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CONSTRUCȚIE PE BETON

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderTEC KSA DUO
3  Termoizolaţie: BauderPIR FA
4  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS 2
5  Amorsă: Burkolit V
6  Strat suport: Beton

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere:  

BauderPRO F
2  Termoizolație:  

BauderPIR FA
3  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
4  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 1
1  Strat de închidere: 

BauderPLANT E
2  1 strat de hidroizolație /  

strat de separație:  
BauderTEC ELWS DUO

3  Substructură:  
lemn

EXEMPLUL 2
1  Strat de închidere:  

Baukubit K5K
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderTHERM UL 50
3  Termoizolaţie: BauderPIR T - 

termoizolaţie cu pantă
4  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS 2
5  Amorsă: Burkolit V
6  Strat suport: Beton

Soluții BAUDER     pentru ACOPERIȘURI TERASĂ Exemple

CONSTRUCȚIE PE TABLĂ TRAPEZOIDALĂ

CONSTRUCȚIE PE ACOPERIȘ UȘOR (LEMN)
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EXEMPLUL 2
1  Strat de închidere: 

BauderTHERMOPLAN-T 15 V
2  Substructură:  

lemn

EXEMPLUL 3
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderTEC KSA DUO
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS1 DUO

EXEMPLUL 2
1  Strat de închidere:  

BauderPRO F
2  Strat de separație:  

Bauder Glasvlies 120
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
5  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 3
1  Strat de închidere: 

BauderTHERMOPLAN-T 
2  Strat de separație:  

Bauder Glasvlies 120
3  Termoizolație:  

BauderPIR FA
4  Barieră de vapori:  

BauderTEC DBR
5  Strat suport:  

tablă trapezoidală

EXEMPLUL 3
1  Vegetație: Bauder sistem  

de acoperiș verde
2  Strat de închidere: 

BauderPLANT E
3  1 strat de hidroizolație: 

BauderTHERM UL 50
4  Termoizolaţie:  

BauderPIR M/MF
5  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS 2
6  Amorsă: Burkolit V
7  Strat suport: Beton

EXEMPLUL 5
1  Vegetație: Bauder sistem  

de acoperiș verde  
pentru sarcină

2  Strat de închidere: 
BauderTHERMOPLAN-T

3  Termoizolaţie:  
BauderPIR M / MF/ T

4  Barieră de vapori: 
BauderTHERM DS 2

5  Amorsă: Burkolit V
6  Strat suport: Beton

EXEMPLUL 4
1  Strat de închidere: 

BauderTHERMOPLAN-T 15 V
2  Adeziv:  

Bauder Vlieskleber 1014
3  Termoizolaţie:  

BauderPIR M / FA
4  Barieră de vapori: 

BauderTHERM DS 2
5  Amorsă: Burkolit V
6  Strat suport: Beton

EXEMPLUL 6
1  Strat de închidere: 

BauderKARAT
2  1 strat de hidroizolație: 

BauderKOMPAKT ULK
3  Lipire:  

bitum fierbinte
4  Termoizolație:  

BauderPIR KOMPAKT 
5  Barieră de vapori: 

BauderKOMPAKT DSK

Soluții BAUDER     pentru ACOPERIȘURI TERASĂ Exemple



4

  Pagini verzi
 6 Acoperișuri verzi:  

Un alt nivel de creativitate 
Ioana Mircea - Urbanist Peisagist

  Învelitori
 12 TERRAN: sisteme complete de acoperiș 
 35 Tradiția reinventată – Master Coppo
 45 AquaSystem: acoperișuri din titan-zinc 
  Lucrări de referință
 14 Proiect de revitalizare a unui vechi hambar
 36 Personalizarea fațadei cu plăci din cupru 
  Acoperișuri istorice
 16 Oxford, Cambridge și goticul englezesc
 42 Mănăstirea Arnota
  Fațade
 28 Construcții și renovari durabile cu 

cărămidă aparentă
  Hidroizolarea acoperișului
 30 Principiile sistemelor lipite de acoperiș Sika  
  Eveniment
 32 Construct Expo,  Ambient Expo 2016
 40 Anuala de arhitectură 2016
 46 Știri 
  Ghidul beneficiarului
 48 Imaginea orașului: Vedere de sus 
  Normative
 52 Fațada ventilată – tipuri de finisaje
  Sistemul de termoizolare Ursa
 58 Termoizolarea acoperişurilor fără astereală

EDITORIAL

Sumar

E ste încurajator faptul că se 
vorbește tot mai des despre re
vitalizarea învățământului pro

fesional, respectiv despre cel de tip 
dual, susținut atât de stat, cât și de o 
serie de agenți economici implicați 
în formarea de noi meseriași și chiar 
specialiști în diverse domenii. Sta-
tul, dar și acești viitori angajatori ai 
viitorilor absolvenți, susțin cu burse 
sistemul, mai ales în unele domenii 
de nișă, cu un mare grad de specia-
lizare. Școlile profesionale au fost 
reînființate în 2012 tocmai la cererea 
agenților comerciali, care au simțit 
acut nevoia de tineri apți să practice 
efectiv o meserie, dar și să aibă ca-
pacitatea de a învăța, de a fi deschiși 
la noile materiale și tehnici de lucru, 
ceea ce, în cazul tinerilor, este mult 
mai ușor. Conform unor statistici, 
numărul de elevi înscriși la școli 
profesionale crește an de an, de la 
circa 12.000 în 2012 la 65.000 în pre-
zent, iar, împreună cu cei care optea-
ză pentru un liceu tehnologic, cifra 
depășește 100.000 de elevi. Este îm-
bucurător, dar situația este mult sub 
ceea ce se petrecea acum 2-3 decenii 
și mult sub nevoile pe care le resim
te piața muncii. În acest sens, aș vrea 
să trec în revistă câteva probleme cu 
care ne confruntăm noi, cei din zona 
construcțiilor, în speță montatorii de 
acoperișuri și fațade. 

În primul rând, efectele nu se văd 
în domeniul nostru, aceasta poa-
te pentru că au rămas prea puține 
unități de învățământ dedicate, cele 
mai multe licee tehnologice fiind pe-
piniere de viitori șomeri (eventual cu 
bacalaureat), cel mult de vânzători în 
hipermarket ori paznici. Ici și colo 
mai vezi câte un liceu de construcții, 
care să aibă și capacitatea de a trans-
mite informația necesară, o bază 
tehnică decentă, materiale cu ajuto-
rul cărora elevii să deprindă meseria 

respectivă. O extindere rapidă nu ar 
fi posibilă, pentru că aceasta înseam-
nă o infrastructură și cadre didactice 
specializate, unde iarăși sunt proble-
me. Ca să nu mai vorbim de dorința 
de a face ceva, de a înnoi sistemul...

În al doilea rând, este nevoie 
de o specializare concretă, nu de 
cunoștințe generale care rămân 
ceea ce sunt: un prim pas în mese-
rie – bun, dar unul singur. Cât ar 
mai trebui investit în acel elev pentru 
ca el să ajungă să monteze corect o 
șarpantă, o membrană hidroizolan-
tă, un termosistem? Cine suplinește 
această carență? Tot agentul econo-
mic, ca până acum, care s-a obișnuit 
de nevoie cu ”calificarea la locul de 
muncă”... Un agent economic îngrijo-
rat permanent că, după ce formează 
un montator, acesta va pleca în Vest, 
unde chiar știe pentru ce muncește. 
Între timp, pe piața noastră ieftineala 
este cuvântul cheie pentru orice, de la 
materiale la montaj; tot mai puțini se 
aventurează în lucrări pretențioase, 
de detaliu. Din cauza aceasta proba-
bil agenții economici din domeniul 
construcțiilor nu sunt prea interesați 
de sistemul dual. 

Și acum ajungem la ceea ce ne fră-
mântă și mai profund: nu prea avem 
cui lăsa ștafeta. Majoritatea mon-
tatorilor buni de la noi sunt trecuți 
de 45 de ani, iar aceasta este o me-
serie care solicită, consumă, uzea-
ză. La organizarea concursurilor și 
demonstrațiilor branșei avem aceeași 
dificultate: nu găsim prea mulți ti-
neri practicanți care să își dorească 
dezvoltarea profesională. Iată de ce 
avem tot mai multe lucrări slabe, iar 
perspectivele nu sunt deloc bune. 
Dacă vrem să salvăm această piață 
de incompetență, vom avea de dat o 
luptă pe termen lung, care poate fi 
câștigată doar cu răbdare și un pic de 
viziune. Așteptăm reacții, de orice fel.   
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Doar învățământul  
profesional ne poate salva
Silviu DUMITRESCU – Președinte ANMAR
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Pagini VERZI

Pagini VERZI

Acoperiș tip biodivers 
cu sistem Bauder  

realizat pe un cămin 
studențesc modern 

(Happy Campus,  
Târgu Mureș)

Acoperișul verde în ofensivă
Recent, lucrurile s-au schimbat foarte 

mult datorită unui cumul de factori in-
terni, dar și externi. Pe plan extern, la pre-
siunea Uniunii Europene, a fost adoptată o 
legislație vitală pentru marile aglomerări 
urbane, prin care suprafața de vegetație 
dislocată de construcțiile de mari di-
mensiuni trebuie refăcută în proporție 
de cel puțin 60% de către beneficiar, fie 
sub forma unor spații verzi aferente clădi-
rii, fie ca acoperișuri verzi. Această modi-
ficare a avut impact în primul rând asupra 
construcțiilor de tip mall și hypermarket, 

Acoperișuri verzi:
Un alt nivel de creativitate

IOANA MIRCEA, 
Urbanist Peisagist
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Acoperișul verde a înce-
put să fie un subiect din 

ce în ce mai des vehi-
culat în domeniul arhi-
tecturii și urbanismului 
din România în ultimii 
5-6 ani. Prin 2010-2011 
poziția proiectanților, 

dar și a potențialilor be-
neficiari, era una extrem 

de sceptică în ceea ce 
privea implementarea 
unei asemenea soluții. 

Majoritatea conside-
rau ideea ca fiind una 

extrem de interesantă, 
spectaculoasă ca impact 

vizual, dar și mult prea 
costisitoare pentru piața 

românească, fără un 
profit evident și imediat.

ale căror acoperișuri, nefiind accesibile 
publicului, au rămas în cea mai mare par-
te nemediatizate. Din acest motiv, puțini 
cunosc faptul că acest tip de soluții eco-
logice și-au triplat suprafața pe teritoriul 
țării noastre în ultimul an de zile. Practic, 
măsura legislativă impusă a ajutat la popu-
larizarea acoperișurilor verzi cu precădere 
în rândul proiectanților, constructorilor și 
a unor beneficiari cu putere financiară. De-
loc de neglijat, însă insuficient pentru seg-
mentul privat ce ar putea aduce adevărata 
schimbare a orașelor.

Totuși, aceste măsuri externe au gră-
bit apariția factorilor interni de propagare 
a respectivei soluții. Realizând lucrări de 
dimensiuni atât de mari în regim impus, 
proiectanții și constructorii au început să se 
familiarizeze cu acest tip de intervenție, și, 
mult mai important, au căpătat încredere 
în produsele existente pe piața româneas-
că, astfel încât să promoveze la rândul lor 
acoperișurile verzi, ca soluție viabilă de tra-
tare a șarpantelor sau teraselor. Astfel, a 
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fost rezolvată una din problemele majore 
ce întrețineau scepticismul de ambele părți: 
tehnologia de realizare. Pentru că, deși 
avantajele acestui tip de acoperiș erau măcar 
parțial cunoscute și dorite, mulți nu știau 
cum să abordeze o asemenea lucrare, nici 
ca proiectare, neavând informații concrete, 
solide, dar nici ca implementare, lipsindu-le 
încrederea în materialele de pe piață.

În prezent, s-a format o piață destul de 
stabilă pe acest segment, existând atât ce-
rere din partea beneficiarilor ce au înțeles 
avantajele sistemului, dar și o ofertă con-
siderabilă de materiale necesare unei ase-
menea lucrări, precum și echipe pregătite 
pentru a le realiza în parametrii optimi. În 
paginile acestei reviste ați putut vedea de-a 
lungul timpului diverse sisteme furnizate 
de producătorul Bauder, dar și proiecte 
realizate de aplicatori specializați, precum 
Odú Green Roof. Calitatea fără compro-
mis și profesionalismul aplicatorilor stau la 
baza multor lucrări de referință pentru do-
meniul despre care vorbim.

Odú Green Roof
Târgu Mureș  B-dul 1848 nr 2, e-mail : office@odu.ro 

TEL 0744 556 594  Fax/Tel 0365 882 236      

Odú - Green Roof  
l Realizăm acoperișuri verzi extensive, intensive,

biodivers, biosolar, inclusiv la înclinații de 50- 60
grade, pereți verzi.

l Acoperire instantanee cu rulouri de vegetație re -
zistente la condiții extreme (secetă, soare, vânt, ger)

l Folosim materiale/stratificații specifice moderne și
fiabile.

l Soluții tehnice inovative, adaptabile oricărei soluții
arhitecturale.

l Pentru o garanție 100% - executăm cu parteneri
verificați inclusiv hidroizolația

l Oferim consultanță în proiectarea teraselor verzi,
pereților verzi.

l Asigurăm documentația acoperișurilor verzi pentru
certificarea LEED

l Finalizăm contractele la timp, realizând acoperișuri
verzi cu garanție, fiabile în timp 
(referințe de 7 ani în România)

l Asigurăm întreținerea acoperișurilor verzi 
pe termen lung.

l Portofoliu de peste 13.000 mp de acoperiș verde
extensiv, intensiv sau tip peisaj, realizat în România

Membru al AAPR (ASOCIAȚIA ANTREPRENORILOR 
DE PEISAGISTICĂ DIN ROMÂNIA)

green roof

Odu maketa_Layout 1  01/07/16  14:30  Page 1

Acoperiș verde extensiv ușor în sistem Bauder
(Centrul de Agrement Trotuş din Comăneşti)
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Este posibil ca, foarte curând, să asistăm 
la un nou salt în acest domeniu, sub forma 
unei lucrări inedite ce își propune să rea-
lizeze partea vegetală a unui acoperiș ver-
de, și cât mai mult din cea structurală, cu 
materiale autohtone achiziționate pe plan 
local. Este vorba despre un restaurant în 
curs de construire, parte a complexului 
pensiunii „Castelul de Lut“, o frumoasă 
construcție din cob realizată în regim pri-
vat în satul Porumbacu de Sus din județul 
Sibiu. În ultimii doi ani, de când a fost ri-
dicată, pensiunea a captat nu doar atenția 
locală, ci și națională și internațională, 
având un flux de sute de vizitatori săp-
tămânal din toată țara și destul de mulți 
turiști străini interesați să o viziteze, deși 
nu este încă funcțională. 

