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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
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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
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EDITORIAL

Sumar

L a sfârșitul lunii octombrie va 
avea loc în Polonia o nouă 
ediție a Campionatului Mon

dial al Tinerilor Montatori de Aco
perișuri, la doi ani după cea anterioa-
ră (din România), așa cum este pre-
văzut în statutul concursului. După 
cum observați, există în continuare o 
apetență pentru evenimente de acest 
gen, care reprezintă mai mult de-
cât o simplă competiție unde tinerii 
meseriași își măsoară priceperea, de-
terminarea și rapiditatea în execuția 
diferitelor tipuri de acoperișuri. Este 
locul unde se rezolvă o mulțime de 
probleme tehnice, de educație pro-
fesională, se schimbă experiențe, se 
aduc la un numitor comun subiecte 
de dezbatere de pe diversele piețe ale 
Europei și chiar din întreaga lume. 
Așa cum veți vedea într-un articol 
dedicat manifestării, din această 
ediție a revistei, Congresul IFD (care 
va avea loc în același interval de timp) 
va dezbate unele tematici precum 
eliminarea unor tipuri de materiale 
controversate sau evident dăunătoa-
re, schimbarea perspectivelor din 
care sunt privite și clasificate unele 
produse, lărgirea ariei de interes a 
specialiștilor în acoperișuri asupra 
altor tipuri de materiale inovatoare 
sau îmbunătățite. Nu în ultimul rând, 
se va vorbi despre învățământul 
vocațional, în speță despre formarea 
tinerilor montatori care au nevoie de 
o pregătire continuă, pe paliere tot 
mai diverse, în strânsă legătură cu 
producătorii care își demonstrează 
constant inventivitatea și deschide-
rea către soluții tot mai complexe. 

Aceste lucruri trebuie înțelese și 
în cadrul pieței din România, care 
are nevoie permanent de o revigo-

rare, de o schimbare de perspecti-
vă. Inițiativa ar trebui să vină, ca și 
până acum, de la producători, deoa-
rece ei au capacitatea de a propune, 
de a promova soluții noi, de a spar-
ge barierele de comunicare între cei 
implicați – constructori, montatori, 
arhitecți, beneficiari. Constructorii 
și montatorii au un statut special – 
ei pot lucra cu materialul clientului 
(o expresie devenită cumva anecdo-
tică) sau cu materialul producăto
rului. Susținem în continuare rolul 
distribuitorilor specializați, care 
cunosc potențialul unui produs, mo-
dul de punere în operă, compatibili-
tatea cu proiectul. Este riscant să lași 
responsabilitatea alegerii pe umerii 
beneficiarului sau ai unui montator 
nepregătit. De aceea, este bine ca 
promovarea și comunicarea să se 
facă întrun cadru profesional, cum 
sunt aceste manifestări specializate, 
sau publicațiile de profil. 

Au existat și vor mai exista eve-
nimente de acest gen și în România, 
așa cum ați putut citi de-a lungul 
timpului în această revistă, iar ele au 
nevoie de sprijinul producătorilor, 
care trebuie să fie alături de branșa 
montatorilor, chiar dacă au senzația 
uneori că publicul este unul restrâns. 
Există un capital de credibilitate în 
această industrie și el trebuie valorifi-
cat în întregime, pentru că adevărații 
specialiști nu sunt mulți, dar ei au 
un rol decisiv în educarea pieței și 
promovarea bunelor practici. Este 
oportun să organizăm un nou eve
niment al rooferilor din România 
în primăvara anului vitor, la care vă 
invităm să participați cu propuneri și, 
desigur, cu prezența dumneavoastră 
în număr cât mai mare. 
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Materialul clientului sau  
materialul producătorului?
Silviu DUMITRESCU – Președinte ANMAR
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Ioana Mircea, 
Urbanist Peisagist
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Castelul de Lut
din Valea Zânelor
Povestea continuă!

Pagini VERZI

Vara ce a trecut a adăgat o pagină 
nouă în istoria acoperișurilor verzi 
din România. Aflat la începutul 
acestui an încă în stadiul de proiect, 
acoperișul verde de pe restaurantul 
de la Castelul de Lut din Porumbacu 
de Sus a devenit încet-încet realitate, 
completând povestea țesută de familia 
Vasile în „Valea Zânelor“, cum a fost 
denumit de ei acest colț mirific de pe 
valea râului Porumbacu. Iar imaginea 
actuală a acestui loc, chiar și așa, încă 
în lucru, arată într-adevăr ca desprinsă 
dintr-o frumoasă poveste, mulți dintre 
vizitatori comparând noul restaurant 
cu a sa „pălărie“ verde, precum și 
Castelul, cu decorurile celebre ale unor 
cunoscute francize fantasy precum 
Hobbit-ul sau Stăpânul Inelelor.

