BauderTEC KSD - autoadeziv la rece

Stratul termoizolator
Plăci termoizolatoare înclinate BauderPIR FA  
(WLS 025), BauderPIR M sau BauderPIR T

Primul strat termoizolator
Membrana hidroizolatoare BauderTEC KSA

Stratul plantat
(de vegetaţie)

Stratul de acoperire  
rezistent la străpungere
Membrana bituminoasă aditivată cu elastomeri 
BauderPLANT E cu inserţie de armare dintr-un 
voal de poliester de înaltă performanţă și suprafaţa 
acoperită cu ardezie verde ca protecție UV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Protecţie la străpungerea 
rădăcinilor
Bauder oferă o gamă largă 
de membrane din material 
plastic şi bitum cu funcţie 
de protecţie împotriva 
rădăcinilor. De exemplu, 
membrana termosuda-
bilă cu bitum elastomer 
BauderPLANT E este o 
membrană pentru strat 
de închidere de calitate 
ridicată şi în acelaşi timp o 
protecţie la străpungerea 
rădăcinilor.

3Acoperişuri înclinate cu vegetaţie - necesită sisteme 
speciale de plantare, având anumite particularităţi de 

construcţie, un drenaj şi o uscare mai accentuate. Se ur-
măreşte stabilitatea stratului şi, pentru a compensa scur-
gerile de suprafaţă ale apei, este necesară creşterea retenţi-
ei de umiditate. Deşi ideale sunt înclinaţii ale acoperişului 
verde de 1°- 5°, Bauder permite pante de până la 15°, şi 
chiar până la 25°, dacă se iau măsuri provizorii împotriva 
alunecării şi se grăbeşte acoperirea cu vegetaţie.   

Bauder a conceput şi sisteme de acoperiş verde uşor, 
pentru structurile cu capacitate portantă redusă, în situaţiile 
când sistemele constructive standard, de peste 100 kg/mp, 
sunt considerate prea grele. Capacitatea ridicată a acestui 
sistem de a stoca apa permite o reducere cu 5 cm a grosimii 
substratului pentru vegetaţie Bauder Pflanzerde PO-E. Ast-
fel, greutatea a fost redusă la circa 70 kg/mp, în stare saturată 
cu apă, iar la acest nivel se poate obţine o vegetaţie extensivă.

Detaliu marginea acoperişului Detaliu joncțiunea cu un perete
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arhitectură și design

Dezvoltarea durabilă şi suste-
nabilitatea oraşelor, despre 

care se vorbeşte mult în ultima 
vreme, presupune ca, în activi-
tatea urbană, să se aibă în vedere 
resursele limitate avute la dispo-
ziţie – în privinţa patrimoniului 
imobiliar, a forţei de muncă, a 
transporturilor etc. Este o abor-
dare care ţine seama de contex-
tul economic şi social actual, 
dând o direcţie de dezvoltare a 
oraşului astfel încât să se păstre-
ze pentru generaţiile vitoare po-
sibilitatea (resursele) de a-şi pune 
în operă propriile proiecte, de a 
avea propriile opţiuni. Acoperi-
şurile verzi, grădinile verticale 
reprezintă soluţii pentru o serie 
de probleme importante ale spa-
ţiului urban. 

Problemele oraşului 
românesc

Acoperişurile verzi implică re-
facerea zonelor de vegetaţie, a 
ecosistemelor distruse prin con-
struire, dar la un alt nivel, cel al 
acoperişului. La noi se greşeşte în 
foarte multe feluri, în primul rând 
prin ignorarea acestor soluţii care 
în Occident au devenit elemente 
importante de dinamică urbană. 
Puţini bucureşteni ajung să îşi 
vadă oraşul de sus; ar înţelege care 

este realitatea, efectul în primul 
rând estetic al aşa-ziselor „repa-
raţii“ pe care le fac, în fond nişte 
cârpeli care arată dizgraţios. De la 
nivelul solului, un acoperiş contu-
rează silueta urbană, iar privit de 
sus asigură continuitatea vizuală 
şi o identitate oraşului. Acoperite 
cu vegetaţie, blocurile pot con-
stitui nişte puncte de interes din 
perspectivă estetică, dar în pri-
mul rând reprezintă o intervenţie 
benefică pentru oraş. Plantele fil-
trează aerul, generează oxigen, re-
duc efectele aşa-numitelor „insule 
de căldură“ create de betoanele 
care radiază căldura acumulată, 
ridicând temperatura locală cu 
5-10ºC. Plantele reţin praful, pul-

berile microscopice în suspensie, 
care în România depăşesc de 4 
ori limitele admise în Uniunea 
Europeană. Noxele sunt filtrate cu 
ajutorul acestor organisme vii pe 
care trebuie să învăţăm să le folo-
sim în avantajul nostru. 

Din păcate, terasele superioare 
ale blocurilor construite în oraşele 
din România după 1960 nu au fost 

IOANA MIRCEA - Urbanist Peisagist

Terasele blocurilor de 
locuințe – o șansă Pentru 
Dezvoltarea Durabilă

Bloc de locuințe (Portland Grove – Londra), înainte și după reabilitarea terasei 
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gândite ca locuri accesibile locata-
rilor, ci mai degrabă ca zone teh-
nice, cu guri de aerisire pentru ca-
nalizare, camera tehnică a liftului, 
ulterior loc de amplasare a aparate-
lor de aer condiţionat etc... Dorinţa 
locatarilor, mai ales a tinerilor, de 
a vedea oraşul de sus, de a se bu-
cura de perspectivă, există. Am 
putut vedea în străinătate proiecte 
cu blocuri de locuinţe colective ra-
cordate prin treceri la ultimul etaj, 
practic sisteme de parcuri suspen-
date Terasele blocurilor autohto-
ne, cu măsurile de siguranţă nece-
sare, ar putea deveni ceva similar, 
fiind zone uniforme din punctul 
de vedere al nivelului de înălţime. 
Chiar dacă pare un proiect greu 
de realizat în România, poate fi 
un subiect de gândire, mai ales 
pentru zonelele urbane care nu 
au parcuri la nivelul solului.

O dificultate este chiar felul în 
care funcţionează şi se raportea-
ză la orice intervenţie asociaţiile 
de locatari. Puţini sunt dispuşi să 
privească acoperişul blocului ca 
pe un bun comun, iar acest lucru 
se poate observa când cei de la 
ultimul etaj încearcă să responsa-
bilizeze asociaţia pentru o simplă 
reparaţie, cu atât mai puţin pentru 
un acoperiş verde. Li se pare o lu-
crare de care nu beneficiază direct, 
la efectele căreia nu au acces. 

Ce implică un acoperiş 
verde

Se presupune că acest gen de 
intervenţie afectează structura 
construcţiei, deci trebuie obţi-
nute aprobările necesare, având 
la bază studii de rezistenţă. Un 
acoperiş verde încarcă structu-
ra blocului şi trebuie văzut dacă, 
după ce s-au scos vechile materia-
le izolante şi se aduce noul sistem 
de terasă acoperită cu vegetaţie, se 
produce o încărcare suplimenta-
ră. Întrucât procesul de obţinere 
a aprobărilor durează, între timp 
pot fi contactate companiile care 
oferă produse şi servicii speci-
alizate, se pot evalua ofertele de 
preţ şi sistemele folosite. Nu în ul-

timul rând, trebuie consultat un 
urba nist peisagist sau un inginer 
horticol care să ofere consultanţă 
pentru proiectul în ansamblu şi să 
propună soluţii viabile.

Un acoperiş verde este o lucrare 
complexă, în care sunt implicaţi 
mai mulţi specialişti. Prima eta-
pă este realizarea hidroizolaţi-
ei. Acoperişul trebuie să devină o 
cuvă care să păstreze apa, de aceea 
se şi fac teste de inundare pentru 
a vedea calitatea hidroizolării, re-
zistenţa, etanşeitatea etc. Ulterior, 
se pune stratul de drenaj, care să 
asigure scurgerea apei de deasu-
pra hidroizolaţiei, respectiv un 
geotextil, o folie de barieră care va 
opri rădăcinile şi insectele să dis-
trugă hidroizolaţia ori structura, 
întrucât aici se va crea un ecosis-
tem. În continuare, trebuie aşezat 
un substrat vegetal special, nu 
pământ de grădină, aşa cum fac 
mulţi în România. Trebuie înţeles 
că pământul de grădină îngreu-
nează structura şi nu poate susţine 
plantele cu substanţe nutritive pe 
termen lung. Din aceste motive se 
foloseşte un amestec uşor de tuf 
vulcanic şi fibră de cocos. Aceasta 
din urmă, prin degradare, asigură 
substanţele nutritive necesare for-
mării ecosistemului.  (Va urma)
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Materiale naturale MEDITERRAN
pentru o arhitectură de calitate

Țigla din beton mai are o proprietate deosebită: poate fi 
obținută în orice nuanță, cu condiția ca producătorii să 
aibă deschiderea de a capta culorile naturii și a ni le oferi. 
Prin diferitele modele și nuanțe posibile, se pot realiza con-
strucţii personalizate sau care să respecte arhitectura zo-
nei, culorile faţadei, tâmplăriei și structurii din lemn. Con-
strucţia poate fi personalizată prin aspectul acoperișului, 
care va deveni un element de referinţă al zonei respective. 
Acest reper își schimbă foarte greu nuanţa, iar procesul se 
va petrece uniform. În gama de produse Mediterran, linia 
Danubia poate fi găsită acum și în nuanțe corai și cafeniu: 
Danubia Resistor Korall și Danubia Resistor Mocca. De ase-
menea, linia Rundo și-a adăugat, pe lângă corai și cafeniu 
(ca să nu mai amintim și numeroasele variante anterioa-
re, clasice sau arhaizate), o atrăgătoare nuanță de antracit 
– avem astfel de ales între Rundo Resistor Carbon, Rundo 
Resistor Korall și Rundo Resistor Mocca. 