Pentru a nu altera însă peisajul deja 
emblematic și pentru a introduce un vo-
lum care ar concura prin dimensiuni cu 

pensiunea, s-a optat pentru 
„scufundarea“ parțială a re-
staurantului (la cota minimă 
permisă de limita inundabilă 
a terenului adiacent râului) 
și înverzirea acoperișului cu 
pantă lină. Imaginea fina-
lă va fi aceea a unei movile 
înverzite, simulând o formă 

de relief naturală, sub care își va desfășura 
activitatea restaurantul, susținut pe ziduri 
puternice de piatră și cu o șarpantă din 
bușteni rotunzi, aparenți, ce păstrează te-
matica generală a castelului, generând însă 
o imagine aparte pentru restaurant.

În acest fel, noua construcție va benefi-
cia de toate avantajele unui acoperiș verde: 
șarpanta va fi mai eficientă termic și fonic 
cu până la 25% față de una normală, va fi 
protejată un timp mult mai îndelungat, 
mărind durata de viață a întregii clădiri 
și scăzându-i costurile de întreținere, va 

Un restaurant  
cu acoperiș verde  
la „Castelul de Lut“

Amplasat pe cursul 
unui râu, cu vedere di-

rectă la munții Făgăraș, 
„Castelul de Lut“ are 

o imagine într-adevăr 
de poveste, pe care 

proprietarii doresc să o 
completeze cu un resta-
urant, absolut vital unei 

pensiuni turistice.
capta și dispersa mult mai eficient apa 
din intemperii, prevenind formarea de 
șiroaie și torente și, nu în ultimul rând, 
va readuce în peisaj bucata de pajiște eli-
minată prin procesul de construire, refă-
când ecosistemul local.

Original și... originar

Pană în acest punct, acest acoperiș nu 
diferă cu mult de orice alt acoperiș ver-
de. Diferențele însă apar, așa cum am 
menționat, prin modul în care va fi reali-
zat. De reținut este faptul că dorința certă 
a proprietarilor, încă de a început, a fost 
să utilizeze pe cât de mult posibil mate-
riale naturale din zonă și forța de mun-
că locală, reușind astfel, pe lângă crearea 
unui puternic reper vizual, să polarizeze 
întreaga zonă, angrenând în proiect micii 
meșteșugari și proucători locali.

8
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Castelul de Lut
O frumoasă construcție din cob realizată în regim 
privat în satul Porumbacu de Sus din județul Sibiu

Dorind să mențină această linie sustena-
bilă, au decis să abordeze în același mod și 
noua construcție, cea a restaurantului. Ast-
fel, ea a fost realizată din piatră și cob rea-
lizat la fața locului, cu lemn exploatat din 
zone greu accesibile ce necesitau curățare 
și întinerire, totul în ideea unui impact cât 
mai redus asupra mediului, demonstrând 
că și la noi se poate realiza, dacă se dorește, 
ceva de calitate fără sacrificii inutile. În ca-
zul restaurantului, pe lângă partea struc-
turală obligatorie, respectiv elementele 
absolut necesare de hidroizolare, folia de 
barieră și elementele pentru drenaj, toată 
partea vegetală va fi realizată ad-hoc, pe 
timpul lucrării. Este vorba în primul rând 
despre substratul vegetal, care în mod nor-
mal este importat din țări precum Italia și 
Olanda. În acest caz, el va fi realizat pe o 
rețetă ce utilizează principiile generale ale 
substratului de import, dar cu materiale 
autohtone, adaptate la zonă. 

„Castelul de Lut“ are 
zece camere și o am-
prentă la sol de 320 m2. 
Fundaţia este realizată 
din beton și pietre, 
structura este din lemn, 
iar pereţii sunt constru-
iţi din cob (buștean de 
molid și apoi acoperit 
cu cob), un amestec de 
pământ, apă, paie, argilă 
și nisip. Pereții exteriori 
au 60 cm grosime iar 
cei interiori 45 cm.

Pentru a putea servi ca substrat pentru 
un acoperiș verde, respectivul amestec 
trebuie să îndeplinească o serie de condiții 
esențiale. Prima, deloc de neglijat, este să 
fie ușor drenabil pentru ca excesul apei 
pluviale să nu rămână la rădăcina plante-
lor, îmbibând solul. Acest lucru presupune 
o textură aerată friabilă, care să nu se com-
pacteze și să nu formeze bulgări, textură a 
cărei densitate scăzută este foarte impor-
tantă și pentru a reduce încărcarea per me-
tru pătrat de acoperiș, adică efortul asupra 
structurii. Un acoperiș verde astfel realizat 
este comparabil ca greutate cu un acoperiș 
tip terasă stabilizat prin lestare, dar față de 
aceasta prezintă multiple avantaje (de me-
diu, estetice, termo-fonoizolare etc.) 

Ideală pentru asemenea acoperișuri poa-
te fi turba, prezentă în exploatări din pro-
ximitatea „Castelului“. Turba întrunește 
tot odată și o a doua caracteristică impor-
tantă pentru un substrat de acoperiș ver-
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de: diversitatea și cantitatea de nutrienți 
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bile de pe cursul râului. Aceste fibre rețin 
totodată în sol umiditatea necesară plan-
telor, întârziind evaporarea. Este motivul 
pentru care, în perioadele secetoase de 
vară, aceste acoperișuri rezistă fără udări 
suplimentare. Un factor care ajută mult, și 
care permite ca acest acoperiș să aibă nu-
mai un sistem de irigații pentru urgențe 
absolute, este clima montană, cu o umidi-
tate generală mult mai ridicată, dublată de 
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lunii iulie, sau în august, să demareze și 
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Pe lângă aspectul inedit pe care-l va avea, 
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lecție despre amploarea impactului con-
ferit de o intervenție bine gândită, pe 
termen lung și cu beneficii pentru toate 
părțile implicate sau tangențiale proiec-
tului. Sperăm că este doar începutul unui 
nou mod de a aborda construcțiile din Ro-
mânia și o dovadă credibilă a faptului că și 
la noi se poate construi la standarde înalte, 
folosind materiale naturale. 

Pagini VERZI

Bordeiele tip 
Hobbit – un 

trend în creștere
Fie din dorința de a 

locui într-o căsuță 
ca-n povești, fie că 

este vorba despre de 
promovarea unui stil de 
viață ecologic, căsuțele 
inspirate din romanele 

scriitorului J.R.R. Tolkien 
(creatorul poveștilor 

cu hobbiți și al Trilogiei 
Inelelor) devin din ce 
în ce mai populare în 

întreaga lume. 
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TERRAN: sisteme complete de acoperiș

O învelitoare din țigle de beton de calitate superioară, așa 
cum sunt cele produse sub brandul Terran, poate fi recu-
noscută cu ușurință – acoperișul are un aspect ireproșabil, 
riguros, cu o cromatică uniformă, distinctă, elegantă. În 
timp, avantajele sunt și mai vizibile: calitățile estetice se 
păstrează grație protecțiilor de suprafață care sunt apli-
cate tuturor țiglelor Terran (Colorsystem și Resistor), casa 
este bine protejată datorită impermeabilității și bunei 
etanșeizări, acoperișul rămâne o construcție solidă, inertă 
la capriciile vremii, garantată pentru o jumătate de secol 
și cu o durată de viață mult mai mare.  

Un alt mare avantaj al betonului, ca material de bază 
pentru realizarea țigle lor de acoperiș, este faptul că se 
pot obține forme și culori dintre cele mai diverse. Astfel, 
acoperișul poate căpăta un aspect mediteraneean de olan, 
sau de tip roman, unul central european (cu țigle de tip bi-
berschwannz), ori un aspect nordic de ardezie, cu tente de 
culoare ce sugerează patina sau cu finisaje lucioase ce fac 
un acoperiș să arate ca „scos din cutie”. Gamele Standard, 
Rundo, Zenit, Coppo, Danubia și Synus, cu cele 12 tipuri de 
colorare, de la Arhaic și Cărămiziu, la Merlot, Mocca sau 
Carbon, reprezintă o multitudine impresionantă de feluri 
în care poate arăta un acoperiș, personalizând și înnobi-
lând o casă. În definitiv, o casă poate să arate cu totul altfel 
datorită unui acoperiș bine gândit, realizat cu materiale de 
calitate. Un acoperiș nou înseamnă o casă nouă!

» Accesoriile – pentru orice detaliu,  
pentru orice situație
În afară de țiglele de bază, un 
acoperiș Terran dispune de 
toate elementele necesare – 
țigle laterale (stânga-dreapta), 
jumătăți, elemente de coamă 
(inclusiv de început sau de 
ramificație), țigle de aerisire. 
În plus, sistemul Terran 
include de o gamă întreagă de 
accesorii, necesare la realizarea 
unui învelitor perfecte din punct de vedere tehnic și estetic, 
inclusiv pentru situații speciale (acoperișuri cu forme inedite). 
Accesoriile sunt realizate din materiale de cea mai bună calitate 
(beton, metal, plastic), în culori ce conferă învelitorii un aspect 
uniform. Benzi de etanșeizare sau de aerisire, elemente de 
prindere, de aerisire, dolii, profile metalice, racorduri pentru 
străpungeri, luminatoare și multe alte accesorii fac parte din 
oferta completă a sistemului de acoperiș Terran.





Transformare uluitoare

Primul nivel, care găzduiește spațiile de relaxare și de evenimente, 
este luminat natural prin golurile realizate din țesătura de cărămi-
zi. În acest mod, devierile deranjante arhitectonic sunt puse în 
umbră și se nasc efecte luminoase deosebite, care diferă în funcție 
de anotimp și de momentul zilei.
Prin restaurare, acest spațiu cu efecte luminoase atipice a căpătat 
o funcțiune de spațiu terapeutic, care i se potrivește de minune. O 
scară face trecerea către nivelul superior, spațiul locuit de la 
mansardă. Deși inițial arhitectul a avut temeri legate de luminozi-
tatea mansardei, spațiul interior beneficiază de un bun echilibru al 
luminii naturale, datorită simulărilor făcute cu ajutorul programu-
lui VELUX Daylight Visualizer – un instrument util pentru vizualiza-
rea și analiza luminii naturale din interior. 

Astfel, arhitectul a putut proiecta 
amplasarea ferestrelor de mansardă și a 
putut avea o imagine clară a gradului de 
iluminare naturală a spațiului. 

Datorită efectelor surselor de iluminat 
natural folosite, proiectul a căpătat 
coerență: spații deschise ample, lumină 
naturală abundență care pătrunde în 
interior prin ferestrele VELUX care 
urmează panta acoperișului, ambianță 
caldă și climat interior optim. 
Prin urmare, chiar și în cele mai ploioase 
zile, iluminatul artificial este necesar 
foarte rar. Deși interiorul este dominat 
de prezența lemnului, modelul de fereas-
tră de mansardă VELUX ales nu au fost 
cel din lemn lăcuit, ci acela din lemn 
tratat termic, acoperit cu un strat unitar 
de poliuretan alb. 
Combinația de tehnologii și materiale a 
acestui model de fereastră VELUX are 
ca efect un coeficient excelent de izolare 
termică și durabilitate extinsă. Designul 
acestei ferestre o transformă într-o 
soluție optimă, atât pentru încăperi noi, 
moderne, cât și pentru cele reabilitate.

Lemn readus la viață

Având și pregătire de tâmplar, arhitec-
tul Oliver Anthofer s-a simțit în largul 
său utilizând principala resursă la 
îndemână. 
Lemnul local, cu o grosime de 8 cm, 
folosit în trecut ca pavaj pentru trac-
toare, a dobândit o nouă viață – a fost 
demontat, fasonat, rindeluit, tratat cu 
ulei și folosit pentru realizarea podelel-
or. Scândurile pe care înainte se depozi-
ta fânul au fost tratate cu o substanță 
ignifugă și au fost folosite pentru 
realizarea lambriurilor.

Căpriorii din bârne fasonate manual au 
rămas, după o curățare temeinică, în 
locul lor inițial. 

Construcția dovedește cum o restaura-
re făcută cu grijă pentru mediul încon-
jurător și pentru climatul interior optim, 
poate transforma o clădire condamnată 
la moarte într-una care are un nou vii-
tor, păstrându-și structura și aspectul 
inițial.

velux.ro
facebook.com/velux

Revitalizarea
unui vechi hambar
Simplitatea și potențialul acestei vechi clădiri – o anexă a unei 
biserici, l-au inspirat pe arhitectul Oliver Anthofer în crearea unui 
proiect excepțional, ce a constituit tema lucrării sale de masterat 
cu specializarea construcții de lemn. Lucrările de restaurare și 
reconversie funcțională a hambarului au fost demarate în 2013 și 
s-au finalizat în 2015. Obiectivul proiectului a fost păstrarea și 
conservarea exteriorului clădirii așa cum a fost inițial gândit și 
realizat, în urma cu 120 de ani. Interiorul, însă, a fost reamenajat și 
a dobândit o noua funcțiune, devenind spațiu de locuit pentru o 
familie.
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O călătorie în Marea Britanie, în cadrul căreia sunt vizitate orașele remarcabile 
ca arhitectură și urbanism, se poate încheia cu o concluzie importantă: 
locuitorilor acestor insule le-a plăcut goticul. Le-a plăcut atât de mult, încât, 
după o epocă medievală glorioasă, în care au apelat din plin la elementele 
acestui stil de arhitectură, aducându-i inovații notabile, l-au reinventat în 
secolele al XVIII-lea și al XIX-lea pentru a-l implementa de câte ori au simțit  
că trebuie să își reafirme specificitatea. 

Oxford, 
Cambridge

și goticul englezesc
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Palace of Westminster și 
celebrul turn cu ceas Big Ben

P referința britanicilor pentru stilul 
gotic este evidentă nu doar în cazul 
unor construcții faimoase, precum 

Palace of Westminster sau Tower Bridge 
(Londra), ci și în cadrul unor clădiri 
obișnuite, care astfel au căpătat monu-
mentalitate, personalitate și o puternică  
încărcătură simbolică. Cu atât mai mult, 
au beneficiat de această abordare clădi-
rile destinate unor instituții – adminis-
trative, de învățămând, spitale, spații co-
merciale etc. Oxford și Cambridge, două 
dintre cele mai renumite orașe universi-
tare din lume, abundă în clădiri gotice și 
neo-gotice, ca o demonstrație a unei filo-
sofii de viață ce merită transmisă noilor 
generații formate aici.

și goticul englezesc
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Gothic Revival
Goticul de inspirație franceză, apărut în 

bună măsură pe filiera cuceritorilor nor-
manzi, a înflorit în Anglia aproximativ între 
1180 și 1520, evoluând ca peste tot din stilul 
romanic, cu aceleași elemente de bază: ogive, 
contraforți, turnuri, sculpturi și decorațiuni 
exterioare, rozase etc. Cu trecerea timpului, 
a căpătat în insulele britanice o evoluție pa-
ralelă față de continent, lucru care se poate 
observa la catedralele și castelele medievale, 
iar adoptarea preceptelor Renașterii oficiali-
zate la Florența, în secolul al XV-lea, a trebu-
it să mai aștepte încă un secol, chiar două.