Pentru a putea ajunge în acest punct a 
fost nevoie de multă muncă și planifica-
re, în special pentru procurarea din timp 
a materielelor necesare. Așa cum am 
menționat și în articolul anterior, unul din-
tre criteriile principale care au stat la baza 
întregului proiect a fost sustenabilitatea 
lucrării, utilizarea de materiale naturale, 
forță de muncă și produse locale pe cât de 
mult posibil, dar și specialiști din domeni-
ile necesare și chiar voluntari ce au înțeles 
mesajul acestui proiect.

Ecosistemul și  
materialele moderne 

Desigur, pentru a obține un sistem dre-
nant performant și o bună protecție a struc-
turii de lemn a acoperișului a fost necesară 
apelarea la materiale și tehnici constructive 
moderne. În acest scop, a fost aleasă gama 

Castelul de Lut este o 
frumoasă construcție 

din cob realizată în 
regim privat în satul 

Porumbacu de Sus din 
județul Sibiu. Amplasat 

pe cursul unui râu, cu 
vedere directă la munții 

Făgăraș, „Castelul de 
Lut“ are o imagine într-

adevăr de poveste, pe 
care proprietarii doresc 
să o completeze cu un 

restaurant, absolut vital 
unei pensiuni turistice.

Acoperiș verde
în sistem
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Bauder Plant E

BAUDER pentru acoperișuri extensive, 
dovedită a fi una dintre cele mai perfor-
mante pe acest sector de lucrări, atât în 
România, cât și la nivel european. Deși ma-
terielele folosite din această gamă nu sunt 
naturale, a fost un mic sacrificiu absolut 
necesar nu doar în realizarea acoperișului, 
ci mai ales în menținerea sa în parametri 
optimi pentru o perioadă îndelungată de 
timp. Lucrarea își dovedește avantajele 
prin crearea unui etaj vegetal absolut de-
osebit, atât ca substrat, cât și ca ecosistem, 
în a cărui pregătire s-a investit peste un an 
de zile. Au fost folosite semințe adunate 
cu un an în urmă de pe pajiști alpine, si-
milare cu ecosistemul local, precum și din 
vecinătatea Castelului, au fost aduse mate-
riale naturale pentru îmbogățirea solului 
precum paie, resturi vegetale de scoarță de 
brad, turbă și zgură vulcanică.

Până a se ajunge la acest pas al implemen-
tării efective a părții vegetale, suprafața 

șarpantei a necesitat și ea ceva pregătire. 
Este vorba despre prima etapă a oricărui 
acoperiș verde, realizarea substructurii 
sistemului extensiv, cea care protejează 
șarpanta și asigură rentenția de apă pentru 
plante, drenând în același timp surplusul.

După învelirea șarpantei cu astereală 
și montarea jgheaburilor pentru prelua-
rea apelor pluviale și apei datorate irigării 
acoperișului, întreaga suprafață a fost aco-
perită cu hidroizolație BAUDER Plant E,  
o membrană termosudabilă special con-
cepută pentru a servi în același timp și 
ca barieră antirădăcini, astfel încât nici 
plantele și nici apa să nu se infiltreze la 
elementele structurale ale acoperișului. 
Special concepută cu armătură din voal 
poliesteric, membrana de 5,2 mm a tre-
buit sudată cu flacără fâșie cu fâșie, pen-
tru a asigura izolația perfectă. Întreaga 
operațiune a durat o săptămână, fiind o 
etapă esențială pentru lucrare, cea care 



Pagini VERZI

8

asigură integritatea structurală pe termen 
lung a șarpantei. Prin protecția oferită de 
membrană împreună cu restul sistemului 
extensiv, durata de viață a acoperișurilor 
este prelungită cu până la 25%. 