În plus, țiglele Mediterran cărora li s-a imprimat prin 
culoare senzaţia de patină, precum Coppo arhaic, Rundo 
arhaic sau Zenit arhaic, se pretează la renovările de clădiri 
vechi, dar și la acele construcţii noi care vor să fie remarca-
te printr-un plus de valoare arhitecturală. Aceste modele și 
culori au fost folosite la o serie de asemenea clădiri, preţul 
nefiind cu mult mai mare decât pentru celelalte culori din 
gama respectivă.

Toate gamele de materiale Mediterran sunt oferite în sis-
tem complet, și, așa cum ne sugerează și denumirea, țiglele 
și celelalte elemente din beton beneficiază de proprietățile 
sistemului de protecție Resistor, care prelungește conside-
rabil durata de exploatare a acoperișului. Datorită acestei 
ameliorări, pe lângă o protecţie superioară a culorii, supra-
faţa devine foarte netedă, fină, fără asperităţi, o barieră în 

Ţiglele din beton sunt materiale 100% naturale, având în compoziţie numai nisip cuarţos cu adaos 
de ciment, colorant (oxid de fier) şi apă. Încă din antichitate, grecii foloseau varul ars în amestec 
cu nisipul pentru a obţine un material bun pentru construcţii, iar romanii au dezvoltat tehnica 
betonului propriu-zis prin amestecul varului cu nisip, la care au adăugat cenuşă vulcanică. Cu acest 
amestec a fost realizată cupola Pantheonului din Roma, o performanţă a acelor vremuri şi una 
dintre atracţiile turistice de nivel mondial la ora actuală. 

Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

tehnologii de toP

plus împotriva pătrunderii apei în țigla de beton, împotri-
va apariției mușchilor și lichenilor. 

Mediterran, brand cu o istorie de peste 90 de ani, oferă țigle 
colorate în nuanțe naturale pentru a permite arhitecților 
o varietate mai largă de opțiuni atunci când proiectează o 
casă. În acest moment, când managementul culorilor pen-
tru finisajele de fațade și pentru tâmplărie a ajuns la un ase-
menea rafinament, este evident că și acoperișul trebuie să 
își aducă aportul la un concept vizual bine definit, fără alte 
constrângeri decât cele de ordin estetic.
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RecomandăRi

Un aspect important asupra căruia 
arhitectul și beneficiarul trebuie să se 
pună de acord este stabilirea formei 
acoperișului, respectiv a pantei aces-
tuia. Este vorba atât de rațiuni este-
tice, cât și practice, iar dacă vorbim 
de complementaritatea lor, atunci 
panta este un foarte bun exemplu. 

Forma acoperișului, pe care o asociem 
deseori cu stilul unei construcții, a fost dic-
tată de-a lungul timpului, de fapt, de rațiuni 
pragmatice. Ploaia, vântul, zăpada, soarele 
au avut o importanță majoră în proiectarea 
și realizarea șarpantelor și învelitorilor, fiind 
de fapt argumente pentru definirea stilului. 
La fel de importantă este folosirea spațiului 
de sub șarpantă, pentru care există opțiunea 
mansardării. Vorbind strict de spațiul româ-
nesc, într-un fel sunt gândite acoperișurile 
din Bărăgan și în altul cele din Maramureș, 
Sibiu sau Sinaia. Astfel, în zone cu precipi-
tatii abundente, pantele acoperișurilor sunt 
mai accentuate, pentru îndepărtarea cât mai 
rapidă a apei din ploaie, zăpadă sau gheață. 
Un alt aspect este că la pante mici sunt re-
comandate învelitori continue, etanșe, în 
timp ce la pante mari se pot folosi și înve-

litori discontinue, formate din elemente 
independente cu rosturi neetanșe. 

În ultimul timp, se încearcă un compromis 
între aspectele legate de climă și utilizarea efi-
cientă a spațiului prin mansardare, ceea ce a 
modificat radical felul în care sunt proiectate 
acoperișurile. Totuși, un lucru trebuie stabilit 
de la început: în alegerea pantei, trebuie lua-
te în calcul și recomandările producătorului 
învelitorii, specificațiile acestuia în privința 
înclinării minime și maxime, cu mare atenție 
la detaliile de arhitectură ale acoperișului.

Panta acoPerișului, 
rațiuni practice și estetice

Pentru construcțiile actuale, pantele 
acoperişurilor trebuie puse în acord cu: 

1 Sistemul (materialul) de învelitoare

2 Modul de îmbinare a elementelor de înveli-
toare (fragmentată sau continuă)

3 Modul de asigurare a etanșeității
4 Zona climatică de situare a construcției

5 Regimul debitelor pluviale medii și maxim 
previzibile

6 Direcţia vînturilor dominante și intensitatea 
acestora

7
Mărimea posibilă a depunerilor de zăpadă, 
corelată cu prevederea reţinerii sau alunecării 
acestora pe versanţi (parazăpezi)

8 Posibilitatea creării de praguri de gheaţă 
(inclusiv în zona inferioară a învelitorii)

9 Modul de concepere și realizare a sistemelor 
de colectare și evacuare a apelor pluviale

10 Sistemul de acces pe acoperiș

În zone cu precipitatii abun-
dente, pantele acoperișurilor 
sunt mai accentuate, pentru 
îndepărtarea cât mai rapidă 
a apei din ploaie, zăpadă sau 
gheață.
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Final distribution, importatorul exclusiv GeRaRd în România, a introdus 
în gama de produse un nou profil de țiglă metalică cu acoperire de 
piatră naturală: GeRaRd diamant. o țiglă pentru acoperiș cu toate 
beneficiile produselor Gerard, recunoscute pentru durabilitate și 
calități estetice, care acoperă însă o suprafață cu 10 % mai mare.

GerarD Diamant –  
inspirat de unul dintre cele mai rezistente 
și durabile  materiale cunoscute din lume!

• 10% mai multă acoperire 
Profilul Diamant acoperă o suprafață cu 10 % mai mare, fiind 
necesar un număr mai mic de module pe metru pătrat.

• 10% mai puțin efort
Un modul cu 10% mai mare înseamnă 10% mai puțin efort în 
ceea ce privește achiziția de materiale și procesul de montare. 

excelența noului profil GerarD Diamant
Produse de inventatorul țiglei me ta lice cu acoperire de pia-
tră, acoperișurile noastre au fost testate în condiții extreme 
de-a lungul timpului. Fie că vorbim de cutremurele din Noua 
Zeelandă, de tsunami-urile din Japonia, de uraganele ameri-
cane, de verile fierbinți din Australia, de iernile geroase din  
Siberia sau de căderile masive de zăpadă din cei mai înalți 
munți ai Europei, ele au rezistat împotriva celor mai puter-
nice forțe ale naturii. Gerard Diamant nu numai că va rezista 
o lungă perioadă de timp, ci vă va ajuta să economisiți bani 
pentru că suprafața de acoperire a unui modul cu 10 % mai 
mare reduce costurile și timpul de montaj.

GerarD Diamant, campionul renovărilor
Impactul unui acoperiș nou e decisiv la renovarea casei, pu-
tând chiar redefini stilul acesteia. Gerard Diamant este ale-
gerea perfectă când vreți să renovați:
• Se montează rapid. Versatilitatea și greutatea redusă per-

mit montajul peste  învelitoarea existentă, reducând dura-
ta și costurile de montare.

• Când structura de rezistență a acoperișului este veche 
și slăbită. Țigla Gerard Diamant are greutate redusă și, de 
aceea, nu se impune întotdeauna schimbarea sau consoli-
darea vechii structuri de rezistență. 

• Dacă doriți extinderea sau crearea unei anexe la un 
acoperiș vechi. Rezistent și modern, acoperișul Gerard Di-
amant este garantat împotriva infiltrațiilor, chiar și în cazul 
unui acoperiș complex.

tehnoloGii de top

un acoperiș nou cu costuri reduse și mai 
puțină „bătaie de cap”
Alege profilul GERARD Diamant:
- pentru a reduce timpul de instalare și costurile;
- pentru a vă proteja casa indiferent de vreme: ploaie, zăpa-
dă ori vânturi puternice;
- datorită durabilității sale dovedite, nu va fi nevoie să 
renovați acoperișul cel puțin 50 de ani;
- datorită versatilității și rezistenței la decolorare, își păstrea-
ză aspectul mai mult timp;
- pentru o garanție de 50 de ani în sistem pro-rata valabilă 
pentru toate zonele, inclusiv pe litoral.
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Temad – furnizor de soluţii durabile 
pentru hidroizolarea acoperişurilor şi teraselor

Specialiştii TEMAD vă propun o soluţie profesională 
de hidroizolare pe bază de poliuretan (marca MARIS 
POLYMERS), care vă va ajuta sa reduceţi costurile de ma-
noperă pentru decopertarea, repararea şi aplicarea de noi 
membrane de carton bituminos, va reduce semnificativ 
durata de desfăşurare a lucrărilor, fiind în acelaşi timp du-
rabilă şi eficientă.

Hidroizolarea teraselor şi acoperişurilor cu 
MARISEAL SYSTEM® 
SISTEMUL MARISEAL este folosit pentru hidroizolarea 
acoperişurilor din lemn sau tablă, teraselor “verzi” (terase, 
grădini), acoperişurilor inversate, teraselor şi balcoanelor 
placate cu gresie, marmură sau granit, parcărilor auto, po-
durilor, piscinelor, rezervoarelor de apă, iazurilor de peşti, 
canalelor de irigaţii, etc.