În plus, perioada de căutări renascentiste, 
baroce ori neoclasice nu a durat prea mult 
în preferințele insularilor, pentru că în se-
colul al XVIII-lea ei au revenit la un gotic 
de inspirație academică, ceea ce mai târziu 
avea să devină neogotic, romantic, istorist, 
Gothic Revival, gotic victorian sau Jigsaw 
Gothic... denumiri ale aceluiași stil, cu mici 
diferențe de interpretare. Dat fiind statutul 
de mare putere colonială, de fapt unica su-
perputere a epocii, în secolul al XIX-lea acest 
stil a fost răspândit peste tot unde britanicii 
au colonizat și au avut emigranți, din Statele 
Unite și Canada până în Australia și Noua 
Zeelandă, ultimele ecouri răzbătând în seco-
lul trecut, în epoca interbelică.          

Royal Courts of Justice 
(Curtea Regală de Justiție), 
numită de obicei Law 
Courts, este clădirea care 
găzduiește Curtea de Apel 
din Anglia și Tara Galilor și 
Curtea Regală de Justiție 
din Londra. Concepută de 
George Edmund Streed (un 
avocat devenit arhitect), 
clădirea în stil gotic victorian 
a fost construită în anii 1870 
și inaugurată de către regina 
Victoria, în decembrie 1882.





ACOPERIȘUL ÎN ARHITECTURĂ

Rădăcini istorice, politice, culturale
Neogoticul, această reevaluare din seco-

lele al XVIII și al XIX-lea a catedralelor și 
castelelor medievale, ca o reacție la neocla-
sicismul devenit nesemnificativ pentru o so-
cietate europeană aflată într-o nouă căutare 
de sine, în contextul industrializării, a avut 
o istorie la fel de glorioasă, ca și imaginarul 
luat ca referință de marii colonizatori. Este 
cumva firesc faptul că acest nou stil a apă-
rut în Anglia, începând cu anii 1740, pe mă-
sură ce ideile romantismului deveneau tot 
mai răspândite: afirmarea națiunilor, glo-
rificarea și mitizarea trecutului (în special 
a Evului Mediu), prioritatea sentimentelor, 
imaginația, aspirația spre libertate, spre ab-
solut, exoticul, natura în forme originare, 
dar și crearea de paradisuri artificiale, care 
să imite natura netulburată de om. Una din-
tre primele tentative romantice în arhitec-
tură a fost construirea la mijlocul secolului 
al XVIII-lea a castelului Stawberry Hill, de 
către Horace Walpole. Așa a apărut stilul ne-
ogotic și, chiar dacă la început a fost luat în 
derâdere, în următorul secol a fost dezvoltat 
în forță – au apărut Palace of Westminster 
(1837-1860) și Tower Bridge, două clădiri de 
referință pentru arhitectura engleză.  

Neogoticul este puternic înrădăcinat în 
mentalitatea britanică, în special engleză; 
el a apărut în contextul renașterii Biseri-
cii Anglicane, îngrijorate de nonconfor-
mismul religios care afecta societatea. Nu 

Monumentul The 
Albert Memorial, situat 
în Kensington Gardens 
(Londra), construit în 
memoria Prințului Albert, 
soțul Reginei Victoria, a fost 
inaugurat  în 1872.

Gara internațională  
St Pancras din Londra 
a fost inaugurată în anul 
1868. Este o capodoperă 
a arhitecturii gotice 
victoriene și una dintre cele 
mai elegante gări din lume.

trebuie uitat „medievalismul” și pasiunea 
pentru istorie a tot mai multor englezi, care 
porneau goana după vestigii arheologice, în 
Marea Britanie și în toată lumea. 

De asemenea, au existat și rațiuni politice: 
neoclasicul rațional și radical, pe atunci la 
putere pe continent, a început să fie asociat 
cu republicanismul și liberalismul excesiv, 
în timp ce elita engleză își dorea o societate 
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Tower Bridge, renumitul 
pod londonez de pe 

Tamisa, a fost construit în 
1888 – 1894 sub indicațiile 

arhitectului Horace Jones, în 
stil neogotic, luându-și  

numele de la Turnul Londrei, 
aflat în imediata apropiere, 

pe malul nordic.

Cu o lungime de 244 de 
metri și o înălțime de 65 

de metri, podul are două 
turnuri legate prin pasarele 

la nivelul superior, iar 
trecerea automobilelor de 
face pe zona mobilă, care 

poate fi ridicată la trecerea 
vaselor pe râul Tamisa.  

The Tower of London 
(Turnul Londrei), este un 

castel istoric aflat pe malul 
nordic al Tamisei în centrul 

Londrei. Turnul Alb, de la 
care își trage numele întreg 
castelul, a fost construit de 

William Cuceritorul în 1078.

Gothic Revival nu este limitat la arhitec-
tură; decorațiunile din Evul Mediu au fost 
reluate și reinterpretate la nivelul fațadelor, 
acoperișurilor, interioarelor. Arcadele ascu-
țite, acoperișurile cu pantă abruptă, sculp-
turile fantastice, dantelăria în piatră, nișele, 
ferestrele largi cu vitralii uneori, heraldi-
ca – toate acestea se regăsesc și în clădirile 
neo gotice. Învelitorile de culoare gri sunt de 
cele mai multe ori realizate din ardezie, cu 
excepții în cazul cupolelor, acoperite cu ta-
blă de zinc sau plumb. O atenție deosebită 
este acordată porților monumentale, care 
devin loc de expunere a însemnelor heraldi-
ce ale fondatorilor.

Iată așadar cum arhitectura gotică a 
supraviețuit secolelor, devenind una dintre 
cele mai populare stiluri.  În fond, Statele 
Unite ale Americii au cele mai multe clă-
diri de acest tip, în perioada din jurul anului 
1900 începând să fie folosit inclusiv metalul 
și sticla ca materiale de construcție.

mai conservatoare, mai tradițională și, desi-
gur, fidelă monarhiei. Literatura gotică și cea 
romantică sunt edificatoare în acest sens. 

Industrializarea a devenit și ea o problemă 
pentru identitatea britanică, care a început 
să vadă cu alți ochi societatea medievală, 
ca pe o adevărată „Epocă de Aur”. O reacție 
neo gotică a apărut imediat atât în Scoția, 
unde putem vedea multă lucrări de gen, cât 
și și peste Canalul Mânecii, răspândindu-se 
în întreaga Europă, iar apoi în țările coloni-
zate de europeni.
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Oxford
Oxford, oraș situat la circa 80 km nord-vest 

de Londra, s-a dezvoltat în jurul instituțiilor 
de învățământ existente aici de aproape un 
mileniu – prima a apărut în anul 1096, evo-
luând puternic de la 1167, odată cu sosirea 
unor profesori formați la Universitatea din 
Paris. Până atunci, aici era o simplă localita-
te cunoscută mai mult pentru vadul ce per-
mitea trecerea Tamisei cu carul, iar sosirea 
profesorilor și prezența studenților au fost 
privite la început cu reticență de localnici, 
care au declanșat câteva conflicte cu univer-
sitarii, unele soldate chiar cu crime. 

Nu a fost prima și nici ultima situație în 
care intelectualii au fost suspectați de lu-
cruri necurate... Lucrurile au devenit atât 
de neplăcute, încât o parte dintre profesori 
au părăsit Oxfordul și au plecat în 1209 la 
Cambridge, unde au înființat o nouă uni-
versitate, devenită faimoasă la rândul ei. 
Anul 1167 este considerat așadar momen-
tul apariției Universității Oxford, cea mai 
veche instituție de acest gen din spațiul an-
glo-saxon. Regele Henric al II-lea s-a îngijit 
de buna funcționare, interzicând în același 
timp ca studenții englezi să mai studieze în 
străinătate, în special la Paris. În prezent, la 
Oxford funcționează 39 de colegii indepen-
dente și universitatea care este finanțată de 
stat, acestea oferind educație unui număr de 
circa 17.000 de studenți. 

Oxfordul este locul unde se 
îmbină romantismul orașului 
medieval cu vitalitatea 
centrului universitar 
internațional, aici fiind 
localizată Universitatea 
Oxford, aflată în fruntea 
clasamentelor universităților 
din întreaga lume.
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Tom Tower este un turn din Oxford, aflat 
deasupra intrării în colegiul Christ Church, 
numit așa datorită clopotului său „Great 
Tom”. Acest turn pătrat continuă spre cupo-
lă sub formă octogonală și a fost conceput în 
stil gotic târziu, între anii 1681-1682. Arhi-
tectura aparține cunoscutului Christopher 
Wren, unul dintre marii creatori ai Londrei 
de după incendiul din 1666, fost student el 
însuși la Wadham College din Oxford. Con-
form propriei declarații, Wren a ales acest 
stil pentru a fi în acord cu fondatorii bisericii 
(printre care și Regele Henric al VII-lea), de-
venind de fapt un precursor al neogoticului 
într-o epocă în care nimeni nu mai constru-
ia așa ceva. Mai târziu, în 1732-1734, dato-
rită modelului dat, au apărut și alte clădiri 
de inspirație gotică, în cadrul colegiului și 
în vecinătatea catedralei Christ Church, iar 
aceste replici au devenit contagioase pentru 
tot Oxfordul. Wren este, printre altele, ar-
hitectul „responsabil” de Catedrala St Paul 

din Londra, Greenwich Hospital și de multe 
construcții monumentale din Oxford, cele 
mai multe în stil baroc sau neoclasic și mai 
puțin de factură gotică.

Catedrala Sf. Paul
(Londra, 1708)

Clopotnița Tom Tower, 
colegiul Christ Church 
(Oxford). De mai bine 
de 300 de ani, clopotul 
Great Tom (Marele Tom) 
a animat zi de zi fundalul 
sonor al vieții din Oxford, 
marcând fiecare oră, 
aniversare și eveniment 
important.
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Cambridge
Cambridge, amplasat la aproximativ 80 

km nord-este de Londra, este de aseme-
nea un oraș universitar renumit (22.000 de 
studenți), al doilea ca vechime din Marea 
Britanie, după Oxford. Universitatea a apă-
rut în secolul al XIII-lea, pe lângă mănăsti-
rile dominicane și franciscane existente aici, 
de care a reușit să se separe în 1290. Noto-
rietatea ei a crescut în urma faptului că aici 
au predat profesori prestigioși, precum uma-
nistul olandez Erasmus din Rotterdam, sau 
Isaac Newton, care a predat matematica și 
fizica. Încă există aici un colegiu înființat în 
1284, Peterhouse, precum și King’s College 

The Church of Holy 
Sepulchre – 

Biserica Sfintei Reînvieri
 (Cambridge)

Acoperiș din ardezie 
(Cambridge)

King’s College – Colegiul 
Regelui (Cambridge) a fost 

fondat în 1441 de către 
regele Henry VI.

Chapel, construcție renumită din 1446, ridi-
cată la cererea regelui Henric al VI-lea. Im-
portantă este și înființarea de către Henric al 
VIII-lea în 1534 a editurii Cambridge Uni-
versity Press, cea mai veche instituție de acest 
gen din lume cu activitate continuă. Având 
sediul în Clădirea Pitt, o construcție de fac-
tură gotică, în prezent tipărește manuale și 
lucrări științifice, având birouri și depozite în 
toată lumea – New York, Madid, Cape Town, 
Melbourne, New Delhi, Tokyo etc. 
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King’s College Chapel este un minunat 
exemplu de arhitectură gotică târzie, înce-
pută în 1446 sub Henric al VI-lea și finaliza-
tă abia 7 decenii mai târziu, din cauza Răz-
boiului Rozelor (vitraliile au fost realizate în 
1531). Acest lăcaș de cult a fost o importantă 
sursă de inspirație pentru foarte multe clă-
diri construite ulterior în centrul universitar 
în stil neogotic.

Capela are o lungime totală de 88 m și o 
lățime 12 m, la interior înălțimea fiind de 24 
m (29 m la exterior) – cea mai înaltă boltă 
gotică la acel moment, datorată unui meșter 
de excepție - John Wastell. 

Iluminarea interioară este asigurată în 
timpul zilei de vitralii fine, iar deasupra al-
tarului este expusă „Adorația magilor” de 
Rubens, tablou pictat în 1634 pentru o mă-
năstire din Belgia. 

În timpul Războiului Civil britanic, capela 
a fost folosită ca loc de antrenament pentru 
trupele lui Oliver Cromwell, dar a scăpat fără 
pagube majore, deoarece Cromwell însuși a 
fost student la Cambridge și probabil a dat 
ordin să nu se deterioreze zidurile (se pot ve-
dea încă o serie de desene ale soldaților din 
acea vreme).

 
St John’s College este un colegiu consti-

tutiv al Universității din Cambridge, fondat 
de Lady Margaret Beaufort, mama Regelui 
Henric al VII-lea, având un puternic rol ca-
ritabil și de promovare a educației și cerce-
tării (aici au studiat viitori miniștri, scriitori, 
oameni de cultură renumiți, înalți prelați și 
10 câștigători ai Premiului Nobel!). 

Poarta principală este o construcție mo-
numentală cu turnuri crenelate, marcată de 
însemnele heraldice ale fondatorilor. Stema 
colegiului de deasupra intrării este flancată 
de două animale mitice, cunoscute ca „ya-
les”, cu cozi de elefant, corpuri de antilopă, 
capete de capră și coarne întoarse. Deasupra 
se află sculptura Sfântului Ioan Evanghelis-
tul, acoperit de un tabernacol realizat chiar 
de către William Swayne, constructorul edi-
ficiului principal.

King’s College Chapel – 
Capela Colegiului Regelui 
(Cambridge, 1446-1515)  
este unul dintre cele mai 
reprezentative exemple 
de arhitectură gotică 
englezească târzie.

St John’s College 
(Cambridge, 1511)
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• Interesul pentru permanenta dezvol-
tare a sistemelor de impermeabilizare 
a început o dată cu inventarea mem-
branei fără vârstă, în 1998. Suntem 
singurii producători de membrane 
bituminoase care au reunit cele mai 
bune caracteristici ale compoundu-
rilor SBS (flexibilitatea la rece ) și APP 
(rezistența la îmbătrânirea termică). A 
rezultat un compound „perfect“, nu-
mit APAO, cu caracteristici excelente 
de flexibilitate la rece (‒35°C), stabilita-
te la cald (+140°C), ce nu îmbătrânește 
sub acțiunea razelor UV.

• Dorința de protecție a clădirilor și 
locuitorilor lor a dus la noi invenții, 
produse unice de protecție la foc ex-
tern – Sistemele CUT Fire, membra-
ne hidroizolante cărora le-a fost adă-
ugată o caracteristică fizică patentată 
de protecție sporită la foc. Suprafața 
hidroizolantă a membranei, ranforsa-
tă cu sistemul CUT FIRE, capătă ca-
racteristici excelente de rezistență la 
foc extern. Numeroasele teste efec-
tuate în laboaratoarele noastre, cât și 

în cele independente, au demostrat 
că membranele CUT FIRE împiedică 
propagarea focului din sursă externă, 
fără a le fi afectată capacitatea de im-
permeabilizare.