Pasul al doilea a constat în montarea unei 
folii de polietilenă de separație, BAUDER 
PE 02. Așa cum îi spune și numele, acest 
element are rolul de a împiedica un contact 
direct între membrana de hidroizolație și 
stratul de protecție montat în următorul 
pas. Evitarea contactului dintre cele două 
straturi este necesară pentru a contracara 
incompatibilitatea în timp dintre aditivii 
antirădăcini conținuți de hidroizolație și 
geotextilia protectoare.. 

A urmat aplicarea stratului de protecție 
anterior menționat, BAUDER Schutzvlies 
SV 300, din pâslă de fibre din poliester, 
cu rol în protecția mecanică a straturilor 
inferioare ale acoperișului. Cu o rată de 
absorbție de circa 2 l/mp, el eficientizează 

drenajul prin retenția și distribuirea uni-
formă a apelor pluviale nepreluate de stra-
tul de drenaj superior.

Următorul pas a fost cel al montării cofra-
jului de drenaj și retenție a apei BAUDER 
DSE 40, compus din module ce se interco-
nectează, pentru a forma un strat uniform 
care să preia, rețină și redirecționeze apa 
către straturile inferioare. Capacitatea sa 
de retenție este una medie, de circa 13,5 l/
mp, cu o adâncime a alveolelor de retenție 
de 40 mm. A fost special ales datorită pan-
tei reduse a acoperișului, având un grad 
bun de retenție a apei. În acest punct al 
lucrării s-au realizat de asemenea, utili-
zând acest element, niște mici „baraje” pe 
direcția pantelor principale, creând astfel o 
serie de zone mai umede pentru plantarea 
unor specii caracteristice prundului de râu 
învecinat.

Ultimul pas înainte de începerea lucru-
lui la partea vegetală a acoperișului a fost 
întinderea unei folii de geotextil filtrant 
de 125 g/mp, BAUDER FV 125, care să 
acopere întreaga suprafață a stratului de 
drenaj. Rolul acestui voal este de a permite 

Bauder PE 02

Bauder DSE 40

Bauder Schutzvlies  
SV 300

Bauder FV 125



trecerea apei către straturile inferioare de 
drenaj, împiedicând în același timp colma-
tarea acestora cu particule de pământ sau 
masă vegetală. Fixarea acestuia s-a realizat 
direct cu ajutorul substratului vegetal pen-
tru plante, prin greutatea proprie. 

Biodiversitate pe  
fundamente sustenabile  

Toate aceste operațiuni de realizare a 
substructurii, asigurate de specialiștii Odú, 
au durat circa 2 săptămâni, timp în care a 
fost preparat în paralel amestectul sub-
stratului pentru însămânțare și plantare. 
Secretul acestui acoperiș rezidă de altfel în 
prepararea acestui amestec și plantarea sa, 
elementul vizual fiind în ultimă instanță 
cel ce atrage azi privirile numărului foarte 
mare de vizitatori zilnici.

Așa cum am mai spus, a fost nevoie de 
mul tă pregătire pentru această etapă a lu-
cră rilor. Deoarece s-a dorit o cât mai bună 
integrare în peisaj a restaurantului, ele-
ment de altfel masiv și impunător prin di-

Pagini VERZI

mensiunile sale, s-a optat pentru realizarea 
pe acoperiș a unei pajiști biodiverse, simi-
lară ecosistemelor locale. În acest scop, s-a 
utilizat în realizarea substratului sol recol-
tat din locație, amestecat pentru un mai 
bun drenaj cu nisip de decantor. Pentru a-i 
spori și mai mult porozitatea, dar și gra-
dul de retenție a apei, au mai fost adăugate 
în acest mix zgură vulcanică, tocătură de 
paie și scoarță de brad, precum și resturi 
de lemn de brad rezultat din construcția 
acoperișului. În acest fel, s-a dorit să se 
reducă pe cât posibil pierderile de mate-
rial, cantitatea de deșeuri rezultate din 
construcție și deci impactul general asupra 
sitului. S-a optat pentru aceste materiale 
deoarece sunt naturale, ușor de procurat 
în zonă, fiind în complet acord cu direcția 
generală de sustenabilitate a proiectului.