MARISEAL 250® este o membrană poliuretanică lichi-
dă, de calitate superioară, pentru hidroizolaţie, compo-
nentă a SISTEMULUI MARISEAL, ce permite o aplicare 

sigură şi uşoară la rece, incomparabilă cu membrana din 
carton bituminos. Membranele pentru hidroizolaţie li-
chide se aplică direct peste hidroizolaţia existentă (mem-
brana bituminoasă), după ce s-au făcut lucrările necesare 
de reparare a stratului suport. Astfel, se pot acoperi orice 
forme ale suprafeţelor care nu puteau fi hidroizolate efi-
cient cu soluţiile clasice. Reparaţia membranei bitumi-
noase vechi constă în: sigilarea şi armarea tuturor îmbi-
nărilor membranelor din carton bituminos cu MARISEAL 
Fabric® – bandă de geotextil impregnată cu membrana 
poliuretanică lichidă şi, ulterior, acoperirea întregii supra-
feţe cu două straturi succesive de Mariseal 250®. Membra-
na  poliuretanică lichidă preia forma suprafeţei suport, fă-
când o hidroizolaţie completă, inclusiv a diferitelor detalii 
complexe (aeratoare, luminatoare, coşuri de fum şi alte 
detalii de pe acoperişuri).

Sistemul se poate aplica atât peste membranele din car-
ton bituminos vechi, cât şi pe acoperişurile şi terasele ce 
nu au fost hidroizolate anterior.

Vântul, zăpada, ploaia şi soarele creează probleme în timp casei dumneavoastră. În special în piv-
niţă sau pe acoperiş apar deteriorări şi infiltraţii care trebuie neapărat înlăturate. Dacă, de exem-
plu, umiditatea pătrunde în zidărie, aceasta atrage după sine apariţia mucegaiului şi necesitatea de 
a încălzi suplimentar, ducând în final la costuri de întreţinere mai mari (întrucât încăperile cu pereţi 
umezi necesită mai multă energie pentru a ajunge la temperatura dorită, decât încăperile uscate).

Tehnologii De Top
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Alte articole din gama MARIS POLYMERS
Pivniţa unei case sau subsolul blocului sunt în contact per-
manent cu umiditatea solului. De aceea, zona aceasta trebu-
ie neapărat protejată pentru a impiedica formarea igrasiei. 

MARISEAL 600® este o membrană permanent elasti-
că pe bază de poliuretan şi bitum, cu aplicare lichidă, bi-
componentă, rezistentă la apă şi la îngheţ, ce îşi păstrează 
proprietăţile la temperaturi între -30ºC şi +90ºC. Atunci 
când este aplicată, formează o membrană continuă, fără 
îmbinări, fără posibilitatea de scurgere, rezistentă la apă 
stătătoare. MARISEAL 600® este utilizată pentru im-
permeabilizarea şi protecţia de durată a fundaţiilor şi a 
zidurilor de susţinere, având proprietăţi de blocare a va-
porilor.

Componenţa SISTEMULUI MARISEAL
MARISEAL 250® – strat de bază – mem-
brană poliuretanică lichidă monocompo-
nentă, permanent elastică, bazată pe o 
tehnologie revoluţionară, utilizată pentru 
hidroizolaţii de lungă durată. 
Consum: 0,75kg/mp/strat, se recomandă 
două straturi. 

MARISEAL 400® – strat superior pe bază 
de poliuretan alifatic, elastic, rezistent 
şi stabil UV, rezistent la trafic pietonal 
uşor, ce se aplică peste MARISEAL 250®.
Consum: 125gr/mp/strat, se recomandă 1-2 
straturi.

MARISEAL 420® – strat superior pe bază 
de poliuretan alifatic, dur-elastic, rezistent 
şi stabil UV, rezistent la trafic pietonal 
greu şi trafic rutier uşor, ce se aplică 
peste MARISEAL 250®. 
Consum: 250gr/mp/strat, se recomandă 1-2 
straturi.

MARISEAL Fabric® – geotextil polieste-
ric neţesut (60-65gr/mp) utilizat pentru 
ranforsarea membranei de hidroizolaţie 
MARISEAL 250®.

» Avantajele sistemului MARISEAL®:
• creşte durata de viaţă a acoperişului, până la 25 de ani – cer-
tificare EOTA; 
• aplicare uşoară la rece, fără flacără, nu sunt necesare măsuri 
de protecţie împotriva incendiului în timpul aplicării;
• 100% barieră impermeabilă, fără îmbinări sau suprapuneri, se 
elimină riscul infiltraţiilor cauzate de imperfecţiunile de aplicare;
• rezistenţă la razele UV; 
• rezistenţă la rădăcinile plantelor;
• rezistenţă mare la ruperea generată de mişcarea clădirilor; 
• flexibilitate mare chiar şi la -40° C; 
• eficienţă energetică sporită datorită proprietăţilor de reflexie;
• uşor de reparat în cazul în care deteriorarea a apărut ca urma-
re a unor acţiuni mecanice puternice;
• compatibilitate cu bitumul.

Importator și distribuitor:
Temad CO SRL

Braşov, Şoseaua Cristianului nr. 12
Tel: 0268.506.108, office@temad.ro

Temad Co este una din cele mai importante companii 
de distribuţie din România, recunoscută pe piaţa mate-
rialelor auxiliare pentru industrie, construcţii, amena-
jări şi decoraţiuni. Compania are un portofoliu vast de 
produse de calitate superioară ce acoperă o arie foarte 
largă de aplicaţii şi utilizări: adezivi, etanşeizanţi, spume 
poliuretanice, vopsele spray auto, decorative şi specia-
le, spray-uri tehnice, echipamente de protecţie, hidro-
izolaţii, sisteme de fixare, abrazive şi scule aşchietoare, 
profile din aluminiu şi PVC, accesorii pentru zugrăvit, 
accesorii pentru termoizolaţii şi pentru gips-carton, 
benzi adezive şi de etanşare, vopsele lavabile, tencuieli 
decorative, accesorii pentru baie şi bucătărie, produse 
de curăţat, răşini, scule de măsurare şi de grădinărit.

Specialiştii Temad vă pot oferi informaţii complete 
despre gama MARIS POLYMERS.
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Cum ne alegem corect coșul de fum?

Căldura căminului și siguranţa familiei sunt criteriile primordiale în momentul amenajării 
locuinţei noastre. Coșurile de fum sunt componente importante ale instalației de încălzi-
re, având rolul de a evacua, în deplină siguranță, deasupra acoperișurilor construcțiilor, fu-
mul și gazele de ardere nocive, provenite din diferite surse de căldură. Iată de ce, alegerea 
lor corectă este o condiție sine qua non pentru siguranța construcției și a beneficiarilor ei.

Ing. LaszLo schreck

Ca urmare a solicitărilor intense la 
care sunt supuse coșurile de fum (tem-
peraturi ridicate ale gazelor de ardere, 
șocuri termice cauzate de aprinderea 
accidentală a funinginii, condensat acid, 
îngheț-dezgheț, vânt, cutremur), aces-
tea trebuie să corespundă unor condiții 
foarte severe de funcționalitate și dura-
bilitate. Nerespectarea acestor condiții 
conduce la deteriorarea coșurilor de 
fum, putând surveni numeroase incen-
dii (peste 2600 de cazuri doar în anul 
2012) și intoxicări cu monoxid de car-
bon, soldate cu pagube materiale im-
portante și pierderi de vieți omenești.

Având în vedere importanța evacu-
ării eficiente a gazelor de ardere, pro-
iectarea, executarea și mentenanța 
acestor elemente de construcții se 
vor realiza numai de către specialiști, 
iar materialele/elementele compo-
nente folosite trebuie să fie de cali-
tate corespunzătoare, adică să dis-
pună de declarație de conformitate/
performanță, din care să rezulte că 
sunt adecvate utilizării în acest scop.

Gama sistemelor de coșuri de fum 
Leier este astfel concepută și realiza-
tă, încât orice investitor sau proprietar 
de imobil să poată găsi soluţia optimă 
pentru fiecare tip de încălzire, indife-
rent de combustibilul utilizat. 

Astfel, sistemul Leier LK, cu ter mo-
izolația constând dintr-un strat de aer 
închis, destinat surselor de căldură cu 
un randament energetic mai scăzut 
(sobe, șeminee) și sistemul Leier LSK 
cu strat termoizolant realizat din plăci 
de vată minerală bazaltică, recoman-
dat pentru cazane de puteri mici, me-
dii și mari, funcționând cu combus-
tibil gazos, lichid sau solid, fac parte 
din categoria sistemelor de coșuri de 
fum cu tiraj natural, care au ca ele-
ment central tubulatura de șamotă, 
rezistentă la temperaturi ridicate, la 
acțiunea corozivă a condensatului 
acid  și la șocuri termice. 

Sistemele de coșuri de fum coaxia-
le Leier Turbo și Leier Multikeram 
LAS, furnizoare de aer de combustie 
din exteriorul clădirii pentru centrale-
le termice de apartament tip „turbo”, 
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respectiv pentru cazanele cu conden-
sare, consumatoare de combustibil 
gazos sau lichid, reprezintă soluții 
moderne de evacuare cu tiraj forțat 
a gazelor de ardere, aplicabile la case 
multifamiliale etajate și blocuri de 
locuințe.

Printr-o amplasare corectă în raport 
cu construcția deservită și o dimensi-
onare corespunzătoare a secțiunii/dia-
metrului coșurilor de fum – operațiuni 
la care reprezentanții producătorului 
acordă consultanță tehnică – se va 
obține  un tiraj optim, ceea ce condu-
ce la economii prin optimizarea con-
sumului de combustibili și, implicit, la 
protecția mediului înconjurător prin 
eliminarea unei  cantități mai reduse 
de gaze de ardere  nocive și condens.