• Deși controlăm întregul proces de 
producție și respectăm întodeauna 
caracteristicile declarate ale membra-
nelor, în procesul impermeabilizării am 
descoperit variabila ce poate afecta 
comportamentul și durata de viață a 
sistemului de hidroizolație – factorul 
uman, respectiv montajul. A devenit 
imperativă patentarea unei metode 
științifice, un sistem de impermeabi-
lizare documentat, care să  garanteze 
durabilitatea lucrărilor.

• Noul concept NEXT WATERPROO-
FING folosește principiul inducției 
electromagnetice și este alcătuit din 
membrane bituminoase speciale și 
dispozitive setate de un software, ce 

programează mașina în funcție de stra-
tigrafie și condițiile mediului. Programul 
înregistrează toate datele legate de pro-
cesul punerii în operă a membranelor 
utilizând metode științifice, apoi se emi-
te un raport detaliat despre garanția și 
durabilitatea produsului final. Tehnolo-
gia aceasta ne permite să ne distanțăm 
de metodele tradiționale de aplicare a 
membranelor bituminoase (cu flacără, 
adezivi sau aer cald), chiar și la realizarea 
detaliilor. Mai mult, sistemul este extrem 
de prietenos cu mediul înconjurător (nu 
produce emisii toxice), silențios și redu-

General Membrane își concentrează mereu atenția către îmbunătățirea tehnologiilor de impermeabilizare prin 
dezvoltarea de noi soluții și sisteme care să revoluționeze industria clasică a hidroizolațiilor. Deși la prima vedere 
oricine s-ar putea întreba ce ar mai fi de inventat la un sistem de hidroizolații, General Membrane și-a demonstrat 
de-a lungul timpului, prin General Solar PV, General Fix, N.E.W și acum NEXT, vocația pentru inovație, cerce-
tare, tehnologii și sisteme care pot răspunde nevoilor și funcționalității sistemelor moderne de impermeabilizare.

ce riscul de incendiu sau arsuri. NEXT 
WATERPROOFING  s-a aflat pe lista 
scurtă la Premiile pentru Inovații 2015, 
competiție internațională promovată de 
„Le Mondial du Bâtiment“, ce selec-
tează cele mai originale invenții din sec-
torul construcțiilor.
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FAȚADE

Cărămida aparentă rămâne unul dintre cele mai 
elegante și dorite materiale pentru acoperirea fațadei, 
la construcții noi sau renovări, în stil clasic sau modern. 
Un timp, acest material a suferit un declin din cauza 
faptului că era destul de dificil și costisitor să îl integrezi 
în cadrul noilor sisteme termoizolante, care să asigure 
eficiența energetică a clădirii. Din fericire, în ultimul timp 
au fost concepute soluții prin care finisajul acesta face 
parte din sisteme complete pentru fațadă, ce includ 
și o termoizolație cu performanțe ridicate, potrivite 
exigențelor moderne de confort și economisire a 
energiei. Vă prezentăm în continuare termosistemul 
ISO FAȚADA, oferit pe piața românească de compania 
Venex din Cluj-Napoca.

Cărămidă aparentă antichizată
Arsă în cuptor la peste 1700ºC;

Rezistență mecanică superioară (2 cm grosime);

Rezistență impotriva incendiilor (clasa de reacție la 
foc: Euroclasa A1);

Disponibilă în 100 de culori diferite;

Termosistemul include și elemente de colț în formă 
de „L” (2 cm grosime);

Cărămizile aparente de câmp și de colț antichizate sunt 
tăiate din cărămidă plină antichizată, rezultând produse 
cu calități superioare;

Realizată conform Normelor Europene CE (EN 771-1) și 
normelor belgiene BENOR (PTV 23-002);

Stabilitate dimensională (clasa de toleranță T2);

Clasa mărimii de distribuție R1;

Valoarea medie a rezistenței la compresiune: 25 N/mm2);

Aderență foarte bună la aplicare (0,15 N/mm2 pentru 
mortar articulat și 0,30 N/mm2 pentru mortar în strat 
subțire);

Conținut de săruri solubile active: clasa S2;

Absorbție optimă de apă: între 7% și 18% (rata inițială de 
absorbție a apei: 5,0 kg/m2);

Coeficientul de difuzie a vaporilor de apă: 5/10 (valoare 
tabelară EN 1745);

Conductivitatea termică: 0,47 W/ mK;

Rezistență la cicluri îngheț/dezgheț: clasa F2.

Termosistemul ISO FAȚADA poate fi aplicat pe diverse 
tipuri de clădiri, pe strat suport din cărămidă, beton, BCA, 
piatră, tencuială clasică și chiar OSB, reușind să readucă în 
atenția arhitecților și beneficiarilor un material de finisaj 
clasic, cu o istorie glorioasă, de mii de ani. Calitatea termo-
sistemului se datorează performanțelor individuale ridicate 
ale fiecărei componente (cărămidă aparentă, material ter-
moizolant, adeziv de lipit, adeziv de rosturi, accesorii) dar și 
compatibilității acestora, rezultând o soluție de placare cu 
punere în operă simplă și rapidă.  
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VENEX 
Str. Miko Imre nr. 8 / 201 
Cluj-Napoca

Tel.: +40 264 54 02 24, +40 746 291 895

E-mail: office@venex.ro 
Website: www.venex.ro

Termosistemul ISO FAȚADA 
a fost dezvoltat de Nelissen 

(Belgia), în colaborare cu 
CASAtherm (Germania), 
care împreună au pus la 

punct acest termosistem 
caracterizat prin rezistență 
foarte îndelungată, calități 

termotehnice excelente  
și nu în ultimul rând,  
o estetică deosebită.

1. Cărămidă aparentă Nelissen
• De câmp și de colț
• Arsă în cuptor la 1700°C

3. Dibluri
Acestea sunt certificate ETA 

(agrementul tehnic european 
pentru certificare și audit ener-
getic) și au tijă metalică de gro-
simi și lungimi specifice pentru 
fiecare tip de zid portant (caramidă, beton, BCA, OSB etc).

2. Plăci de termoizolație din XPS - IGNIFUGAT
Este un polistiren extrudat, special pentru fațade, cu un bun 

comportament la foc (ignifugat - Clasa de Reacție la foc Eu-
roclasa E, conform EN 13501-1). Plăcile sunt pre-tăiate termic 
în fabrică, având un sistem nut-feder pe cele 4 canturi, și sunt 
frezate cu caneluri pentru sprijinirea cărămizilor aparente și cu 
adâncituri frezate pentru dibluri (6 pe fiecare placă). Sunt dis-
ponibile în diverse variante de grosimi, de la 2 la 20 cm, și au di-
mensiuni de 1,25 x 0,60 m. Conductivitatea termică mică, de 
0,035 W/mK  (sau 0,027 W/mK, la cerere), reflectă capacitatea 
materialului de a izola termic acea clădire. Trebuie menționat 
că este vorba despre un produs special conceput pentru acest 
termosistem, permițând montarea cărămizilor aparente cu 
lățimi de 50 și 65 mm. Produsele beneficiază de certificare CE 
și ATG (Agrementul Tehnic de Conformitate Belgian).

5. Adeziv de rostuit
Este un adeziv foarte rezistent la 

apă și cicluri îngheț-dezgheț, asigu-
rând etanșeitatea perfectă a termo-
sistemului. Pentru o estetică perso-
nalizată, se poate obține o placare 
uniformă sau cu elemente de contrast, datorită unei game 
variate de nuanțe ale adezivului de rostuit (din gama Seifert).

6. Profile de aluminiu
Acestea asigură rezistența 

și rigurozitatea placării, fiind 
montat la bază, la începutul 
aplicării. Sunt produse certifi-
ate CE, de asemenea.

Componentele 
termosistemului
ISO FAȚADA

4. Adeziv pentru lipit plăcile de polistiren 
și cărămizile aparente

Sistemul include adezivul flexibil 
Casarock, rezistent la șocuri termi-
ce și la apă, conceput special pen-
tru acest tip de polistiren și pentru 
cărămizile aparente. 
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MeMbrane de acoperiş din pVc

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

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

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

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

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

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

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

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

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

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

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

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

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

principii 
de inStalare 

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

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

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

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

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

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

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

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

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

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

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

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

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

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

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

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

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

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

principii 
de inStalare 

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

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

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

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor exis-

tente din bitum 

Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi
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CONSTRUCT EXPO
AMBIENT EXPO 
2016
Romexpo a organizat între 7 şi 10 aprilie 2016 
un „maraton expozițional“ care a reunit cele mai 
importante târguri autohtone din domeniul 
construcţiilor, instalaţiilor, mobilei, ambientării, 
designului interior sau exterior şi protecţiei mediului, 
suprafața expozițională alocată fiind de 20.000 mp.

C ele 7 târguri au atras, con-
form datelor oferite de orga-

nizator, circa 21.500 de vizitatori, 
specialiști și potențiali beneficiari 
ai unor produse și servicii din do-
meniu. Cele 525 de companii pre-
zente au fost atât românești, cât și 
străine (din 21 de țări), marcând o 
creștere cu 15% a numărului de 
expozanți. Acestea şi-au prezentat 
produsele şi serviciile pe parcursul 

a 4 zile la următoarele târguri cu 
tematici specifice:
1. Construct Expo – tehnologii, 

echipamente, utilaje și materiale 
pentru construcții

2. Ambient Expo – produse și 
sisteme pentru amenajări inte-
rioare și exterioare, decorațiuni, 
mobilier și piscine

3. Mobila Expo – târg de mobili-
er, cu vânzare

4. Romtherm – instalații, echipa-
mente de încălzire răcire și de 
condiționare a aerului

5. Romenvirotec – tehnologii 
și echipamente de protecția 
mediului

6. Expo Flowers & Garden – 
flori, amenajări peisagistice, 
horticultură și grădinărit

7. Antique Market – obiecte de 
artă și antichități
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Revista noastră a fost prezen-
tă atât în cadrul standurilor de 
presă amenajate de Romexpo, cât 
și cu un stand propriu, în care am 
putut sta de vorbă cu specialiștii 
și beneficiarii. Bineînțeles, au fost 
distribuite gratuit vizitatorilor 
sute și sute de reviste, în care citi-
torii sunt educați să opteze pentru 
materialele profesionale, de cali-
tate.  Am remarcat de asemenea 
standul Ordinului Arhitecților din 
România, în care au fost expuse 
cele mai reprezentative proiecte, 
premiate la ediția de anul trecut al 
Anualei de Arhitectură.

De asemenea, Romexpo a găzduit în această perioadă 
zeci de manifestări conexe – conferinţe, momente artis
tice, tombole cu premii sau consultanţă în design inte
rior pentru vizitatori, în colaborare cu diverse instituții 
sau asociații profesionale:
• La conferințele „Generaţia Viitoare de Clădiri”, organizate 

de Romexpo în parteneriat cu Romania Green Building 
Council, au participat membri ai Guvernului României, 
experţi internaţionali, ambasadori, reprezentanţi ai com-
paniilor interne şi internaționale de profil şi reprezentanţi 
ai Ordinului Arhitecţilor din România.

• În fiecare zi, în Pavilionul C1, profesionişti din cadrul 
Asociatiei Peisagiştilor din România (ASOP) au oferit 
consultanţă cu privire la amenajarea spaţiilor verzi în ca-
drul Ambient Expo. 

• Universitatea de Urbanism şi Arhitectură „Ion Mincu” a 
susţinut o conferinţă pe tematici de amenajare, arhitec-
tură, design şi urbanism

• Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti a prezen-
tat în cadrul unei conferinţe tendinţele în ceea ce priveş-
te casele inteligente şi sustenabile

• Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii de 
Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti 
a organizat o serie de evenimente dedicate grădinilor 
ecologice şi amenajărilor exterioare. 

Mai multe firme specializate în 
amenajarea de terase sau spații 
verzi, inclusiv acoperișuri terasă și 
acoperișuri verzi, și-au expus pro-
dusele și sistemele într-un stand 
comun din Pavilionul Central de 
la Romexpo. Aici am putut ve-
dea și o serie de sisteme Bauder, 
atât pentru termo-hidroizolarea 

teraselor peste spații locuite, cât 
și sisteme pentru acoperișuri cu 
vegetație (o interesantă exempli-
ficare de acoperiș verde cu pantă 
mare). Tot aici au fost prezentate 
produse Bencomp, profile și siste-
me din WPC pentru amenajarea 
spațiilor exterioare (deck, mobilier 
de grădină, garduri, pergole etc.). 



La standul StoneRex am putut 
vedea ultimele formate și nuanțe ale 
gamelor StoneRex Piatră Naturală, 
Color și Profil Color, materiale pen-
tru fațade pe bază de fibrociment 
care, datorită finisajelor inovative, 
acoperă o plajă largă de opțiuni 
estetice, potrivite personalizării 
oricărui proiect. În afară de fațade, 
produsele expuse sunt potrivite și 
pentru abordarea balcoanelor, so-
clurilor sau construcțiilor pe struc-
turi ușoare, dar și pentru pardoseli 
sau alte elemente de construcție. 
De asemenea, firma Stonerex a or-
ganizat în cadrul Construct Expo 
concursul de idei „Aparenţă cu 
Esenţă” pentru promovarea remo-
delării unui spaţiu urban folosind 
materiale sustenabile şi durabile (o 
condiție de bază a fost folosirea pe 
cel puțin jumătate din suprafețele 
fațadelor a plăcilor de fibrociment). 
Astfel, 45 de proiecte ale studenţi-
lor au fost expuse în cadrul târgu-
lui Construct Expo şi au putut fi 
votate atât de către un juriu, cât și 
de către vizitatori. Premiile în bani 
au fost acordate unor studenți de 
la Universitatea de Arhitectură și 
Urbanism Ion Mincu, care s-au în-
scris anterior la concurs.

Final Distribution a expus la 
Construct Expo cele mai reprezen-
tative produse pentru acoperișuri 
metalice, realizate sub brandurile 
Gerard și Novatik (țiglă metalică, 
tablă prefălțuită, accesorii și siste-
me pluviale), respectiv folii pentru 
acoperiș Delta și ferestre de man-
sardă Velux. Cu ocazia acestui 
târg au fost prezentate noutățile 
(precum tabla prefălțuită Novatik 
Click), mostre cu sisteme comple-
te de acoperiș, în care să poată fi 
observate culorile și texturile ulti-

melor modele de profile, respectiv 
promoțiile și discounturile acor-
date în prima parte a acestui an, în 
cadrul unei campanii susținute. 