Un alt rol important pe care-l joacă restu-
rile vegetale în acest amestec este descom-
punerea lor în compuși organici, cu cedare 
lentă de nutrienți, pentru a asigura dezvol-
tarea și evoluția în timp a ecosistemului, de-
oarece grosimea substratul vegetal al unui 
acoperiș verde este mai mică decât stratul 

Deoarece acoperișul 
coboară destul de 
mult către spatele 
restaurantului, iar 
interiorul jgheaburilor 
era vizibil din anumite 
unghiuri, acestea au 
fost mascate cu un 
strat de pietriș pentru 
drenaj, aplicat pe o 
folie filtru, generând 
astfel un soi de rigolă 
care să îndeplinească 
funcția de drenaj, care 
are și rol decorativ prin 
alternarea de textură: 
vegetală-minerală.
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de sol în care se devoltă de obicei aceste spe-
cii.  Pentru a compensa și mai mult even-
tualele carențe, s-a utilizat un amestec de 
ciuperci tip micoriză, ce trăiesc în relație 
simbiotică cu speciile locale, ajutând la pro-
liferarea rădăcinilor, fixarea azotului, a apei 
și a nutrienților în sol, dar și la creșterea 
rezistenței la secetă a plantelor. Mixul a fost 
completat cu mici cantități de lut și turbă, 
pentru a îmbunătăți gradul de retenție de 
apă al solului și a preveni evaporarea aces-
teia. Zgura, pe lângă rolul structural în sub-
strat, mai este și o sursă prețioasă de micro- 
și macroelemente nutritive.

Substratul astfel creat a fost împrăștiat pe 
suprafața acoperișului în grosimi variind de 
la 10 la 20 cm, în funcție de speciile de plan-
te ce urmau a fi plantate sau însămânțate.

Ecosistemul acoperișului a fost creat 
dintr-un amestec de semințe BAUDER 
pentru acoperișuri extensive, compus în 
primul rând din plante ierboase și mici, pe-
rene, cu flori. La acestea s-au adăugat, așa 
cum am mai menționat, un amestec de 
semințe de plante de pajiște caracteristice 
zonelor deluroase a Subcarpaților, colec-
tate din zonele învecinate sitului, dar și de 
pajiște alpină, colectate din județul Harghi-
ta. Pentru că aceste amestecuri sunt cu ger-

minare lentă, iar însămânțarea a fost făcută 
în luna iulie, aceste plante vor fi vizibile abia 
la începutul primăverii următoare. Pen-
tru ca suprafața acoperișului să fie totuși 
înverzită în această vară, s-a adăugat un mic 
procent de gazon cu răsărire rapidă, ce va fi 
în timp înlocuit de speciile locale mult mai 
agresive. În zonele cu mai multă umezea-
lă, realizate prin micile baraje de BAUDER 
DSE 40, s-au plantat specii de pe prundul 
râului Porumbacu, precum Mentha Piperi-
ta, Menta Aquatica sau Lythrum Salicaria.

După încheierea plantării, jgheaburile 
perimetrale ale acoperișului au fost cosme-
tizate cu ajutorul unor jumătăți de crengi 
de mesteacăn, ce creează un atic natu-
ral perfect integrat în peisaj, restaurantul 
învecinându-se cu un crâng de mesteceni 
plantat în primăvară pentru a bloca vizual 
o construcție inestetică de pe malul opus al 
râului. Deoarece acoperișul coboară destul 
de mult către spatele restaurantului, iar in-
teriorul jgheaburilor era vizibil din anumi-
te unghiuri, acestea au fost mascate cu un 
strat de pietriș pentru drenaj, aplicat pe o 
folie filtru, generând astfel un soi de rigolă 
care să îndeplinească funcția de drenaj, care 
are și rol decorativ prin alternarea de textu-
ră: vegetală-minerală.
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Ecosistemul 
acoperișului a fost 

creat dintr-un amestec 
de semințe BAUDER 

pentru acoperișuri 
extensive, compus 
în primul rând din 

plante ierboase și mici, 
perene, cu flori. La 

acestea s-au adăugat, 
așa cum am mai 

menționat, un amestec 
de semințe de plante 

de pajiște caracteristice 
zonelor deluroase a 

Subcarpaților, colectate 
din zonele învecinate 

sitului, dar și de pajiște 
alpină, colectate din 

județul Harghita. 



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
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Întreaga lucrare a durat 3 săptâmâni, în 
care specialiștii Odú au colaborat la reali-
zarea acoperișului cu voluntari din cadrul 
Universității de Arhitectură și Urbanism 
„Ion Mincu” din București, dar și cu echipa 
locală și nelipsitul membru Azorică, extrem 
de încântat de noul punct de observație cre-
at. Per total, se poate spune că acest acoperiș 
nu este doar o amenajare, ci o filă din fru-
moasa poveste ce se scrie încă la Castel de 
către toți cei care-i calcă pragul.