Datorită avantajelor prefabricării ele-
mentelor componente (modulare, pre-
cizie dimensională ridicată, compatibili-
tate) montajul coșului de fum a devenit 
facil, consumul de manoperă și timpul 
necesar punerii în operă fiind reduse.

Sistemele de coșuri de fum Leier 
funcționează ireproșabil, calitatea – 

atestată prin documente de calitate 
conforme cu legislația în vigoare și 
standardele europene din domeniu 
– regăsindu-se în toate componente-
le lor de bază (tubulatura de șamotă, 
stratul termoizolant, după caz, și 
învelișul exterior din beton preparat 
cu agregate ușoare), precum și în mul-
tiplele accesorii.

Nivelul de performanță înalt al aces-
tor produse, reflectat și în garanția 
de 33 de ani acordată de către produ-
cător, conferă sistemelor de coșuri de 
fum prezentate o durabilitate ridica-
tă, proprietarii beneficiind pe termen 
lung de confortul termic și siguranța 
căminului.

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

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

www.leier.ro 
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aduce confortul 
în casele din lemn

Casele din lemn au câteva atuuri importante, începând 
cu prețul avantajos raportat la eficiența energetică 
obținută, în bună măsură datorat timpului de execuție 
redus (în general, este vorba de circa 100 zile lucrătoare, 
un alt avantaj fiind că se poate lucra în aproape orice ano-
timp al anului, odată ce fundația a fost turnată). Costurile 
sunt reduse cu atât mai mult cu cât o parte a montajului 
structurii și pereților se realizează în fabrică, de unde casa 
vine sub formă prefabricată. Eficiența energetică este 
consecința faptului că lemnul este un material care păs-
trează cădura pe timp de iarnă și asigură un climat plă-
cut vara. Necesarul pentru încălzire este cu mult redus, 
comparativ cu clădirile de zidărie (rezistență termică de 
10 ori mai mare decât a betonului), aspect la care trebuie 

În ultima vreme se remarcă un interes tot mai crescut 
al beneficiarilor pentru casele din lemn. Motivele sunt 
multiple, de la cost și rapiditatea execuției, la eficiența 
energetică și flexibilitatea structurii – pentru a le 
menționa doar pe cele mai evidente. La realizarea ca-
selor și mansardelor din lemn se urmărește încărcarea 
redusă a structurii, fiind aproape impuse sistemele cu 
montaj uscat. Un aspect esențial în opțiunea pentru 
o casă din lemn îl reprezintă însă atingerea confortu-
lui dorit. Aici rolurile principale revin materialelor din 
care sunt realizați pereții, pardoselile, finisajele. Gama 
foarte variată de plăci de gips-carton de la Knauf 
devine astfel un argument decisiv pentru un confort 
echivalent sau chiar superior în privința fonoizolării, 
termoizolației, umidității aerului, posibilităților arhi-
tecturale și de design pe care le oferă acest material.

Case din lemn

SiSteme complete de pereți, 
pardoSeli și plafoane
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să luăm în calcul încă un lucru: casele din lemn moder-
ne sunt concepute din start ca eficiente energetic, fiind 
proiectate cu sisteme termoizolante cu vată minerală. Să 
nu uităm flexibilitatea – lemnul este un material elastic 
care asigură rezistența construcției la seisme cu magni-
tudine de peste 8 grade pe scara Richter. Nu în ultimul 
rând, putem vorbi de mediul sănătos creat în interiorul 
unei asemenea locuințe, unde lemnul absoarbe și emană 
umiditate în mod natural, regularizând astfel atmosfera. 
Lemnul nu permite depunerea de praf, casele constru-
ite cu acest material fiind recomandate persoanelor cu 
deficiențe respiratorii sau alergii. Produsele Knauf vin să 
întregească și să amelioreze aceste proprietăți ale caselor 
din lemn.

Eventualele dezavantaje ale lemnului pot fi trecu-
te în plan secundar dacă se lucrează cu produse și sis-
teme Knauf concepute tocmai pentru a ameliora 
performanțele unei construcții. Folosirea plăcilor Knauf 
Vidiwall, de exemplu, aduce cu sine o serie de avanta-
je notabile: reduce riscul în caz de incendiu (chiar dacă 
lemnul folosit este tratat ignifug, acest fapt doar întârzie 
combustia), este potrivit și pentru spații cu umezeală ri-
dicată a aerului (băi, bucătării) sau cu umezeală apărută 
accidental. Nu în ultimul rând, Knauf Vidiwall asigură 
izolația fonică necesară, compensând caracteristicile sla-
be ale lemnului din acest punct de vedere (care uneori 
scoate și sunete provenite din procesul de uscare). Pentru 
casele din lemn cu exigențe crescute în privința acusticii 
există și varianta Knauf Vidiwall HD, cu greutate majo-
rată la 1.350 kg/mc. Eficiența extraordinară a acestor plă-
ci cu caracter fonoizolant se poate observa în filmulețul 
postat pe site-ul nostru, www.acoperismagazin.ro.

Colaborare Knauf - HoneyWood
Un accent pe folosirea panourilor Knauf pentru ca-

sele din lemn s-a pus și în cadrul participării Knauf la 
târgul Expo Casa Mea din primăvară, când producă-
torul german a contribuit la realizarea unei construcții 
în zona expozițională exterioară, pe structură de lemn, 
cu șapele uscate Vidifloor, materialul de umplutură us-
cată Trockenschüttung și sistemele de pereți Vidiwall. 
Standul Knauf din interiorul pavilionului expozițional 
a fost  amenajat în parteneriat cu constructorul de 
case din lemn HoneyWood, care are o experiență de 
peste 10 ani în țări din Europa de Vest. Pe 27 martie 
2013, cele două firme și-au anunțat colaborarea, în ca-
drul evenimentului de lansare în România a companiei 
HoneyWood. 

Sorin Vlasie, Director Proiecte Knauf Gips 
și Răzvan Cazacu, proprietarul Honey Wood
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Un avantaj major al produselor și sistemelor Knauf con-
stă în faptul că pot fi combinate în configurații multiple, 
având eficiență de fiecare dată. Vidiwall (plăci pentru 
pereți și tavane), respectiv Vidifloor (plăci pentru pardo-
seli) sunt printre cele mai performante produse de bază 
Knauf, concepute pentru clienții exigenți. Sunt obținute 
din gips consolidat cu fibre celulozice, care prin presare 
devin materiale deosebit de stabile și solide, cu parametri 
fizico-mecanici superiori. În aceste produse au fost înma-
gazinate și rezultate ale muncii de cercetare Knauf - de 
exemplu, cantul SK a plăcilor Vidiwall, care permite o pu-
nere în operă mai ușoară, fără riscul de a avea defecte, sau 
faptul că aceste plăci întăresc de fapt substructurile din 
lemn ale pereților.

Case din lemn

Sistemele Knauf Vidiwall reprezintă pereţi de compartimen-
tare care se realizează din plăci Vidiwall fixate cu șuruburi (pe 
o structură metalică autoportantă) sau cu capse (în lemn). 
Placa Vidiwall este realizată de ipsos armat cu fibre celulo-
zice, fără înveliș de carton, cu suprafața impregnată pentru 
protejarea de umiditate și densitate de circa 1.200 kg/mc. 
Este potrivită pentru placări și pereți de compartimentare, 
având un coeficient de dilatare identic cu al lemnului. Este 
de asemenea ideală pentru mansarde cu placare direct pe 
lemn, rigidizând structura și având stabilitate volumetrică. 
Placările pot consta din unul până la trei straturi, iar structura 
metalică se fixează de părţile de construcţie adiacente. În 
cazul placării în mai multe straturi, este asigurată rezistenţa 
la impact. În spaţiul din interiorul peretelui pot fi introduse 
materiale izolatoare fonic, termic, pentru cerinţe de protecţie 
contra incediilor, precum și instalaţii (electro-sanitare). Există 
și varianta de placă hidrofugată în masă Knauf Vidiwall HI, de 
culoare verde.

Sistemele de șape uscate Knauf Vidifloor sunt plăci de 
10 mm sau 12,5 mm grosime, din ipsos armat cu fibre.  
Frecvent folosit la casele din lemn este sistemul F 135, com-
pus din plăci montate pe șantier în 2 straturi succesive, cu 
rosturi decalate. Al doilea strat se lipește de primul cu adeziv 
Knauf Uniflott, după care se fixează pe întreaga suprafaţă 
cu șuruburi speciale. Sunt potrivite inclusiv pentru sistemele 
de încălzire în pardoseală, conductivitatea termică la plăcile 
Vidifloor fiind R = 0,29 W/(mK). 
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OSB-ul (Oriented Strand Board) este o placă lemnoasă 
rigidă triplu stratificată, cu excelente caracteristici me-
canice şi o remarcabilă stabilitate dimensională. Aceste 
proprietăţi o recomandă ca pe unul dintre cele mai ver-
satile produse utilizate în acest moment în construcţii, 
însă aria sa de utilizări posibile este mult mai vastă, pro-
dusul oferind soluţii de calitate şi altor industrii (auto, 
ambalaje, etc).

Placa EUROSTRAND OSB/3 este un produs de înaltă 
calitate confecţionat din aşchii lemnoase şi conform 
normelor europene EN 300. Stabilitatea dimensională 
a produsului este obţinută prin utilizarea în procesul 
de fabricaţie a unor răşini sintetice cu rol impermea-
bilizant. Cu toate acestea, OSB-ul rămâne un produs 
din lemn, de aceea, ca în cazul oricărui alt material si-
milar, trebuie acordată o atenţie deosebită manipulării, 
transportării şi depozitării corecte a produsului înaintea 
pu nerii acestuia în operă, în scopul eliminării riscului 
apariţiei unor efecte nedorite în exploatare. În egală mă-
sură, vor trebui respectate şi regulile generale de montaj 
recomandate de producător, pentru ca produsul să îşi 
poată exercita deplin şi nealterat rolul structural.