Un stand dedicat termoizolațiilor 
a fost cel al firmei MTM Izolații & 
Construcții, unde au fost expuse 
produse ale principalilor furnizori 
de sisteme pe bază de vată mine-
rală și vată de sticlă: Isover, Ursa și 
Rockwool. Isover a pus accent pe 
termoizolarea cu ajutorul rolelor de 
vată de sticlă Uniroll Plus, potrivite 
noilor cerințe legislative privitoare 
la izolarea termică a acoperișurilor 
mansardate. Tot aici a fost expusă 
vata minerală Ursa Terra, desti-
nată izolării termice și fonice atât 
a acoperișurilor, cât și a pereților 
exteriori sau de compartimentare. 
Din oferta Rockwool am remar-

cat REDArt – sistemul complet de 
izolații exterioare pe bază de vată 
bazaltică, pentru fațade, lansat în 
primăvara acestui an. 

EVENIMENT
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MASTER COPPO:
TRADIȚIA REINVENTATĂ

TEGOLA ROMÂNIA 

Telefon: 021.224.10.97

office@tegola.ro 
www.tegola.ro
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Ne bucură interesul manifestat de arhitecți, proiectanți 
și beneficiari către păstrarea și conservarea caselor 
tradiționale românești, susținem eforturile celor ce păs-
trează spiritul național. Uneori însă, structurile vechi fie 
nu suportă greutatea unui acoperis din țiglă, olane sau 
tablă, fie aceste materiale nu 
se încadreaza în stilul archi-
tectural dorit. Master Coppo 
reprezintă soluția propusă de 
către Tegola Canadese pen-
tru integrarea arhitectonică, 
fără a avea grija unei structuri 
de învelitoare greoaie.

Nouă şindrilă Master Coppo, lansată de Tegola România, reprezintă o soluţie 
inovatoare pentru cei ce doresc să păstreze aspectul tradiţional al învelitorii, 
beneficiind în acelaşi timp de calităţile unui acoperiş Tegola.

Master Coppo face posibilă păstrarea şi integrarea unor 
elemente de arhitectură tradiţională, fiind materialul ideal 
pentru clădiri istorice, proiecte cu o mare valoare arhitectu-
rală sau, de ce nu, este potrivit pentru menţinerea autentici-
tăţii clădirilor în mediile rurale şi urbane.

Această învelitoare are o serie de avantaje, date pe de-o 
parte de structura sa de şindrilă bituminoasă, iar pe de altă 
parte de estetica sa cu efect 3D, creat prin culori şi o formă 
specială a şindrilei:

» Avantajele șindrilei Master Coppo:
• Rezultă un acoperiș mult mai ușor comparativ cu alte 
sisteme de învelitoare;
• Are un sistem de fixare suplimentar prin cuie sau căldu
ră, aplicabil chiar și în cazul pantelor foarte abrupte;
• Fiind autoadeziv, montajul este foarte simplu și rapid;
• Sistemul este adaptabil oricărei forme de acoperiș;
• Nu necesită mentenanță;
• Este fonoizolantă și nu transmite sunetul de impact;
• Permite și simplifică realizarea acoperișului ventilat, cu o 
durată de viață mai mare;

• Este perfect compatibilă cu 
sistemul de panouri fotovoltai
ce Tegosolar, susținând astfel 
implementarea tehnologiilor 
sustenabile;
• Are un impact estetic deo
sebit, prin aspectul de olane 

tradiționale, fiind potrivită proiectelor arhitecturale atât 
urbane, cât și rurale; 
• Este parțial obținută din materiale reciclate și, la sfârșitul 
ciclului de viață, este reciclabilă.

ÎNVELITORI DE TOP
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LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Î ncă relativ puțin utilizat pe piața românescă a fini-
sajelor pentru fațade, cuprul face parte din rândul 
materialelor cu o durabilitate extraordinară, care se 

măsoară în secole. Este ușor de procesat, iar suprafața 
sa cu o cromatică naturală îl poate asocia cu o multitu-
dine de alte materiale.

În prezent există cel puțin trei metode de amenajare a 
fațadei casei. Una clasică, care se realizează prin tencuire, 
alta care presupune placarea cu diferite materiale (de la 
lemn și piatră, la PVC) și  alta, ceva mai sofisticată, mai 
spectaculoasă, care constă în crearea unei fațade venti-
late. Fațada ventilată oferă o protecție sporită împotriva 
intemperiilor, menținând clădirea uscată în permanență. 
De asemenea, prezintă caracteristici estetice și avantaje 
de necontestat în izolarea termică și fonică. „Dacă ar fi să 
definim fațadele ventilate, putem spune că acestea sunt 
elemente constructive care se fixează de pereții exteriori ai 
clădirii, cu ajutorul unei structuri portante metalice, la o 

LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

PERSONALIZAREA FAȚADEI       CU PLĂCI DIN CUPRU

anumită distanță. În acest fel, se creează efectul de tiraj, 
care ajută la ventilarea naturală a fațadei. Foarte impor-
tant este faptul că acest tip de fațadă, pe lângă partea 
practică, prezintă și un efect estetic deosebit. În plus, este 
ușor de întreținut”, explică Alexandra Antohi, arhitect la 
ACBA Design.

Dacă în numărul trecut al revistei noastre am vorbit 
despre soluția plăcilor din HPL, propuse de Monsena, 
acum ne vom opri asupra fațadelor ventilate realizate din 
casete de cupru, comercializate pe piața din România sub 
denumirea de TECU. De asemenea, vom vedea cum acest 
sistem a fost montat pe fațada unei case, construită în 
orașul Constanța, foarte aproape de malul mării. 

MAI MULTE TIPURI DE PLĂCI DE CUPRU
Produse de KME Germania și distribuite de către Mon-

sena pe piața autohtonă, plăcile din cupru se clasifică în 
mai multe tipuri, în funcție de aspectele pe care le prezintă 
suprafața acestora. Astfel, vorbim de TECU Classic, care 

Studiu de caz
Pentru a vedea ce presupune mon-

tarea unei fațade ventilate din cu-
pru, am ales un imobil din orașul 
Constanța, aflat la o distanță relativ 
mică de malul mării. Este vorba des-
pre o construcție rezidențială, am-
plasată pe un teren de 200 mp, cu o 
suprafață construită de 252 mp și cu 
un regim de înălțime dispus pe subsol 
parțial, parter și etaj. Din punct de ve-
dere structural, locuința a fost ridicată 
pe cadre din beton armat, cu zidărie 
din blocuri de BCA și cu planșeu „dală 
groasă“ (în care grinzile sunt practic 
înglobate transversal și longitudinal), 
dorindu-se un plafon perfect drept.

„Arhitectural, casa are un stil ur-
ban-industrial, atât la interior, cât și la 
exterior, cu unghiuri drepte și o volu-
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PERSONALIZAREA FAȚADEI       CU PLĂCI DIN CUPRU

oferă o suprafață  naturală și strălucitoare, așa cum o are 
cuprul nou. Interesant la acest tip de plăci este faptul că 
în timp își schimbă culoarea. După montare, acestea intră 
într-un proces lent de oxidare și capătă mai întâi o nuanță 
de maroniu închis, iar după zeci și zeci de ani se schimbă în 
verde patinat. TECU Oxid reprezintă un alt tip, unde mate-
rialul este deja oxidat în mod uniform printr-un proces in-
dustrial. După montare, materialul continuă să evolueze în 
gama de culori maro închis, păstrând aspectul de material 
natural. La rândul lor, plăcile din gama TECU Patina sunt 
oxidate prin proces industrial, până capătă culoarea verde. 
Se obține astfel, încă din start, efectul de transformare a 
cuprului sub acțiunea îndelungată a factorilor de mediu. 
Nu în ultimul rând, există și gama TECU Zinn, în care sunt 
incluse plăcile din cupru cu ambele fețe acoperite cu co-
sitor, obținându-se astfel un material în nuanța gri mată.

Montajul plăcilor din cupru se poate face sub formă de 
casete, solzi sau prin fălțuire; casetele din cupru se rea-
lizează cu ajutorul unui echipament special. Grosimea 

materialului variază, în funcție de dimensiunea dorită a 
casetelor, între 0,7 și 2 mm. Casetele se montează pe sub-
structură de lemn (posibil în cazul proiectelor mici) sau 
de aluminiu vopsit (soluția standard).   Fațadele realizate 
cu solzi sau în tehnica fălțuirii necesită un suport conti-
nuu de lemn sau OSB, ca în cazul acoperișurilor. Este o va-
riantă care oferă mai multă libertate de îmbrăcare a unor 
forme neregulate. 

Pe lângă avantajele pe care le are o fațadă ventilată, 
trebuie adăugat și faptul că fațadele finisate în cupru vor 
fi unice din punct de vedere cromatic, pentru că vor de-
pinde de modul în care acest material oxidează. De ase-
menea, o astfel de fațadă beneficiază de o garanție de 
montare și nu necesită niciun fel de întreținere. Timpul de 
montare pentru o astfel de fațadă este mai mare, iar vre-
mea trebuie să fie favorabilă. De asemenea, trebuie spus 
că la calcularea prețului se ține cont și de cotația bursieră 
a cuprului.  

metrie simplă, dar jucată, și cu vitraje 
foarte mari. Conceptual, vorbim des-
pre o casă minimalistă, cu un aspect 
unitar,  fără multe culori și ruperi de 
volum.“, spune Alexandra Antohi, ar-
hitecta casei. 

Imobilul a fost gândit încă de la 
început cu fațada ventilată, numai că 
inițial aceasta era prevăzută a fi reali-
zată cu plăci din HPL. Ulterior, după 
ce beneficiarul a văzut mostrele de 
material, a luat hotărârea ca fațada să 
fie făcută cu plăci din cupru, acestea 
oferind un aspect mult mai industrial 
decât cele din HPL. „Am ales fațada 
ventilată pentru că prezintă avantaje 
evidente comparativ cu cea tencui-
tă, mai ales în zona aceasta de mare 
unde avem umezeală și aer sărat, care 
degradează tencuiala mult mai rapid 
decât în mod normal, ceea ce necesită 



38

renovări permanente. Se potrivește cu 
stilul urban-industrial, este calitativă 
și am avut bugetul disponibil“ ne-a 
mărturisit proprietarul casei. 

Montarea fațadei a durat aproxi-
mativ o lună, deoarece cuprul a fost 
livrat la role, iar debitarea casetelor 
s-a făcut la fața locului, evitându-
se în acest fel pierderile de materi-
al. „Noi am gândit o stereotomie a 
fațadei, însă sunt tot felul de detalii 
de care trebuie să se țină cont, cum 
ar fi preluarea apei, închiderea glafu-
rilor la ferestre, pe care nu poți să le 
faci exact decât la fața locului. Exis-
tă și varianta de debitare în fabrică, 
însă noi recomandăm ca aceasta să 
se facă la fața locului, evitând astfel 
apariția unor posibile neconcordanțe, 
mai ales că este un material moale, 
care se poate prelucra ușor“, comple-
tează Alexandra Antohi. 

Sistemul se montează pe o struc-
tură metalică, alcătuită din montanți 
dispuși la 60 – 80 cm. În acest caz s-a 
folosit tehnica casetării, casetele fiind 
prinse în șuruburi la colțuri, îmbinate 
între ele prin cleme speciale și la final 
lipite. Casetele au fost confecționate 
în așa fel încât la îmbinare să creeze 
niște canturi, dând astfel o formă 
mult mai interesantă fațadei. Practic, 

s-a creat un cadru metalic, s-a izolat 
cu vată minerală, a fost aplicată o fo-
lie anticondens, după care s-au mon-
tat casetele din cupru. 

Este foarte important ca înainte 
de îmbinarea casetelor, să se monte-
ze coșul pentru centrală, golurile de 
ventilație și cabluri, precum și tâm-
plăria. Ca material, s-a ales varianta 
TECU Classic și TECU Zinn (folosit 
la consola care delimitează parte-
rul), ambele cu o grosime de 2 mm. 
Problema îmbinărilor la colțuri s-a 
rezolvat cu montanți de închidere și 

prin îndoirea plăcilor la 90 de grade. 
„Casa fiind foarte aproape de mare, 
am avut niște surprize cu materialul 
folosit, deoarece am ales varianta de 
cupru roșcat lucios, natural, în ideea 
ca el să oxideze în timp și să capete 
acel aspect unicat. Faptul că în zonă 
aerul este sărat, a făcut ca plăcile din 
cupru să oxideze mult mai rapid. De 
regulă, se estimează un an de zile 
până când acestea încep să își schim-
be culoarea, numai că în cazul nostru 
acest lucru s-a întâmplat în trei luni“, 
arată Alexandra Antohi.

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

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

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

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

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

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

TEHNOLOGII

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

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

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

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

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

Acoperișuri și fațade 
Tehnică și meșteșug

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

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

www.monsena.ro
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ANUALA DE ARHITECTURĂ
București 2016 – ediția a XIV-a

Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din România 
organizează în perioada iulie 2016 – 4 mai 2017 Anuala de 
Arhitectură București - ediția a XIV-a 2016, cu tema: „Construind 
Comunitatea”. Evenimentul se va desfășura în spațiul public al 
Capitalei, în diferite cartiere. 

Anuala de Arhitectură 
București de anul acesta  
se desfășoară în trei etape:

ETAPA 1 
4 iulie – 24 august 2016

1. Competiția de arhitectură
2. Conferințele „Construind Comu-

nitatea” - prezentările juriului de 
arhitectură

3. Serile de film Urban Eye
4. Evenimente satelit

ETAPA 2: 
1 septembrie – 8 decembrie 2016

1. Open call „Proiecte pentru oraș”
2. Conferințele „Construind Comuni-

tatea”: prezentările câștigătorilor și 
nominalizaților Anualei 2016

3. Itinerarea Anualei de Arhitectură prin 
cartierele bucureștene

4. Decernarea Premiilor Publicului în 
cadrul Serii de Jazz pentru Arhitecți

ETAPA 3: 
1 ianuarie 2017 – 4 mai 2017

• Itinerarea Anualei de Arhitectură prin 
cartierele bucureștene

În scopul de a realiza o arhitectură 
de bună calitate, vom privi această 
profesie ca un liant între societatea 
civilă, administrație și arhitecți prin 
întărirea ideii de comunitate.

B U C U R E Ș T I 2 0 1 6



Membrii juriilor secțiunilor de arhitectură construită:

Secțiunile de concurs – Anuala de Arhitectură București 2016:

Gala de Premiere: 
miercuri 6 iulie 2016, ora 18:30

• Grădina Casei Universitarilor, Str. Dionisie Lupu nr. 46

Informații actualizate pe:
www.anuala.ro 
facebook.com/anuala.arhitectura
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M ănăstirea Arnota, cu hramul 
„Sfinții Arhangheli Mihail și Ga
vril“, este un lăcaș de cult de prim 

rang pentru ortodoxia românească. Aici se 
află mormântul marelui voievod muntean 
Matei Basarab (domn între 1632 și 1654), 
unul dintre cei mai importanți ctitori de 
biserici din istoria Țărilor Române medie-
vale – el fiind de asemenea ctitorul acestei 
mănăstiri. 