LUCRĂRI DE REFERINȚĂ

Arhitectură TENSIONABILĂ
Proiect: Membrană tensionată peste Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva”
Material utilizat: Polymar 8250
Cantitate: 725 mp
Locația: sat Crivina de Sus, Jud. Timiș
Anul execuției: 2015

Biserica de lemn 
„Cuvioasa Paraschiva” 
(Crivina de Sus, jud. Timiș)

În cazul de față a fost realizată o 
protecție temporară a lăcașului de 
cult, pe perioada lucrărilor de restaura-
re, împotriva ploii, vântului, zăpezii etc.. 
Membrana a fost tensionată pe un ca-
dru metalic total separat de structura 
bisericii, neafectând în niciun fel clădirea 
din lemn. După refacerea acoperișului 
bisericii, în varianta originală, membra-
na va fi demontată și folosită la un alt 
proiect asemănător, fiind un material cu 
utilizare multiplă datorită capacității de 
adaptare la diferite forme și dimensiuni. 

Sala Gotică a Hanului Moara 
cu Noroc (Ineu, jud. Arad)

Această structură arhitecturală cu 
membrană tensionată a fost realizată 

Arhitectura tensionabilă, va rian ta 
modernă a vechiului cort, permite în 
prezent obținerea celor mai interesan-
te forme și structuri, adevărate „sculp-
turi“ tridimensiona le, creând spații 
interioare la orice dimensiuni și volu-
me. Este o arhitectură care, folosind 
materiale moderne, oferă designerului 
posibilitatea de a realiza impresionan-
te jocuri de lumină naturală, contururi 
curbe sau unghiuri surprinzătoare, 
uniri între spații, multiple variante de 
integrare în cadrul spațiului construit 
sau direct în natură. Iată câteva lucrări 
de gen din România și străinătate, rea-
lizate cu membrane fabricate de gru-
pul german Mehler Texnologies, unul 
dintre cei mai importanți producă-
tori din domeniu la nivel mondial, cu 
peste 50 de milioane m² de material 
furnizați anual.

Proiect: Sala Gotică a Hanului Moara cu Noroc
Material utilizat: Valmex 7211 type II
Cantitate: 2.200 mp
Locația: Ineu - Arad, România
Anul execuției: 2016

pentru un complex turistic din Județul 
Arad, ca spațiu unde se organizează di-
ferite evenimente private sau corporate. 
Cu ajutorul membranei Valmex 7211 și 

a unei structuri din lemn și elemente 
metalice a fost obținut un design per-
sonalizat, modern, deosebit de ofertant 
ca spațiu disponibil și nivel de protecție.  
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Konya Torku Arena
(Turcia)

Cu un aspect dominat de aceste tri-
unghiuri verzi și albe realizate din ma-
teriale textile tensionate, pe o structură 
metalică în arcade, stadionul din Konya 
este cu siguranță un proiect de referință 
la nivel mondial, atât datorită materiale-
lor folosite, cât și pentru faptul că este 
vorba de o renovare. S-a optat pentru 
culoarea verde pentru a reprezenta 
echipa de fotbal care joacă de obicei pe 
acest stadion, cu o capacitate de 42.276 
locuri pe scaune, acoperit în totalitate.

Acoperișul este proiectat ca o con-
tinuare a fațadei; fațada, compusă din 
triunghiuri cu dimensiuni diferite, a 
fost realizată din materiale tensiona-
te distincte: unele translucide, altele 
transparente. Structura permite des-
chideri mari peste tribune, fără stâlpi de 
susținere suplimentari, iar materialul de 
acoperire tensionabil de cea mai bună 
calitate, atât pentru acoperiș, cât și pen-
tru fațadă, a fost furnizat de MehlerTex-
nologies, parte a grupului Low & Bonar.

 
 
 
S.C. Mehler Texnologies S.R.L.