STOCAREA PLĂCILOR ÎN DEPOZIT
Plăcile sunt ambalate în semipaleţi, grosimea acestora dic-
tând numărul lor din fiecare stivă, în funcţie de programul 
de stoc. Semipaleţii se depozitează pe verticală unul dea-
supra celuilalt, prin intermediul unor calaje (distanţieri) 
din lemn de înălţime egală şi lungime identică cu lăţimea 
plăcilor, al căror interax nu trebuie să depăşească 80 cm, 
pentru a evita deformarea plăcilor de la bază.

Din acelaşi considerent, la depozitarea supraetajată tre-
buie urmărit ca distanţierii să fie perfect aliniaţi pe verticală.

De asemenea, pardoseala trebuie să fie plană şi stabilă. 
Întreg spaţiul de depozitare trebuie ventilat corespunză-
tor, iar stivele să fie ferite de fluctuaţii mari de temperatu-
ră şi/sau umiditate.
ATENŢIE: În caz de stocare în mod necorespunzător, 
plăcile EUROSTRAND OSB/3  îşi pot pierde din carac-
teristicile lor tehnice superioare.

Recomandări generale privind lucrul cu plăcile 
EGGER EUROSTRAND® OSB/3 (Partea I)

Stocare corectă a plăcilor EUROSTRAND OSB

Stocare incorectă a plăcilor EUROSTRAND OSB/3

tehnOlOgii de tOp
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DEPOZITAREA PE ŞANTIER 
La modul ideal, odate livrate pe şantier, plăcile ar trebui 
aduse în clădire şi depozitate imediat la interior, într-un 
spaţiu ferit de intemperii. Dacă nu este posibil, depozita-
rea exterioară trebuie limitată la minimum, iar măsurile 
speciale de protecţie trebuie cunoscute şi aplicate cores-
punzător. 

1. Benzile de siguranţă trebuie tăiate şi îndepărtate, pen-
tru a elimina efectul indus de pretensionarea lor (nece-
sară asigurării stabilităţii şi siguranţei la transport).

2. Plăcile trebuie depozitate pe paleţi din lemn suficient 
de înalţi pentru a evita contactul direct cu pământul, 
apa sau vegetaţia.

Pentru protecţia împotriva intemperiilor (ploi, viscol, 
zăpadă), stivele de plăci trebuie învelite cu folii impermea-
bile (prelate de cauciuc sau folii mai groase de polietilenă), 
care să acopere paletul până la bază, însă care să ofere şi o 
ventilaţie liberă din exterior.

DEPOZITAREA LA LOCUL DE MONTAJ
Nu se recomandă niciodată sprijinirea plăcilor de pereţi, 
în poziţie verticală. Pentru a evita absorbţia de umidita-
te din şapă, plăcile ar trebui depozitate şi la interior tot 
pe paleţi. Depozitarea pe cant (sprijinite de pereţi) este 
posibilă doar pentru o scurtă perioadă şi numai pentru 
un număr mic de plăci. În cazul plăcilor cu profil nut şi 
feder, sprijinirea trebuie făcută întotdeauna pe latura cu 
nut (scobită).

La modul ideal, plăcile ar trebui depozitate pe rasteluri 
înclinate, având baza şi spatele confecţionate din plăci 
OSB de grosime minim 18mm.

Depozitarea plăcilor EUROSTRAND OSB/3 pe şantier 

ACLIMATIZAREA ÎNAINTE DE MONTAJ
Întrucât plăcile OSB pot dezvolta mici contracţii sau dila-
tări atunci când sunt expuse unor variaţii bruşte de umi-
ditate, trebuie să fie posibilă atingerea umidităţii de echi-
libru înainte de trecerea efectivă la montaj. Aclimatizarea 
se face pentru minim 48 de ore în  condiţiile de umidi-
tate ale mediului/încăperii unde urmează să fie montate. 
Acest lucru se poate realiza simplu, cu ajutorul unor şipci 
distanţiere. 

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

Aclimatizarea plăcilor EUROSTRAND OSB/3 înainte de montaj

EGGER 
Str. Austriei 2, 725400 
Rădăuți, Suceava 

Tel.: +40 372 438-215

www.egger.ro
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Riscuri la care este expus materialul lemnos
Lemnul este unul dintre cele mai vechi materiale pentru 
construcţii utilizat şi apreciat în mod universal.

• Este compact şi uşor, maleabil şi estetic;
• Oferă o izolare termică foarte bună;
• Conferă structurilor rezistenţă la cutremure etc.
Lemnul este un material natural, un organism viu care 

interacţionează permanent cu mediul în care se află. Din 
acest motiv, prezintă şi unele dezavantaje. Astfel, lemnul 
este higroscopic, eterogen, anizotrop şi combustibil. 

Dar, mai ales, lemnul este supus în permanenţă riscului de 
a fi atacat de dăunătorii biotici. Acest risc apare în funcţie 
de condiţiile de mediu – la construcţii închise şi neventilate, 
în cazurile în care tratarea acoperişurilor a fost neglijată şi în 
cazul lemnului care vine în contact cu solul.

Cea mai frecventă greşeală în utilizarea lemnului ca mate-
rial de construcţii este punerea în operă a acestuia când nu 
este încă uscat suficient. 

Umiditatea constantă de peste 70%, ventilaţie insuficien-
tă, erori de proiectare şi execuţie, combinate cu acţiunea 
apei provoacă expansiunea acţiunilor distructive în interi-
orul construcţiilor. 

Riscul de atac al insectelor dăunătoare lemnului apare în 
cazul unei umidităţi mai mari de 10%. Dacă umiditatea este 
mai mare de 18-20% creşte riscul apariţiei mucegaiului şi a 
ciupercilor dăunătoare lemnului.  

BOCHEMIT – produse specializate pentru 
tratarea lemnului

Pentru a creşte rezistenţa în timp a materialului lemnos 
şi a construcţiilor unde acesta este utilizat, este necesară 
tratarea lemnului. Gama BOCHEMIT este reprezentată de 
o serie de produse specializate, de înaltă calitate, pentru tra-
tarea lemnului împotriva agenţilor biotici.

Soluții pe termen lung împotriva degradării 
lemnului – produsele Bochemit

» Beneficiile şi efectele economice ale  
tratării lemnului cu produsele BOCHEMIT:
• Produsele Bochemit protejează împotriva dăunătorilor biolo-
gici: ciuperci, mucegai, insecte. De asemenea, întârzie degrada-
rea lemnului cauzată de factorii atmosferici.
• Prin utilizarea produselor Bochemit se menţin proprietăţile 
lemnului folosit ca material de construcţii.
• După utilizarea produselor de tratare Bochemit gradul de 
absorbţie al lemnului scade, ceea ce înseamnă o economisire a 
produselor de finisare aplicate ulterior.
• Produsele de tratare a lemnului Bochemit oferă valoare 
adăugată materialelor de construcţii şi întregului proiect prin 
creşterea calităţii acestora.

Dăunătorii biotici și efectele acestora:

Mucegaiul Aspect şi miros neplăcut, poate pro-
voca îmbolnăviri şi alergii.

Ciuperci dăunătoare 
lemnului

Distrug structura lemnoasă, reduc 
rezistenţa lemnului, provoacă aspect 
vizual neplăcut.

Insecte dăunătoare 
lemnului

Viermii şi larvele afectează proprietă-
ţile mecanice ale lemnului, iar insec-
tele pot transmite spori de ciuperci 
care duc la putrezirea lemnului.

Produsele BOCHEMIT se aplică prin pensulare, pulverizare, 
imersie, injectare sau vacuum-presiune.

Tehnologii de Top
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În perioada 16-19 mai 2013, am participat la cea 
de-a doua ediție a târgului de materiale pentru 
construcții, finisaje, soluții de renovare și decorațiuni 
pentru locuințe, Expo Casa Mea, găzduit de Romaero 
Băneasa. Segmentul caselor din lemn a fost destul de 
bine reprezentat, ca și cel al acoperișurilor: încă de la 
intrarea în târg, vizitatorii au admirat o casă pe struc-

tură de lemn sudată cu plăci multicui Mitek, executată 
de Expotest Construct cu materiale de primă calitate 
precum țiglă Gerard și Novatik, pereți Knauf Vidiwall, 
pardoseli flotante Knauf Vidifloor, ferestre de mansardă 
Fakro. Tot în exterior, cei interesați au putut afla de la 
reprezentanții Bochemie cum se tratează lemnul împo-
triva deteriorărilor și dăunătorilor. La capitolul noutăți, 
putem nota țiglele ceramice Braas, soluțiile Arcon-
Amvic privind casele pasive și unele sisteme de șeminee 
și coșuri de fum de la Tona.

A XIII-a ediție a târgului dedicat industriei lemnu-
lui Expowood a avut loc între 22 și 25 mai 2013, în 
Sala Roman din Brașov. Evenimentul s-a bucurat de 

În primăvara acestui an s-au 
organizat numeroase expoziții și 
târguri de profil. Revista noastră 
a fost acolo, alături de specialiștii 
din Asociația Profesională, ofe-
rind vizitatorilor alternativa pre-
mium a pieței acoperișurilor atât 
sub aspectul produselor de cali-

tate prezentate în paginile sale, cât și sub cel al monta-
jului acestora. Ne-am bucurat mult de faptul că vizitatorii 
ne-au cerut sfaturi cu privire la materialele pe care urmau 
să le achiziționeze și că, poate mai mult ca în alți ani, au 
solicitat să fie puși în legătură cu montatori specializați, 
capabili să execute bine lucrările și să ofere garanție.