Locație, ctitorie, istoric 
Amplasamentul este unul deosebit de pi-

toresc, pe teritoriul comunei Costești – Vâl-
cea (la circa 50 km de reședința județului), 
în Munții Căpățânii, la o altitudine de 840 

ARNOTA
de metri. Pe teritoriul comunei Costești, lo-
calitate atestată documentar încă de la 1512, 
sub Neagoe Basarab, se află și alte lăcașuri 
de cult cu valoare istorică, precum Mănăsti-
rea Bistrița (ridicată la 1494), Schitul Păpușa 
(secolul al XVI-lea), bisericile Peștera, Sfinții 
Îngeri, Peri și altele zidite înainte de 1800.  

Conform tradiției orale, în timpul unui 
refugiu din calea invaziei turcești, Matei Ba-
sarab a decis construirea unei mănăstiri la 
Costești, fapt pe care l-a dus la bun sfârșit 
în anii 1633 – 1636, aici înmormântându-l 
apoi pe tatăl său, vornicul Danciu din Brân-
coveni. Unele descoperiri arheologice au 
arătat că pe acest amplasament a existat de 
fapt o biserică și mai veche. Ctitoria a con-



Mănăstirile românești sunt 
de cele mai multe ori locații 

vii, în continuă transformare, 
în ciuda liniștii autoimpuse, 

a vieții în rugăciune și izolare. 
Se construiește, se renovea-

ză, se redimensionează, chiar 
se modernizează, ținând 
cont prin arhitectură de 

zestrea existentă, deseori 
valoroasă datorită unei 

biserici sau unui corp de 
clădire cu valențe istorice 

importante. Nu foarte mare 
ca dimensiuni, cu o biserică 

parcă miniaturală, Mănăs-
tirea Arnota merită atenția 
noastră grație istoriei, dar și 

noutăților apărute aici.

Mănăstirea Arnota 
(fotografie din perioada 

1919-1940) 
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stat inițial în ridicarea bisericii din zidărie de 
cărămidă și piatră, a clopotniței de la intrare, 
ambele existente și azi, respectiv a unor chi-
lii pentru călugări (în prezent, se află aici o 
obște de maici). 

O contribuție importantă a avut și Con-
stantin Brâncoveanu, care în anii 1705 – 
1706, dar și mai devreme, înainte de a de-
veni domnitor, a refăcut-o și înfrumusețat-o 
„întru bun gândul Domniei sale” – din acea 
perioadă datează pridvorul cu turlă al biseri-
cii, ușile din lemn de castan superb sculpta-
te, clopotele și tâmpla aurită, expusă acum la 
Muzeul Mogoșoaia. 

O restaurare se datorează și domnitorului 
Barbu Știrbei, care reușește să refacă pagu-
bele unui cutremur de la 1838, dar în același 
timp amenajează una din aripile mănăstirii 
ca loc de detenție pentru indezirabilii poli-
tici ai vremii.

Între 1852 și 1856, sub indicațiile arhi-
tecților austrieci Julius Freywald, Johann 
Schlatter și Scarlat Benesch, pe lângă resta-
urarea necesară, mănăstirea a căpătat unele 
elemente neogotice care se pot vedea și azi 
la unul dintre corpurile de clădire rămase. În 
acea epocă era un „trend“ să fie modificată 
arhitectura bizantină cu una de inspirație 
occidentală, precum la Tismana, Mănăstirea 
Dealu și alte lăcașuri de cult ortodoxe.  

O consolidare importantă, cu moderni-
zarea clădirilor (adăugarea instalațiilor) a 
avut loc între 1954 și 1958, iar acoperișul de 
plumb actual al bisericii datează din 1979. 
În ultimele decenii, s-au desfășurat lucrări 
importante, doar biserica și o aripă a clădirii 
amintind de vechea mănăstire, restul fiind 
refăcut din temelie.

Valoare arhitecturală și istorică
Biserica a fost construită în plan triconc, 

după una din tradițiile bizantine, având circa 
14 m lungime și 3,5 m lățime la altar (5,6 m 
la abside). Bolțile se ridică începând cu cota 
5,7 metri, iar turla de deasupra naosului are 
formă octogonală. La exterior se pot observa 
fundația de cărămidă și piatră, brâul în reli-
ef, ocnițele, zimții și alte elemente decorative 
realizate în cărămidă, arătând creativitatea 
meșterilor în utilizarea acestui material.

Pictura interioară actuală este cea a lui 
Stroe de la Târgoviște, realizată la 1644, cea 
din pronaos, de pe vremea lui Brâncovea-
nu, aparținând lui Ioanichie sin Preda. Ca 
și caracteristici, se pot observa chipurile so-



bre ale sfinților zugrăviți în fresce, albastrul 
cenușiu ca nuanță de fond, motivele vegetale 
și florale (vița de vie – simbol hristic, crinul 
– floarea regală). În pronaos îi regăsim pe cti-
tori, Matei Basarab și soția lui Elena, ținând 
în mână biserica, respectiv pe Danciu, tatăl 
lui, vel spătarul Preda, precum și pe Papa, 
tatăl lui Constantin Brâncoveanu. Desigur, 
se poate vedea și monumentul funerar al lui 
Matei Basarab, adus aici de la Târgoviște, 
unde fusese înmormântat inițial. Mormân-
tul este sculptat cu elemente de armură și 
inscripționat în marmură albă (1658 – 1659) 
de Elias Nicolai, cel mai important sculptor 
transilvănean din secolul al XVII-lea. 

În privința acoperișurilor, în afară de în-
velitoarea de plumb a bisericii, material oa-
recum tradițional și cu un aspect distinct 
(a fost folosit și la Catedrala Patriarhală din 
București), celelalte clădiri sunt acoperite 
momentan cu tablă din aliaj de cupru. O 
parte a rămas cu tabla zincată și vopsită în 
roșu anterioară. Se pot vedea și o serie de 
ferestre de mansardă, montate pentru valo-
rificarea mai bună a spațiilor destinat chili-
ilor, unele accesorii pentru oprirea zăpezii, 
un sistem pluvial din cupru și chiar niște pa-
nouri solare pentru încălzirea apei. Anterior, 
chiliile erau acoperite toate cu tablă vopsită 
în roșu, cu ochiuri de acoperiș. 

Trebuie să mai menționăm că în anii din 
urmă, monumentul istoric și de arhitectură 
de la Costești a avut numeroase probleme 
din cauza carierei de calcar din apropiere. 
Exploziile de acolo au provocat fisuri ale 
zidurilor și degradarea frescelor, fiind trase 
numeroase semnale de alarmă în acest sens, 
ceea ce facem și noi acum.

Biserica Mănăstirii Arnota 
(fotografie din perioada 
1901-1915)

Biserica mănăstirii a fost 
pictată de Stroe din 
Târgoviște. Portretul lui 
Matei Basarab, înfățișat 
bătrân, cu părul alb, este 
considerat unul dintre cele 
mai frumoase portrete 
de voievozi români care 
s-au păstrat până în zilele 
noastre.

ACOPERIȘURI ISTORICE
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AquaSystem: acoperișuri din titan-zinc

AQUASYSTEM 
 
Tel./Fax: 021.224.10.97

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

Tabla fălţuită din titan-zinc este un material de construc-
ţii versatil, utilizat din ce în ce mai mult în toată lumea. 
Elasticitatea materialului fabricat în mare proporție din 
zinc şi aliat cu titan, face posibilă utilizarea în cele mai 
diverse forme, atât la acoperişuri, cât şi la faţade şi chiar 
interioare. Un acoperiş fălţuit din titan-zinc poate avea o 
durata de viaţă ce depăşeşte 100 de ani. În Europa peste 
70% din clădirile rezidenţiale au un acoperiş metalic, iar 
cel mai comun material folosit este zincul. 

MATERIALE SUSTENABILE

AquaSystem oferă întreagă gamă de produse din titan-
zinc, sisteme complete de acoperiş şi faţade, inclusiv tabla 
pre-patinată. În timp, zincul dezvoltă o patină (asemeni 
cuprului) de culoare gri mat. Patina nu numai că nu afec-
tează caracteristicile tehnice ale sistemului, este ea însăşi 
o protecție suplimentară împotriva intemperiilor. Mare 
parte din tabla fălţuită din titan-zinc comercializată este 
pre-patinată printr-un procedeu chimic destinat formării 
unei culori uniforme.

TITAN-ZINC: NATURAL,  
DURABIL, SUSTENABIL 
NATURAL: Zincul este un element chimic care are simbo-
lul Zn, un metal de culoare albăstruie spre alb, care devine 
maleabil în jurul a 100-150 °C. Se obţine din minereuri şi 

din compuşi, fiind folosit în aliaje cu alte metale, pentru 
protejarea acestora împotriva oxidării. Zincul are o mare 
importanță în bună funcţionare a organismului uman, 
este un mineral esenţial – organismul uman conţine apro-
ximativ 2 până la 3 grame de zinc. 
DURABIL: Tabla din titan zinc este fabricată din zinc su-
pus electrolizei şi apoi aliat cu titan şi cupru în anumite 
dozaje. Având în compoziţie aliaje din materiale cu ducti-
litate mare, tabla de titan-zinc are elasticitate şi rezistenţă 
sporită. Produsele din titan-zinc au o durata de viaţă de 
minim 75 de ani, fără a fi necesară protejarea suprafeţelor 
sau îngrijirea periodică. 
SUSTENABIL: Un acoperiş din titan-zinc este durabil, 
nu are nevoie de înlocuire precum alte materiale de con-
strucţie cu un ciclu de viaţă mai redus, de cele mai multe 
ori este produs din zinc reciclat şi este la rândul său reci-
clabil, având un proces de obținere eficient energetic.

Blue-grey Natural Graphite-grey

» Culori uniforme, obținute prin pre-patinare

AquaSystem - Partener Rheinzink în România 
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Lansarea termosistemului cu vată bazaltică  
REDArt de la ROCKWOOL
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Î n aprilie 2016, Rockwool a lansat pe piața româ
nească termosistemul complet de izolare a fațadelor 

REDArt, conceput pentru a îmbunătăți eficiența 
energetică a clădirilor, având  caracteristici superioare 
de protecție la foc și protecție acustică, respectiv 
conferind acestor clădiri noi oportunități estetice. 
REDArt a fost prezentat în cadrul unui eveniment ce 
a avut loc la Stejarii Country Club de lângă București, 
la care au participat numeroși experți din domeniul 
construcțiilor, arhitecți, furnizori de materiale, antre
prenori și auditori energetici. 

Gazdele au fost reprezentate de 
domnul Florin Popescu, manager 
general al subsidiarei Rockwool în 
România, care a declarat: „Vorbim 
despre un sistem care oferă calități 
unice, adică varianta fără compro-
mis cu privire la confort, calitate și 

siguranță. Pentru cine își dorește un sistem construit 
să reziste în orice situație, singura alegere este să izole-
ze cu vată bazaltică. REDArt este realizat dintr-o ma-
terial izolant incombustibil, mineral, stabil dimensio-
nal, durabil, care asigură o izolare fonică foarte bună 
și care permite pereților casei să respire, prin transfe-
rul vaporilor. Stratul de izolație este protejat de cea 
mai bună soluție de finisaje, pe bază de tencuială de-
corativă siliconică, într-o gamă variată de granulații 
și cu o paletă de peste 350 de culori“.

Printre invitați am remarcat pre
zența domnului Șerban Țigă naș, 
Președintele Ordinului Ar hi tecților 
din România (OAR). „Mă bucur că 
piața românească a izolațiilor ca-
pătă atenția cuvenită, prin lansarea 
termosistemelor REDArt de către 
compania ROCKWOOL. În ultimii ani, am asistat la o 
adevărată cursă pentru îmbunătățirea calităților ter-
mice ale construcțiilor, despre care cred că se află de-
parte de a fi câștigată. Este nevoie de cei puternici, de 
jucători importanți care furnizează materiale perfor-
mante pentru construcții. Trebuie să construim o cul-
tură a construcțiilor durabile. De fapt, aici discutăm 

mai mult de mentalități și mai puțin de performanță. 
În România, suntem încă în zodia prețului celui mai 
mic, iar calitatea nu este deloc la prețul mic. Se lucrea-
ză cu materiale, manoperă, toate de calitate inferioa-
ră, ceea ce înseamnă de fapt să storci orice șantier de 
resurse și să obții profit maxim, lucru ce nu este dura-
bil“, arată domnul Șerban Țigănaș. 

În numele Ministerului Mediu
lui, Apelor și Pădurilor, a vor
bit domnul Nicolae Neacșu, 
vicepreședinte al Administrației 
Fondului pentru Mediu (AFM): 
„Administrația Fondului pentru 
Mediu va relua finanțarea progra-
mului Casa Verde care prevede finanțarea proiectelor 
ce au în vedere înlocuirea sistemelor de încălzire cla-
sică, cu cele care utilizează energia regenerabilă, pre-
cum panouri solare pentru încălzirea apei sau pompe 
de căldură. De asemenea, prin acest program, s-a luat 
decizia finanțării investițiilor care privesc sistemele de 
eficientizare a consumului de energie, în care se utili-
zează materiale pentru izolarea clădirilor, sisteme de 
acoperișuri, precum și sisteme de iluminat ecologice“.
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Vânzări crescute de scule electrice Bosch  
pe piața din România

În luna mai 2016 am participat la conferința anua
lă de presă organizată de Bosch România la hotelul 
Crowne Plazza din București. Conform cifrelor furni
zate de companie, anul fiscal 2015 
a fost încheiat cu o cifră de afaceri 
de 1,2 miliarde de lei (272 milioane 
de euro) în vânzări consolidate în 
România, creșterile vânzărilor pe 
piața locală fiind de 12%. „Pentru 
anul 2016 ne așteptăm, în continu-
are, la o creștere puternică în toa-
te sectoarele noastre de activitate“, a declarat domnul 
Mihai Boldijar, Director General Robert Bosch SRL. 

Divizia Scule Electrice a înregistrat, la rândul ei, o 
creștere cu două cifre în anul 2015, în special în seg
mentul sculelor profesionale, în cazul cărora vânzări
le au crescut cu peste 25%. Printro campanie media 
integrată, divizia a obținut rezultate excelente și în 
segmentul telemetrelor inteligente cu laser. Ca par
te din strategia Bosch pentru conectivitate crescută, 
este disponibil un număr mare de aplicații pentru 
smartphoneuri și tablete, spre exemplu GISMeasure 

& Document, Floorplan ori PLR Measure & Go. Aces
te aplicații ajută utilizatorii atunci când documentea
ză și operează cu rezultatele măsurate.

Un segment important din portofoliul de produse 
Bosch îl constituie sculele electrice pentru toate seg
mentele domeniului construcțiilor: scule cu tehno
logia acumulatorului litiuion (şurubelniţe, polizoare 
unghiulare, ferăstraie verticale şi ciocane rotopercu
toare), ciocanele rotopercutoare, maşinile de găurit și 
carotat, ferăstraie circulare de banc, sabie sau vertica
le, şlefuitoare, rindele şi ferăstraie cu lanţ etc. 



Î n foarte multe cazuri, acoperișul 
se vede doar parțial, sau nu se 
vede de loc, de la nivelul străzii. 