Sumarizăm în continuare, cronologic, cele mai impor-
tante târguri și expoziții la care am participat.

ExpoziȚii 
      și tÂrguri



sprijinul unor instituții din domeniu, precum Asociația 
Forestierilor din România, Facultatea de Industria 
Lemnului Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări 
Forestiere Brașov. 

Am remarcat o prezență ridicată de adepți ai case-
lor din lemn dar și numeroase persoane interesate să-și 
mansardeze casa pe structură de lemn. Merită amintit 
că între firmele expozante s-au numărat câteva ce ofe-
ră produse specializate pentru uzul montatorului de 
acoperișuri și care ne-au semnalat o creștere în ultimii 
ani a cererii pentru produsele profesionale.

Expoconferința Internațională de Arhitectură 
GIS (27-28 mai, JW Marriott București) a ajuns anul 
acesta la a treia ediție, asistența fiind formată din 
arhitecți, designeri, proiectanți, constructori, mem-
bri ai mediilor de specialitate, universitar și academic, 
companii furnizoare și beneficiari ai unor proiecte 
de amploare. Vizitatorii au manifestat interes pentru 
informațiile din revista noastră, iar noi am fost onorați 
să reprezentăm branșa acoperișurilor la această mani-
festare unde au fost prezenți exponenți de prin rang 
ai arhitecturii și designului: Giorgio Borruso, Șerban 
Țigănaș, Ozgen Osman Demirbaș, Martin Gran, Joke 
van Hengstum și alții.

În perioada 5-7 iunie am participat la expoziția spe-
cializată în energii regenerabile RoEnergy cu o atenție 
specială pentru panourile solare fotovoltaice. Pe acest 
segment strâns legat de cel al acoperișurilor am consta-
tat un mare interes pentru execuția corectă a montajelor 
dar și pentru colaborarea între specialiștii în acoperișuri, 
electricieni și alte profesiuni implicate în ducerea la bun 
sfârșit a unui atare proiect. 
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D eși klinkerul era cunoscut 
în spațiul germanic de se-
cole și folosit pentru pavare 

în situații izolate, adoptarea pe sca-
ră largă a acestui minunat material 
a pornit de la un accident: în cără-
midăriile din secolul al XIX-lea, 
cărămizile așezate prea aproape de 
foc se ardeau, căpătând o textură 
sticloasă și o culoare purpurie. Ma-
terialul a fost numit klinker de la su-
netul metalic pe care îl scoate atunci 
când este lovit uşor, lucru observat 
de olandezi care l-au şi „botezat”. 
Un timp, cărămizile astfel transfor-
mate au fost aruncate ca rebuturi, 
dar curând au început să fie cerute 
de arhitecți care le-au folosit pentru 
decorarea clădirilor. La un moment 
dat, klinkerul a devenit chiar catali-
zatorul unor curente arhitectonice 
foarte iubite în spațiul anglo-saxon: 
Arts & Craft style (insulele britanice) 

şi Greene and Greene (America de 
Nord), individualizate prin folosi-
rea acestor cărămizi, ca atare sau ca 
placări, în combinație cu piatră sau 
integral, pentru fundații, ziduri sau 
coșuri de fum. 

Materialul a fost apreciat pentru 
aspectul viu, elegant și pentru încă 
un lucru important: era rezistent la 
poluarea masivă din orașele indus-
trializate, pline de fum și pulberi în 
suspensie. Spălate de precipitații, 
cărămizile de klinker își păstrau 
frumusețea, supraviețuind de cele 
mai multe ori structurilor din care 
făceau parte. În prezent, klinkerul nu 
mai este folosit pentru structuri ma-
sive, dar este apreciat și inclus în pro-
iectele exclusiviste, pentru placări de 
fațade, detalii de arhitectură, pardo-
seli, pavimente exterioare, șeminee, 
garduri sau decorațiuni interioare în 
stil rustic ori mediteraneean.

Klinkerul este o varietate de cărămidă 
din argilă presată și arsă timp de circa 
32 de ore la temperaturi de 1.200 ºC, 
proces care o vitrifică și o aduce la o 
densitate și o rezistență superioare. 
Compoziția este diferită de a cărămizii 
obișnuite, având cantități mai mici de 
nisip, dar conținând porțelan, șamote, 
feltspați și minerale care contribuie la 
colorarea în nuanța dorită. A nu fi con-
fundat cu clincherul întâlnit ca materie 
primă pentru fabricarea cimentului, 
cu care are câteva aspecte comune de 
compoziție și mod de obținere, dar 
este vorba totuși de materiale diferite. 
Proprietățile mecanice superioare 
(rezistența de 3-4 ori mai mare decât 
a betonului), stabilitatea chimică și 
termică deosebite recomandă acest 
material inclusiv în anumite sectoare 
de producţie precum farmaceutica sau 
industria alimentară.

   O frumoasă poveste...

despre klinker
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Normele şi standardele pentru pro-
dusele tip klinker stabilesc parametrii 
minimali, pe care însă produsele King 
Klinker le depăşesc în mod semnifi-
cativ. Astfel, rezistenţa la încovoiere 
este de două ori mai mare decât cea 
necesară, absorbţia apei este menţi-
nută la un nivel de 3%, rezistenţa la 
acţiunea substanţelor chimice este 
cu o clasă peste standard. Coeficien-
tul dinamic de frecare (care se referă 
la prevenirea alunecării) este identic 
pentru suprafeţele uscate şi umede. 
Produsele King Klinker sunt ecologi-
ce, în timpul utilizării nefiind elibera-
te metale precum cadmiu şi plumb, 
ceea ce înseamnă că pot fi folosite 
atât în spaţiile rezidenţiale, cât şi în 
domeniul alimentar sau industrial.

King Klinker – calitate peste standarde

Experienţa acumulată în cei peste 30 
de ani de fabricare a cărămizii aparen-
te din klinker, precum şi dezvoltarea 
tehnică permanentă au permis ca 
produsele King Klinker să fie apre-
ciate în multe ţări din Europa, fiind 
distribuite în Polonia, Rusia, Ucraina, 
Belarus, Cehia, Slovacia, România, Li-
tuania şi Ungaria.  În România, pro-
dusele King Klinker sunt distribuite 
prin S.C. Modirom SRL. 

Modirom activează în domeniul fur-
nizării materialelor de construcţii din 
anul 1998, în portofoliul companiei fi-
ind întâlnite branduri de top din multe 
domenii: învelitori şi sisteme pluviale, 
ferestre de mansardă, coşuri de fum, 
termoizolaţii şi hidroizolaţii, blocuri 

de zidărie, adezivi, lacuri şi vopsele, 
pavaje, fose septice. Un segment re-
prezentativ este furnizarea de produse 
pentru placări, pavaje şi construcţii cu 
klinker, Modirom având în portofoliu 
brandurile Semmelrock, Terca Wie-
nerberger şi King Klinker.  Pe lângă 
materiale, Modirom asigură şi servicii 
de consultanţă, transport şi descărcare 
mecanizată a produselor achiziţionate. 
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Procesul de producţie se bazează 
pe o metodă tradiţională combinată 
cu tehnologiile moderne. Prin aşa-nu-
mita „tehnologie a produselor extru-
date”, se obţin elemente pentru placa-
rea faţadelor, detaliilor de arhitectură, 
gardurilor, pardoselilor şi scărilor cu 
un aspect natural şi tradiţional, la pa-
rametri tehnici de excepţie.

ModiroM  
 

Timişoara, Calea Buziaşului nr. 95
Tel. / Fax: 0256.247.528 
E-mail: office@modirom.ro

www.modirom.ro 
www.klinker-vest.ro
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Romexpo a găzduit, 
între 18 și 21 aprilie 

2013, noi ediții ale 
manifestărilor Construct 

Expo, Ambient Expo, 
Romtherm,  

Expo Flowers & Garden  
și Antique Market. 

La eveniment au 
participat, conform 

reprezentanților 
Romexpo, 300 de 

expozanți (dintre 
care 64 firme din 

străinatate) care au 
ocupat o suprafață de 
11.000 mp, precum și 

17.000 de vizitatori. 

Au fost prezenţi 
ca expozanţi și 

producători/furnizori 
de învelitori, sisteme 

termo- și hidroizolante, 
panouri sandwich, 

sisteme pluviale, 
accesorii, structuri 

metalice și din lemn.

ACTUAL

 ofertă extinsă

Anul acesta, Arcon a venit la Construct 
Expo cu o noutate importantă: polisti-

renul grafitat, intrat în această primăvară în 
portofoliul companiei. Pentru promovarea lui, 
au venit şi specialişti de la Versalis, furnizorul 
de materii prime, pentru a explica diferenţele 
şi avantajele acestei versiuni de polistiren şi 
caracteristicile termice superioare. Cofrajele 
Amvic sunt deja în conştiinţa publicului şi fac 
parte din portofoliul Arcon, după preluarea 
companiilor Amvic şi Corina Gealan din de-
cembrie 2012. La membrane, a fost adusă o 
nouă membrană cu folie de aluminiu caşera-
tă, produs ameliorat cu un gofraj care face ca 
membrana să nu se delamineze la căldură. În 
domeniul finisajelor, au fost promovate ten-
cuielile siliconice şi vopseaua antimicrobiană 
Arco Sanis, foarte eficientă în zonele cu risc 
de apariţie a mucegaiului, deci şi la mansar-
de. „Un succes deosebit avem în această pe-
rioadă la sistemul termo-hidro Arco, pentru 
terase şi acoperişuri, la care avem şi brevet de 

invenţie”, ne-a declarat domnul Sorin Cristea, 
Director de Vânzări la Arcon. „Este soluţia cu 
cel mai bun raport calitate/preţ, prin care se 
reduc cheltuielile la materiale şi aplicare cu cir-
ca 60%. Înlocuieşte polistirenul extrudat, care 
este mai scump şi mai sensibil decât cel expan-
dat, şi elimină complet aplicarea de şapă la 
terasele necirculabile sau mediu circulabile. De 
aceea, sistemul este folosit pe scară largă pen-
tru reabilitări de blocuri sau construcţii noi, 
cu diverse destinaţii”, a mai adăugat domnul 
Sorin Cristea. 

Cofraje Amvic
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ACTUAL

 Atracția clasicului

 Argumentele calității

 prețul și calitatea

Vata bazaltică Rockwool

La Construct Expo 2013  
a fost prezentă și  
echi pa revistei 
Mansarde&Acoperişuri, 
alături de specialiștii 
din Asociația Profesio-
nală.

Ornament Siceram

S iceram din Sighişoara a prezentat la Rom-
expo diverse variante de țiglă, placări ce-

ramice pentru pardoseli şi zidărie, ornamente 
care au fost asamblate ad-hoc în cadrul unei 
mici construcţii cochete, cu tentă rustică. 
Domnul Nicolae Neag, directorul comercial al 
companiei, ne-a declarat: „Participarea noas-
tră la Construct Expo a avut ca scop principal 
informarea pieței construcțiilor asupra faptu-
lui că Siceram produce, la o calitate deosebită, 
şi că este în continuare un brand reprezentativ 
pentru România. Sperăm să se materializeze 
în creşterea vânzărilor către distribuitori, par-
tenerii noştri. Am venit cu mai multe produse 
din gama învelitorilor, la care ne-am propus 

P rodusele Rockwool au fost prezentate vi-
zitatorilor în cadrul standului MTM Izolaţii 

& Construcţii. Accentul s-a pus pe faptul că 
vata bazaltică de la Rockwool poate fi folosi-
tă, în diversele ei forme de prezentare, pentru 
izolarea termică a pardoselilor, faţadei, pereţilor 
de compartimentare, mansardei şi, desigur, a 
tuturor tipurilor de acoperiş: terasă sau încli-
nat, între căpriori, dedesubtul sau deasupra 
acestora. Argumentele în alegerea unui produs 
Rockwool sunt: sustenabilitatea (caracterul 
eco logic), durabilitatea (sunt plăci rigide, care 
rezistă la solicitări mecanice), rezistenţa la foc 

În 2013, Rom Group a devenit importator 
unic în România pentru olanele San Marco 

din Italia şi importator autorizat al altor câ-
torva branduri de top din zona învelitorilor 
metalice şi accesoriilor. „Încercăm să venim 
cu produse premium, în contextul în care pe 
piaţa autohtonă pot fi identificate două tren-
duri, comercial vorbind: oferta axată pe preţ şi 
oferta axată pe calitate. Clasa de mijloc s-a re-
strâns foarte mult”, ne-a declarat domnul Mi-
hai Lupu, Director de Vânzări la Rom Group.

o creştere de 20% pentru anul acesta. Sunt 
căutate produsele clasice, motiv pentru care 
am conceput o nouă gamă, Antiqua, cu care 
sperăm să avem succes la clădirile istorice din 
Transilvania şi nu numai”.

(vata bazaltică nu arde, nu scoate fum toxic şi 
întârzie propagarea focului) şi confortul acustic 
(este cunoscut caracterul absorbant pentru su-
nete de diferite frecvenţe). 
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Fabricarea ecologică 
a plăcilor de gips-carton

Având o capacitate anuală de 30 
de milioane mp de gips-carton, fa-
brica Knauf Mariţa, situată în su-
dul Bulgariei, la 260 km de Sofia, 
a fost deschisă oficial în 2010, cu 
tehnologie ultramodernă. O bună 
parte din producţie este absorbită 
de piaţa din România, către care 
se îndreaptă regulat vagoane de 
tren cu produsele Knauf obţinu-
te aici. Unitatea a fost amplasată 
într-o zonă unde se află cel mai 
mare complex energetic din sud-
estul Europei, lângă termocen-
trala Mariţa Iztok 1, care produ-
ce energie electrică prin arderea 
lignitului extras în minele de 
suprafaţă din apropiere. În urma 
desulfurării gazelor de ardere 
emanate de termocentrală (un 
proces de ecologizare a activităţii 
acesteia), rezultă sulfatul de calciu 
hidratat, un produs rezidual care 

În 2013, Knauf România şi 
Knauf Bulgaria au împlinit 20 de 
ani de existenţă. Pentru a marca 
această cifră rotundă, a fost 
organizată pe 14 iunie „Ziua 
Porţilor Deschise” la fabrica 
Mariţa din Bulgaria. Unitatea 
de producţie, situată în lo-
calitatea Mednikarovo (lângă 
oraşul Galabovo), este una din-
tre cele mai moderne fabrici de 
gips-carton ale grupului Knauf. 
La eveniment a participat şi 
un grup de parteneri ai Knauf 
România, care au avut ocazia să 
viziteze fabrica, să afle informaţii 
despre noile produse şi, nu în 
ultimul rând, să se bucure de 
ospitalitatea companiei ger-
mane investitoare.

EvEnimEnt

este de fapt materia primă pentru 
realizarea gips-cartonului. Prin 
preluarea acestuia, dezhidratarea 
şi transformarea lui în materiale 
de construcţii, Knauf nu face de-
cât să contribuie la ecologizarea 
producţiei de energie electrică, 
folosindu-se într-adevăr de o teh-
nologie de ultimă oră. În plus, ca-
litatea specifică gips-cartonului 
Knauf este mult mai uşor de ob-
ţinut pe această cale, decât dacă 
s-ar folosi materii prime extrase 
direct din natură, cu impurită-
ţile inerente. Întregul proces de 
fabricare începe şi se termină aici, 
de la preluarea haldei de sulfat de 
calciu la ieşirea pe uşa fabricii a 
plăcilor de gips-carton.

Training și socializare
La evenimente, din partea condu-

cerii Knauf Gips România au par-
ticipat domnii Mihai Marinescu, 
Director Executiv și Sorin Vlasie, 

20 de ani de Knauf 
România și Bulgaria
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Director Proiecte. Timp de două 
zile, pe 13 și 14 iunie, s-au creat 
legături strânse între participanții 
români (distribuitori, montatori, 
pro iec tanți etc.), care au socializat 
și au găsi noi căi de colaborare. În 
cea de-a doua zi, aceștia au avut 
ocazia specială de a vizita fabrica, 
o unitate de producție complet au-
tomatizată, unde puține operațiuni 
se fac manual iar controlul asupra 
calității este foarte strict. 

Invitaților români și bulgari 
le-au fost prezentate cele mai noi 
produse și soluții ale companiei, 
aceștia având ocazia să se consulte 
cu o echipă de profesioniști și să ia 
parte la demonstrații practice. De 
asemenea, au fost susținute pre-
legeri de către reprezentanți teh-
nici, care au scos în evidență prin-
cipalele teme ale momentului, de 
care se ține cont în proiectarea, fa-
bricarea și distribuirea produselor 

din gips-carton Knauf: eficiența 
energetică, acustica, rezistența la 
apă și la solicitări mecanice. 

În acest context a fost menționat 
programul european aflat acum în 
derulare care prevede ca până în 
2020 emisiile rezultate în procesul 
de obținere a energiei să fie reduse 
cu 20%, în paralel cu creșterea în 
același procent a eficienței energeti-
ce. Un procent de 36% din producția 
de energie este alocat încălzirii 
locuințelor și activităților casnice, 
domeniu în care Knauf este preo-
cupat să vină cu soluții de econo-
misire. Dezvoltarea tehnologică și 
optimizarea produselor se concen-
trează pe creșterea eficienței ener-
getice a clădirilor prin intervenții 
asupra anvelopelor acestora, pre-
cum și prin optimizarea procese-
lor de fabricație pentru reducerea 
amprentei energetice asupra pro-
dusului. În urma unor studii de caz 
efectuate în Bulgaria, s-a constatat 
că un termosistem Knauf poate 
îmbunătăți performanțele caselor 
inclusiv în timpul sezonului cald: 
între o zi călduroasă și o noapte 
răcoroasă, variația de tempera-
tură din interiorul locuinței este 
de doar 2ºC. În același timp se fac 
eforturi pentru reducerea grosimii 
și masivității pereților exteriori, 
îmbunătățind totodată parame-
trii de izolare termică și fonică ai 
acestora, dat fiind faptul că atât 
România cât și Bulgaria se află în 
zone cu seismicitate crescută. 

Mulțumim și noi, membrii re-
dacției care am fost prezenți la 
evenimente, pentru ospitalitatea 
Knauf și pentru ocazia de a vedea 
tehnologia pusă „la lucru” într-o 
fabrică de gips-carton de asemenea 
anvergură.
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Fundaţii
În construcţia caselor ecologice au fost 

testate diferite metode pentru realizarea 
fundaţiei, urmărindu-se eliminarea betonu-
lui. O serie de alternative populare sunt: cau-
ciucurile de maşină umplute cu pietriş, sacii 
umpluţi cu pământ stabilizat ori piatra sau 
cărămida legate cu mortar de var.