Este și motivul pentru care deseori 
sunt alese soluții ieftine, provizorii, 
cu o preocupare redusă pentru as-
pect. Vestea proastă este că aceste 
acoperișuri sunt privite totuși de sus, 
și, pe măsură ce un oraș crește pe ver-
ticală, ele devin tot mai vizibile, cu tot 
cu erorile lor de execuție și opțiunile 
îndoielnice în privința materialelor. În 
prea multe cazuri, orașele românești 
văzute de sus ne etalează un peisaj 
dezolant – uneori pestriț, cu o croma-
tică țipătoare, alteori degradat până 
la ruină, cu vagi nuanțe de cârpeală. 
Puține clădiri sunt ferite de privirile 

unor oameni care ar dori să aibă o 
perspectivă cât mai frumoasă de la 
fereastră sau balcon; ei observă, eva-
luează și judecă. Așa se stabilește sta-
tutul unui cartier, al locuitorilor lui, 
așa funcționează piața imobiliară. 

Dacă imaginea de la nivelul tro-
tuarului poate fi acceptabilă, de sus 
spațiile citatine respective devin greu 
de privit fără a avea la îndemână 
ceva scuze sau o atitudine profund 
înțelegătoare... Să nu ne facem iluzii 
că lucrurile au stat cu mult diferit 
în perioadele istorice anterioare. Ur-
banismul este o veche problemă a 

oarașelor din Vechiul Regat, iar pen-
tru aceasta este suficient să obser-
văm alăturările eterogene de clădiri 
impozante și maghernițe de mahala, 
de acoperișuri echilibrate, elaborate 
în virtutea unei arhitecturi de con-
cept și improvizații cu învelitori din-
tre cele mai „inovatoare“. 

Este o practică perpetuată în timp, 
întreruptă de ridicarea blocurilor 
comuniste care, cu tot aspectul lor 
cenușiu, lipsit de individualitate, nu 
au avut acest păcat; renovarea și uti-
lizarea eficientă a acoperișurilor terasă 
create, care însumează suprafețe enor-
me, este o provocare la care trebuie să 
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răspundem de acum încolo. Lucrurile 
stau ceva mai bine în zona de centru 
și nord-vest a țării, unde s-au păstrat 
anumite cutume, impuse adminsis-
trativ sau de către comunități în seco-
lele anterioare, dar și aici lucrurile au 
devenit imprevizibile, tot mai mulți 
proprietari alegând să întrerupă buna 
tradiție împământenită. 

Un lucru îmbucurător este faptul 
că aceste aspecte sunt prevăzute în 
regulamentele locale de urbanism, 
cu o serie de prevederi care ar tre-
bui să amelioreze situația. Tratarea 
într-o perspectivă descendentă, de 
la cea mai înaltă clădire, respecta-
rea regimului de înălțime al zonei 
pentru construcțiile noi, păstrarea 

arhitecturii fațadelor și a zone-
lor de cornișă, menținerea pantei 
acoperișului (în cazul renovării clădi-
rilor din anumite zone), în armonie 
cu clădirile învecinate, respectarea 
unei game reduse de culori (maro, 
cărămiziu, gri sau gri închis), toa-
te acestea sunt prevăzute în regu-
lamente și vor contribui în timp la 
schimbarea aspectului orașelor. 

În aceste documente nu se vor bește 
însă despre calitatea materialelor, iar 
noțiunea de ”aspect” este foarte vagă, 
nu obligă la nimic concret. O culoare, 
o formă aproximativă și câteva ondu-
leuri nu garantează nici pe departe 
respectarea arhitecturii, care este un 
concept mult mai complex. 

În principiu, pentru reparația 
unui acoperiș nu este nevoie de 
autorizație de construcție, nici mă-
car atunci când se schimbă înveli-
toarea, cu una echivalentă sau mai 
ușoară. Atât timp cât structura 
de rezistență nu se modifică, orice 
reparație sau înlocuire se bucură de 
prezumția unei ameliorări a stării 
clădirii. Dar ce ne facem când lucru-
rile nu stau chiar așa, când în locul 
vechilor învelitori sunt alese tot felul 
de materiale surogate, care dau im-
presia că s-a făcut un efort pentru 
a menține în linii mari arhitectura 
respectivă? Ce facem când reparația 
nu a ținut cont de siguranța clădirii 
și a oamenilor din ea? 
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Studiu de caz
În imaginile de aici puteți vedea câ-

teva acoperișuri din centrul unui oraș 
autohton dezvoltat puternic în seco-
lul al XIX-lea, cu multe clădiri a căror 
istorie ne-ar putea încânta dacă nu am 
fi nevoiți să le privim cum se degra-
dează sau sunt mutilate în contextul 
unor renovări nesupravegheate. Ele 
au un rol decisiv în păstrarea atmosfe-
rei străzii sau cartierului, în păstrarea 
identității locului, iar acoperișul este 
un element de arhitectură extrem 
de important, reflectând obiceiurile 
localnicilor, experiența lor de a face 
față climei, de a se proteja cu ajutorul 
spațiului construit. Credem că a cam 
trecut vremea când singurul respon-
sabil (aflat la îndemână, ce-i drept) era 
considerat proprietarul; în fond, nu 
este obligatoriu ca el să aibă bun-gust 
și nici să își însușească niște norme, 
atâta vreme cât nu este nici încurajat și 
nici constrâns. Regimul de proprietate 
incert, puterea financiară redusă a ce-

lor care le locuiesc sau le utilizează, nu 
în ultimul rând dezinteresul pentru 
conservarea construcțiilor respective 
au ca rezultat niște acoperișuri care 
suferă din perspectivă estetică și cu 
siguranță nu își îndeplinesc firescul rol 
de protecție. Ochiul unui pasionat de 
antropologie ar observa imediat cum 
se succed materialele folosite pentru 
învelitoare în ordine istorică: olane 
tradiționale, caracteristice zonei, în 
continuare o încercare lăudabilă de 
a păstra specificul locației cu o țiglă 
asemănătoare ca aspect (ce păcat că 
a cumpărat cu 7 țigle mai puțin decât 
trebuia!) și, în sfârșit, glorioasa tablă 
profilată, de același roșu aprins cu 
care ne-am obișnuit în ultimii ani. Trei 
proprietari, trei epoci, trei materiale. 
Fiecare a avut grijă să își acopere par-
tea de deasupra locuinței lui, și nimic 
mai mult; probabil au existat discuții 
despre un proiect comun, un acoperiș 
comun, dar... unde să găsim atâta so-
lidaritate? Ar fi fost o soluție oportu-
nă, care ar fi schimbat radical situația 

construcției. În rest, avem obișnuita 
etanșeizare cu mortar (sau poate o ar-
gilă?), și multe alte dovezi ale unor lu-
crări făcute „pe genunchi“ – de exem-
plu, tabla cutată a fost convinsă după 

În aceeași galerie de imagini avem un acoperiș 
aflat în ultimul stadiu de degradare, poate la 
fel de vechi precum clădirea care se apropie de 
ruină. O reparație făcută probabil acum 2-3 
decenii duce la o combinație de diferite tipuri 
de țiglă ceramică, accentând senzația de 
improvizație ajunsă „marcă locală“.
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lungi insistențe să urmeze liniile unei 
șarpante cu o geometrie neregulată. 
Repararea corectă, sau chiar refacerea 
șarpantei, operațiune absolut nece-
sară la renovarea unui acoperiș, este 
rareori executată, în special de către 
cei care montează tablă profilată sau 
ambutisată, în panouri mari. Se mer-
ge de cele mai multe ori pe ideea că 
„nu se vede“, fără a lua în calcul sar-
cinile mecanice provenite de la vânt 
sau zăpadă, ori la faptul că o tablă de 
oțel, care ajunge vara la temperaturi 
ridicate, degradează în ritm mult mai 
rapid lemnul aflat dedesubt. Avem de 
asemenea o soluție „ingenioasă” de 
a împiedica apa să pătrundă prin fe-
reastră în casa unui vecin din clădirea 
alăturată prin captarea apei cu un sis-
tem pluvial – destul de „ieftin” și ace-
la. Am fi nedrepți să nu menționăm 
totuși și iresponsabilitatea montato-
rilor, care ar trebui să aibă un rol în 
educarea beneficiarului, nu doar să 
pună în operă niște materiale furniza-
te de acesta. 

Este greu de înțeles cum se petrec 
asemenea fenomene într-un spațiu 
cu valoare imobiliară ridicată, în ime-
diata apropiere a unor construcții noi, 
de lux. Ce va vedea de la fereastră sau 

balcon locatarul din vecinătate, care 
se presupune că a dat bani grei pentru 
închirierea ori cumpărarea spațiului 
respectiv? În fine, este fascinant cum 
un acoperiș reflectă istoria clădirii, sta-
tutul proprietarului, fenomene meteo 
la care este supusă (se vede cum liche-
nii cresc diferențiat, în funcție de ex-
punerea la soare). Probabil unii dintre 
dumneavoastră preferă zonele acope-
rite cu olane tradiționale, montate nu 
foarte riguros, dar de un farmec aparte 
– preferință la care subscriem și noi, în 
cazul de față. Menționăm că nu am fi 
prezentat aceste imagini dacă nu am fi 
constatat că fenomenul este simpto-
matic, alegerea lor fiind pur exempli-
ficativă.  

Când banii  
nu sunt o problemă...

Lipsa de buget nu este totdeauna 
motivul pentru care un acoperiș arată 
rău. De multe ori, banii sunt cheltuiți 
fără preocupare pentru eficiență și es-
tetică, cele două condiții care ar trebui 
îndeplinite simultan. În plus, ar trebui 
să fim mai atenți la detalii, cele care, 
dacă nu sunt bine alese, ies imediat 
în evidență. Puteți vedea aici (foto 1) 

un „petic“ de acoperiș construit peste 
anexa unui hotel cunoscut din centrul 
Bucureștiului, chiar pe Calea Victoriei; 
este vizibil atât din stradă, cât și de sus. 
Restul clădirii are un concept bine de-
finit, o execuție fără cusur, o eleganță 
proprie care îl individualizează în pe-
isajul urbanistic al zonei. Dar cineva 
a construit la un moment dat acea 
anexă și, din lipsă de inspirație sau de 
timp, a pus deasupra această învelitoa-
re de tablă ”ca nuca-n perete”. Puteau 
fi alese multe alte soluții, mai puțin evi-
dente, poate chiar mai eficiente, fără a 
cheltui suplimentar. Era suficient ca un 
arhitect să decidă soluția după câteva 
secunde de reflecție... 

De asemenea, când abordezi siste-
mul pluvial pentru un monument is-
toric sau de arhitectură, este de prefe-
rat ca tubulatura să fie una cât de cât 
personalizată, adaptată arhitecturii 
clădirii. Când ai lucrări de restaurare 
ample și costisitoare, nu pui burlane de 
PVC (foto 2). Iar execuția ar trebui atri-
buită unor montatori cu experiență, 
care fac mai mult decât să lucreze la 
normă, cu materiale standard, fără a-și 
bate capul cu traseul la streașină și pe-
rete (foto 3). Altfel, burlanele ni se par 
îngrozitor de inoportune.    

Foto 1 Foto 3Foto 2
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Fațada ventilată:

Ni se poate întâmpla uneori să stăm în fața unei fațade (ba 
chiar să pipăim panoul) și să nu fim foarte siguri din ce este 
realizată – lucru firesc, întrucât aici se depun eforturi științifice 
considerabile, în special din direcția chimiei, dar și din 
metalurgie, industria lemnului, științele construcțiilor, geologie 
etc.. Vom apela din nou la Normativele pentru proiectarea 
fațadelor cu alcătuire ventilată care, chiar dacă nu ne dau 
siguranță completă asupra identificării, măcar ne sugerează la 
ce să ne așteptăm să găsim acolo.
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NORMATIVE

Finisaje cu plăci din 
piatră naturală (calcar, 
marmură, granit etc.).

Este necesar să fie cunoscute atât 
comportamentul sorturilor de piatră 
în contact cu exteriorul, precum și 
modul de comportare în legătură cu 
tipul de liant folosit.

Tipurile de roci utilizate în placaje 
cu montaj uscat (mecanic) sunt:
•	eruptive (granit);
•	sedimentare (calcare, gresii, travertin);
•	metamorfice (marmură).

La alegerea unui tip de piatră natu-
rală, trebuie să se țină seama de mai 
mulți factori:
•	rezistența la compresiune;
•	modul de rupere;
•	absorbția de apă;
•	coeficientul de dilatare termică (în 

general este cuprins între 4x10-6 și 
9x10-6 mm/(mm°C), în funcție de 
tipul de piatră considerat);

•	determinarea rezistenței în gaura de 

agrafare conform SR EN 13364:2002;
•	relația statică/dinamică în raport cu 

înălțimea de montaj a placajelor în 
sistemul cu prindere mecanică (an-
corare, agrafare sau sistem mixt, la 
înălțimi mai mari de 10 m);

•	relația dintre rezistența mecanică 
a pietrei în gaura de agrafare cu 
rezistența mecanică a ancorei meta-
lice și rezistența totală a ansamblului 
montat, în funcție de gradul de se-
ismicitate adoptat (conform zonării 
seismice a României), cu acordarea 
unei atenții mărite la placajele 
obținute din roci cu stratificație evi-
dentă (gresii, ardezii) sau la acelea cu 
o lineație evidentă;

•	celelalte componente ale sistemului 
trebuie să nu favorizeze fenomenul 
de ruginire a obiectelor metalice și 
difuzia ruginei spre exterior.

Înainte de alegerea unui tip anu-
me, este obligatorie consultarea cu 
un specialist în domeniul placajelor 
din piatră naturală (geolog) pentru 

TIPURI DE FINISAJE



53

asigurarea că acel tip de placaj este 
corespunzător din punct de vedere 
tehnic.

Se recomandă adoptarea unor sor-
timente de piatră locală, dat fiind 
că experiența a dovedit că acestea 
se comportă mai bine în mediul din 
care provin, ele trebuind la rândul lor 
trecute prin tot procesul de caracte-
rizare calitativă.

Grosimea acestor placaje este în 
general cuprinsă între 3,2 cm (mar-
mură și granit) și 5,2 cm (calcare). 
Ea trebuie pusă în relație și cu lungi-
mea și lățimea plăcilor: cu cât placa 
de piatră are suprafață mai mare, cu 
atât mai mare trebuie să fie și grosi-
mea plăcii și măsurile de ancorare și 
siguranță trebuie să fi mai riguroase.

Finisaje din prefabricate 
de beton

Abandonate în România, prefabri-
catele de beton pentru fațade există 
pe piața internațională. Imitând pia-
tra naturală sau cu finisaj din mozaic, 
aceste sisteme reprezintă o alterna-
tivă la placajele din piatră naturală, 
mult mai scumpe.