Acoperişuri

Baloţii de paie pot fi folosiţi şi pentru izola-
rea termică a acoperişului, fiind apoi acope-
riţi cu  ţiglă, stuf sau şindrilă. O soluţie care 
se armonizează foarte bine cu o casă din 
baloţi de paie sunt acoperişurile verzi, care 
sunt estetice, oferă o izolare termică superi-
oară, colectează surplusul de precipitaţii, fil-
trând elementele poluante din apă, creează 
un habitat natural pentru plante şi insecte şi 
contribuie la scăderea temperaturii din me-
diul urban. Baloţii de paie pot fi folosiţi nu 
doar la interior, ca material termoizolant, ci 
şi la exterior, ca suport pentru vegetaţia unui 
acoperiş verde. 

Structura

Există două tipuri de case din baloţi de 
paie: cele cu structură din lemn, la care ba-
loţii sunt folosiţi ca umplutură a pereţilor, şi 
cele de tip load-bearing, în care baloţii sunt 
elemente structurale de rezistenţă care su-
portă integral greutatea acoperişului. Teste-
le au arătat că un perete din baloţi de paie 
poate suporta o greutate de 1.000 kg/mp şi 

Alternative ecologice
Case din baloți de paie

P rimele case din baloţi de paie 
au fost construite în Nebras-

ka, S.U.A., la sfârşitul secolului 
al XIX-lea, iar unele dintre aces-
te clădiri sunt funcţionale şi azi. 
În anii 1980, tot în S.U.A., s-a 
petrecut o renaştere a tehnicilor 
de construcţie de acest tip, iar 
interesul este în continuă creş-
tere. Un număr din ce în ce mai 
mare de arhitecţi şi constructori 
din toate colţurile lumii aleg să 
lucreze cu baloţi de paie, experi-
mentând şi dezvoltând noi teh-
nici care folosesc acest material. 
În prezent, construcţii din baloţi 
de paie pot fi găsite şi în oraşe 
precum New York, Amsterdam, 
Montreal sau Bath, fiind vorba 

nu doar de case particulare, ci 
şi de magazine, şcoli, secţii de 
poliţie, clinici sau hoteluri. Cele 
mai multe se găsesc în SUA, Ca-
nada, Marea Britanie, Austra-
lia, China, Franţa, Germania şi 
Austria; se estimează că numă-
rul lor total ajunge la 20.000. În 
România, primele case de acest 
tip au început să fie construite 
abia cu trei-patru ani în urmă, 
iar în prezent există circa zece 
iniţiative de gen în toată ţara. 
Est îmbucurător însă că aceste 
inițiative există. În numărul ur-
mător al revistei vă vom prezen-
ta „pe viu“ o atare casă, realizată 
de arhitectul Gregor Gorski de 
la firma Earth Safe Design.

 Începuturile casei din baloți de paie

Casă din baloți de paie 
acoperită cu stuf

Biserică din 1928
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o greutate a acoperişului de 500 kg pe metru 
liniar de perete. Casele de tip load-bearing 
au în general un singur nivel plus mansardă, 
însă există construcţii de acest gen care au 
chiar două etaje!

Dăunătorii

Pereţii din baloţi de paie nu sunt o atrac-
ţie pentru rozătoare. Un proiect realizat de 
Swarthmore College din S.U.A. a urmărit 
studierea proprietăţilor unei case din baloţi 
de paie, analizând construirea şi demolarea 
ei. Cu ocazia dezasamblării casei (la patru ani 
de la construcţie) nu a fost descoperit niciun 
semn care să indice prezenţa rozătoarelor 
sau a insectelor în pereţi. 

Estetica

Materialele naturale folosite în construcţia 
caselor din baloţi de paie permit realizarea 
de finisaje cu curburi şi aspect organic. Gro-
simea mare a baloţilor permite sculptarea 
unor nişe elegante şi utile în pereţi, iar tencu-
iala din pământ poate fi aplicată sub forma 
unor basoreliefuri decorative. 

Rezistenţa la foc, apă  
şi cutremur

Pereţii din baloţi de paie tencuiţi cu pă-
mânt au un nivel ridicat de rezistenţă la foc – 
testele de laborator au arătat că fac față ex-
punerii la foc deschis timp de mai bine de 
două ore. Indicele de rezistenţă la foc stabilit 

în urma acestor teste este F90. Datorită gra-
dului mare de compresie, în interiorul balo-
ţilor nu este aer care să faciliteze arderea, iar 
pământul şi argila din tencuială expuse la foc 
se transformă într-o masă ceramică prin care 
flăcările nu pot pătrunde.

Tencuiala din pământ mai oferă protecţie 
şi împotriva ploii: datorită gradului ridicat 
de permeabilitate, tencuiala se umezeşte la 
exterior, însă tot datorită permeabilităţii, se 
usucă foarte repede. Pentru interior, în ca-
merele expuse la umezeală, există o varian-
tă de tencuială specială, originară în Maroc, 
numită Tadelakt. Acesta se poate aplica atât 
pe pereţi, cât şi pe pardoseli, căzi de baie sau 
blaturi de lucru, iar adăugând pigmenţi na-
turali se poate obţine o gamă largă de culori.

Casele din baloţi de paie sunt de asemenea 
rezistente la cutremur; pereţii sunt flexibili şi 
elastici, permiţând mişcarea structurii fără 
riscul prăbuşirii.

AvAntAje  
ale caselor din 
baloţi de paie
1. Costuri reduse și 
economie de timp.

2. Izolare termică 
ridicată (coeficientul de 
conductivitate termică 
λ=0,0456 W/mK). 
3. Un mediu de viaţă plăcut 
şi sănătos. 
4. Izolarea fonică.

Earth SafE DESign 

www.earthsafedesign.com

Casă de 100 de ani, încă 
locuită

Casă din baloți de paie – 
Universitatea din Bath, 
Marea Britanie

Casă din baloți de paie, 
cu acoperiș viu, făcută 
de Straw Works – Marea 
Britanie

Conac din 1938, care în prezent găzduiește un muzeu Baloți de paie în acoperiș – Olanda

Casă din baloți de paie –  Olanda
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Rockwool Romania SRL

Str. Ocna Sibiului 46-48, Sector 1, RO-014011, București 
Tel.: +40 21 233 44 40; +40 731 731 220
Fax: +40 21 233 44 41

www.rockwool.ro

În termoizolarea acoperişului, trebuie să se țină cont de 
rezistenţa la tensiunea dinamică şi acţiunile mecanice, de 
presiunea şi forţele de aspiraţie ale vântului, de solicită-
rile produse de vaporii de apă şi umezeala din materiale 
poroase, generate de ploaie, zăpadă şi îngheţ. În plus, tre-
buie să fie luată în calcul şi varianta constructivă cea mai 
avantajoasă pentru situația de pe şantier. Rockwool are 
soluții dedicate atât pentru acoperişurile tip terasă (pe 
structuri portante din beton, metal sau lemn), cât şi pen-
tru acoperişuri înclinate, cu termoizolație între căpriori, 
deasupra sau dedesubtul acestora.

Soluţiile Rockwool de izolare termică a faţadei sunt ide-
ale pentru eliminarea pierderilor de energie, deoarece vata 
minerală bazaltică este permeabilă la vapori, fiind preve-
nite acele vicii ale construcției care duc la acumularea de 
umiditate în interiorul clădirii, la formarea condensului şi 
apariţia mucegaiului pe suprafaţa pereţilor exteriori.

Datorită proprietăţilor termice şi acustice excelente, 
izolaţia din vată bazaltică este ideală pentru izolarea 
pardoselilor şi plafoanelor. Termoizolaţia poate fi utili-
zată pentru plafoanele care au deasupra zone neîncălzite 

Rockwool – soluții pentru  
o termoizolare completă

tehnologii de top

şi pentru toate tipurile de pardoseli – la parter, la subsol, 
între etaje. În prezent există o cerere tot mai mare pen-
tru pardoseli flotante, prin amplasarea izolaţiei în siste-
mul pardoselii, având drept rezultat o mai bună aerisire la 
acest nivel şi un control optimizat al propagării sunetelor 
de impact. Produsele pentru pardoseli şi plafoane, atât 
portante, cât şi neportante, reduc semnificativ zgomotul 
din încăperi şi cel provenit din camerele învecinate.

Georock Masterrock RockShell

Simpla termoizolare nu este suficientă atunci când urmărim realizarea unei construcții confortabile, 
moderne. pe lângă eficiența energetică, mai trebuie să ne gândim și la rezistența în timp, la efec-
tele asupra sănătății celor care locuiesc sau lucrează în acea clădire. Vata minerală bazaltică de la 
Rockwool îndeplinește aceste condiții și poate fi folosită pentru termoizolarea acoperișului înclinat 
sau tip terasă, a mansardei, fațadei, pereților de compartimentare, pardoselilor și planșeelor.   

» Rockwool 4 în 1 – avantaje suplimentare 
termoizolației:
• Sustenabilitate • Durabilitate • Rezistență la foc • Confort acustic
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Benefits beyond
thermal protection
People have always relied on the buildings they inhabit for
shelter from the elements. ROCKWOOL insulation helps protect
your home from uncomfortable heat and cold, unwanted noise and
can make it more firesafe. And when we say “protection”, we mean
protection for generations.
That’s the ROCKWOOL difference.

ROCKWOOL 4in1

www.rockwool.com

Oamenii au folosit intotdeauna cladirile in care locuiesc ca adapost 
impotriva intemperiilor naturii. Izolatiile din vata bazaltica ROCKWOOL 
contribuie la protejarea casei  Dumneavoastra impotriva caldurii si 
frigului, a zgomotelor nedorite si o fac mai rezistenta impotriva  
focului. Pentru noi „protectie“ inseamna protectie de-a lungul  
generatiilor. Aceasta este diferenta ROCKWOOL.

ROCKWOOL – mai mult decat 
izolatie termica 

www.rockwool.ro