Finisaje din fibrociment

Plăcile realizate din ciment (40%), 
apă (12%), piatră de var și eventual 
fibrociment reciclat (11%), precum și 
un material fibros, în general preluat 
din industria textilă, și care are rol de 
stabilizator dimensional (5%), repre-
zintă o posibilă opțiune pentru un 
tip de plăci incombustibile. Produsul, 
conținând circa 30% aer în pori, este 
etanș la apă, dar permeabil la vapori, 
permițând reglarea microclimatului 
încăperii.

Finisaje pe bază de  
argilă arsă

Generic, tipurile de produse din ce-
ramică, utilizate la fațade, sunt:
1. Țigle pentru fațadă.
2. Plăci ceramice pentru fațade de 

mari dimensiuni, cu calități superi-
oare.

3. Corpuri ceramice (uneori cu ma-
teriale fibroase incluse, pentru trata-
mente acustice).
Acestea trebuie să reziste la intempe-
rii (cicluri îngheț - dezgheț) și să aibă 
o absorbție de apă de sub 3%.

4. Cărămizi pentru zidăria aparentă.
Plăcile și țiglele ceramice au 
performanțe superioare în ceea ce 

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

 

Fig. 2 – Scheme de alcătuire și prindere pentru plăcile de fibrociment
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Fig. 3 – Scheme privind alcătuirea de ansamblu la finisajele din ceramică
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privește comportarea sub acțiunea 
agenților de mediu și a șocurilor me-
canice, precum și game dimensionale 
mult mai variate (până la 1,20 m x 
1,20 - 1,60 m).

Finisaje din lemn

Lemnul folosit în alcătuirea 
fațadelor ventilate poate fi:
1. Sub forma unor alcătuiri tradiționale 

(siță, șindrilă sau draniță);

2. Sub formă de scânduri suprapuse 
sau îmbinate, pentru a împiedica 
pătrunderea apei; scândurile pot fi 
prelucrate mecanic prin frezare sau 
prin alte procedee, fie pentru a reali-
za elementele de îmbinare, fie cu rol 
decorativ;

3. Sub formă de plăci din furniruri su-
prapuse sau din plăci din furnir ce au 
ca suport plăci din fibre celulozice.

Caracteristici ale sistemului de 
montare:
•	schelet vertical sau bidirecțional, 

de obicei din lemn tratat fungicid și 
împotriva umezelii, pentru primele 
două tipuri de finisaje ;

•	pe schelet metalic, cu prinderi ascun-
se sau aparente, pentru finisajele din 
a treia categorie.
Prinderea elementelor din lemn se 

realizează mecanic cu șuruburi sau 
cuie, aparente sau mascate. Elemente-
le din lemn se tratează prin lăcuire sau 
vopsire, pentru a rezista la intemperii, 
iar rosturile sunt închise, dar nu etanșe.

Finisaje din metal

Acestea pot fi realizate din foi de 
tablă de oțel sau aluminiu (plană sau 
profilată), sau din panouri (tip ”cu-
tie”). Componenta de finisaj poate 
avea ca metal de bază în compoziție 
aluminiu, oțel, cupru sau zinc, poa-
te fi un aliaj de metale (de exemplu: 
aluminiu, oțel și cupru, oțel și cupru, 
zinc, cupru și titan etc.); poate fi de 
asemenea un finisaj metalic perforat 
de tip rețea („mesh”).

Profilele metalice de finisaj pot fi 
realizate din foi de tablă (plană sau 
profilată), sau din panouri (tip ”cu-
tie”) și permit dispunerea orizontală, 
verticală sau combinată și realizarea 
de suprafețe rotunde, convexe sau 
concave.

Oțelul utilizat este cel obișnuit, 
protejat anticoroziv prin vopsire sau 
prin procedee chimice, ori oțel cor-

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4 Scheme privind alcătuirea de 
ansamblu la finisajele din lemn
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Fig. 5 – Tipuri de sisteme de fațade cu plăci metalice
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ten (care oxidează, stratul de oxid 
constituind protecția, iar culoarea 
suprafeței în contact cu mediul fiind 
ruginie). Este posibilă astfel alegerea 
unor profile ce permit procesul de 
patinare, care duce la modificarea 
culorii în timp (1 – 4 ani).

Grosimile uzuale ale tablei sunt cu-
prinse între 0,4 și 4 mm, în funcție de 
tipul de material și de modul de pre-
lucrare al acestuia. Grosimea scade în 
cazul elementelor profilate și de tip 
”cutie”, rigiditatea plăcilor fiind asigu-
rată de geometria lor.

Există profile metalice speciale, 
cum ar fi cele destinate îmbinării fe-
restrelor, piese de colț, piese pentru 
atic sau soclu etc..

Fațadele metalice perforate tip 
rețea răspund unor cerințe multiple: 
protejează contra vânturilor puterni-
ce, constituie elemente de protecție 
solară și asigură suport pentru di-
verse proiecte publicitare sau din 
domeniul artelor vizuale. Geometria 
de împletire a firelor de oțel-carbon 
este extrem de variată, creând efecte 

optice specifice, cu grade diferite de 
transparență sau opacitate.

Pentru montarea finisajelor meta-
lice este necesară prevederea unor 
console din ancore de schelă încă din 
faza de proiect.

Finisaje din plăci de sticlă

Panourile din sticlă pentru placa-
rea fațadelor cu alcătuire ventilată 
sunt realizate din sticlă stratificată, 
cu montaj ascuns pe șine metalice. 
Stratul intermediar din material plas-
tic ce se află între foile de sticlă poa-
te fi colorat sau imprimat cu diverse 
imagini. Ca alternativă, panourile din 
sticlă pot fi înlocuite cu panouri fo-
tovoltaice așezate pe o placă de bază 
compozită din sticlă cu rășini.

Finisaje din PVC

PVC-ul este folosit în general ca 
înlocuitor pentru lemn, imitând atât 

aspectul, cât și modalitățile de fixare 
sau așezare și îmbinare. Diferențele 
principale față de lemn sunt stabili-
tatea dimensională și independența 
față de factorii climatici. Elementele 
din PVC nu necesită întreținere pe 
parcursul perioadei de funcționare și 
pot fi reciclate.

Finisaje din materiale 
compozite

Materialele compozite pot fi clasifi-
cate astfel:
a. după natura materialelor.

– materiale compozite metal-metal;
– materiale compozite metal-cera-

mic;
– materiale compozite metal-poli-

mer;
– materiale compozite ceramic-po-

limer;
– materiale compozite polimer-po-

limer;
b. după modul de aranjare a ma-

terialelor:

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

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

 

 

Fig. 8 – Metode de prindere a plăcilor din materiale compozite
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– materiale compozite cu particule
– materiale compozite cu fibre
– materiale compozite laminare

Materialele care pot alcătui structura 
compozitelor pot fi:
a) fibre diverse cum ar fi fibrele sinte-

tice, de sticlă, de carbon, lemnoase, 
metalice;

b) materiale celulozice;
c) lemn sub formă de placaje, plăci 

aglomerate;
d) metale ca Ni, Co, Al, Cr, Ti, W, Ta, 

Zr, Mo;
e) mase plastice.

Materialele din categoria panourilor 
metalice cu miez din mase plastice 
pot fi formate din:
a) Fața superioară cu grosimi între 

0,3 și 9 mm:
– oțel prevopsit 0,4 mm microcu-

tat
– aliaj EN AW-5005A (AlMg1) / Al 

3105 H22
– tablă galvanizată vopsită
– tablă perforată din oțel vopsit în 

câmp electrostatic RAL
– cupru

b) Folia protectoare
– strat acrilic
– dublă lăcuire pe bază de fluorină 

(fluorocarbon PVdF)
– 2 sau 3 straturi PVdF 70%, Kynar 

500 sau HQP
– tablă galvanizată vopsită

– poliester (25μm) / PVDF (27μm)
c) Miez cu grosimi între 45 și 80 mm

– poliester compozit armat cu fi-
bre de sticlă

– hârtie celulozică impregnată cu 
rășini termo-stabile (fenolice și 
melaminice) și presată la prese de 
înaltă presiune (10 Mpa=100Kg/
cm2), la temperatură ridicată 
(150°C)

– poliuretan expandat de densitate 
înaltă

– vată minerală bazaltică, densita-
te 100 - 120 kg/m3

– spumă poliuretanică, densitate 
38 - 42 kg/m3

– polietilenă, tip LDPE 0,92 (g/cm³)
– umplutură de polimeri minerali
– fagure aliaj AIMn (EN AW-3003)
– spumă poli-izocianurată rigidă
– polistiren (Neopor)

d) Fața inferioară cu grosimi între 
0,07 și 9 mm
– oțel prevopsit 0,4 mm nervurat 

fin (pas 50 mm) / oțel prevopsit 
0,6 mm neted

– tablă de oțel vopsit în câmp elec-
trostatic RAL

– folie de aluminiu
– aliaj EN AW-5005A(AlMg1) / Aliaj 

(AlMg), H42 / Al 3105 H22
– tablă galvanizată vopsită / oțel 

zincat

Finisaje din laminate de 
înaltă densitate HPL

Acestea sunt plăci de dimensiuni 
mari, montate pe schelet uni- sau 
bidimensional, cu prinderi aparente 
sau mascate. Se dilată la umiditate 
ridicată și se contractă la umiditate 
scăzută, de aceea este necesară pre-
vederea, prin proiect, a posibilității 
de mișcare a plăcilor (rosturi, garni-
turi).

Finisaje textile 

Reprezintă unul din cele mai noi 
sisteme, fațadele din membrane 
imper-respirante, care se lipesc pe 
suport și asigură protecție împotri-
va agenților meteorici și radiațiilor 
UV, ca și transparența și aspectul de 
bază. Sunt realizate din PVC sau poli-
tetrafluoroetilenă (PTFE).

Fațade cu zidărie aparentă 
și strat de aer ventilat

În punerea în operă a acestui tip 
de fațadă, alegerea corectă a cărămi-
zilor și mortarelor este deosebit de 
importantă. Pentru a evita decolo-

Fig. 9 – Metode de așezare 
și prindere a finisajelor 

din laminate de înaltă densitate HPL

 

 
 

 
 

componenta de protecție și �nisaj - zidărie aparentă

sorț evacuare apă /
limita "caseta" de egalizare a presiunii

componenta de prindere - asamblare

componenta de izolație termică

circulație a aerului

componenta rezistentă - peretele suport

plenum

Fig. 10 – Schemă pentru fațade cu zidărie aparentă și strat de aer ventilat
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rări sau pătări ulterioare ale fațadei, 
se recomandă cărămizile arse la 
o temperatură de peste 1000°C, 
compușii chimici utilizați la produ-
cerea carămizilor fiind difuzați com-
pact în toată masa materialului. La 
astfel de fațade, în general, defecte-
le apar datorită alegerii incorecte a 
mortarelor sau a cărămizilor nepo-
trivite pentru condițiile climatice 
specifice sitului. Pentru a asigura 
o ventilare optimă, se recomandă 
asigurarea a minim 7500  mm² (de 
spațiu gol) la fiecare 20 m² de 
fațadă. Acest lucru se realizează fie 
prin prevederea unor goluri proteja-
te împotriva insectelor și pasărilor, 
fie prin utilizarea unor carămizi cu 
goluri. Pentru a realiza fluxul de aer 
necesar ventilării, poziționarea golu-
rilor respective se face atât la partea 
superioară, cât și la partea inferioa-
ră, în acest caz asigurându-se și scur-
gerea apei, în cazul în care aceasta a 
pătruns în interior.

Finisaje din sisteme vii

Finisajele din sisteme vii se împart 
în două categorii:
1) Pereți vii (living walls): sisteme de 

structuri susținute pe fațadele clă-
dirilor în care sunt fixate containere 
cu mediul de creștere și plante. Se 
pot asimila fațadelor cu alcătuire 
ventilată, date fiind componentele 
sistemului.

2) Fațade verzi (green facades): 
fațade pe care se ridică plante 
cățărătoare. Aceste plante au ră-
dăcinile în solul spațiului de lângă 
clădire și sunt susținute de structuri 
pe cabluri sau grile.
Mediile de creștere pot fi tra di-

ționale sau hidroponice (care permit 
cultivarea plantelor fără sol).

Mediile de creștere:
1. Substrat în vrac

Se introduc săculeți cu substrat 
de creștere în compartimentele 
containerului, containerele fiind în 
general realizate din cutii din inox, 
membrane geotextile și incluzând 
sisteme de irigare; pentru condițiile 
geo-climatice din România, aceas-
tă soluție nu se recomandă, deoa-
rece, în urma unui cutremur, există 
riscul de a se împrăștia pământul. 
Aceste sisteme solicită atenție la 
întreținere: nu se prevăd în locuri 
cu public (se usucă și curge pămân-
tul), trebuie înlocuit substratul în 
vrac la 1 an (în interior) și 2 ani (în 
exterior), nu se prevăd la înălțimi 
mai mari de 2,5 m.

2. Substrat din saltele
În general sunt realizate din fibre 
(iută) sau din împâslituri naturale. 
Plantele se înlocuiesc la un interval 
de circa 5 ani, deoarece rădăcinile 
colmatează saltelele. În general, 
trebuie prevăzut un sistem de uda-
re a plantelor, independent, care 

mărește costurile de construcție și 
întreținere.

3. Substrat structural
Sunt module produse de firme 
specializate, cu dimensiuni vari-
ate, în funcție de tipul de plante 
(inclusiv grosimea elementelor) în 
care se controlează diferite carac-
teristici, ca de pildă valoarea pH-
ului sau cantitatea de apă. Durata 
de viață a acestor module poate 
ajunge și la 15 ani. Sunt sisteme re-
comandate pentru zone cu vânturi 
puternice, zone seismice, pereți cu 
înălțime mare.

4. Mediile de creștere hidroponice
Este vorba despre o metodă de a 
crește plante utilizând soluții de 
apă cu nutrienți. Specific acestei 
metode este faptul că plantele nu 
cresc în substraturi cu pământ. Nu 
înseamnă că plantele cresc în me-
diu exclusiv apos, ci că rădăcinile 
stau în soluția cu agenți nutrienți, 
aflați într-un mediu inert (perlit, 
vermiculit, vată minerală, fibră de 
cocos, pietriș etc).



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

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

1 – se montează folia de difuzie 
deasupra căpriorilor, prin capsare.
2 – se montează şipcile în lungul 
căpriorilor.
3 – se montează contraşipcile.
4 – se montează învelitoarea.
5 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34, între 
căpriori. Grosimea stratului de 
vată trebuie să fie egală cu gro-
simea căpriorilor (10 – 15 cm).
6 – se montează profilele de 
susţinere pentru gips-carton 
(interax 40 cm).
7 – se montează termoizolaţia 
URSA GLASSWOOL SF 34 între 
profilele metalice. Se recomandă 
o grosime de 10 cm.
8 – se montează folia barieră 
împotriva vaporilor.
9 – se montează gips-cartonul.
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În cazul acoperişurilor vechi, netermoizolate, pentru care se doreşte reabilitarea termică fără 
a înlocui şi învelitoarea, se procedează în felul următor: 

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

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

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

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

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

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

www.ursa.ro