Tel.: 021 369 57 51 
Mobil: +40 723 912 647 

www.lowandbonar.com

Proiect: Konya Torku Arena
Material folosit: Valmex® Mehatop® F Type III

Cantitate: 76.000 m²
Concept & Design: Bahadir Kul
Data finalizării: noiembrie 2014

Localitate: Konya, Turcia
Contractor: Tensile Form
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Pentru proiecte ample, cum ar fi stadi-
oane, mall-uri sau săli de evenimente, 
exigențele sunt deseori mai ridicate, 
de aceea fiecare detaliu al calității este 
important. În acest scop, au fost cre-
ate membranele cu suprafață specială 
NANO, având o structură inovativă, 
bazată pe descoperiri din dome-
niul nanotehnologiei care îi conferă 
proprietăți aproape magice. 
Noul produs se numește VALMEX® 
MEHATOP N și, datorită acoperirii 
(lacului) care reduce semnificativ 
capacitatea de aderență, apa, praful, 
murdăria și organismele dăunătoare 
nu rămân pe membramă, ci sunt eli-
minate fie la prima ploaie, fie manual la 
intervale lungi de timp. Este rezultatul 
celor peste 60 de ani de cercetare 

și inovație în domeniul membranelor 
tehnice, prin care se prelungește sem-
nificativ durata de viață a membranelor 
tensionate: 20 de ani garanție.

MEHATOP® N  –  SUPRAFEȚE SPECIALE NANO

» Caracteristicile membranei Mehatop® N
• Curățare ușoară (efect de auto-curățare)
• Hidrofobizare (efectul de perlă)
• Respingerea prafului și murdăriei
• Respingerea mucegaiului și dăunătorilor
• Rezistență la agenți atmosferici agresivi și poluare
• Sudare ușoară
• Rezistență la radiațiile UV
• Culoare stabilă în timp
• Caracteristici electroizolante
• Material ignifug

Suntem singurul distribuitor din România 
care deține agrement tehnic pentru 
materialele textile acoperite cu PVC!



Piața românească a răspuns pozitiv la calitatea și aspectul 
țiglelor de beton Terran, prezente aici de 11 ani. În acest 
interval, au fost realizate numeroase proiecte rezidențiale, 
unități hoteliere, clădiri de birouri etc. având un numitor 
comun: învelitori realizate cu acest sistem ce și-a dovedit 
și va continua să-și demonstreze rezistența la intemperii, 
capacitatea excelentă de protecție datorată unei fabricări 
riguroase, aspectul plăcut, familiar al țiglelor, care nu se 
schimbă în timp.

TEHNOLOGII DE TOP

Printre cei mai apropiați aliați al brandului Terran s-au 
numărat de fiecare dată arhitecții, care au înțeles și au 
promovat aceste produse, gândindu-se nu atât la finali-
zarea rapidă a proiectului, cât la siguranța și satisfacția 
beneficiarului, care apelând la un sistem complet Terran 
are o garanție a confortului și a faptului că îi va construi o 
casă pentru o viață întreagă. În acest sens, a cântărit greu 
faptul că țiglele Terran sunt garantate pentru 50 de ani și 
pot avea o durată de viață mult mai mare.   

Învelitorile TERRAN –  
UN SUCCES pe 
piața românească

TERRAN 
Sisteme de învelitori 
Cluj-Napoca 

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

E-mail: info@tigleterran.ro 
www.tigleterran.ro
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» Țiglele Terran
• Material de bază: beton
• Protecții de suprafață Colorsystem și Resistor
• Rezistență mecanică ridicată
• Inerte la acțiunea mușchilor și lichenilor
• Rezistență la cicluri îngheț/dezgheț 
• Acustică perfectă
• Varietate mare de modele (gamele Standard, Rundo, Zenit, 
Coppo, Danubia și Synus)
• 12 variante de colorare
• Elemente și accesorii în sistem complet
• Precizie dimensională
• Suprafață netedă, colorare uniformă
• Montaj rapid
• Consultanță tehnică de specialitate pentru arhitecți și montatori

Terran Coppo Terran Danubia Terran Synus 

Terran Standard Terran Rundo Terran Zenit 

Datorită succesului dobândit, pe baza unei expertize 
în domeniu care se apropie de centenar, Terran anunță 
construirea primei unități de producție în România, 
care va fi în același tip prima fabrică deschisă de com-
panie în afara Ungariei, confirmând rolul de jucător 
important al acestui producător, având ca piață de des-
facere țările din centrul și estul Europei. Astfel, țiglele 
Terran vor fi mult mai aproape de beneficiarii lor, vor 
fi livrate mai rapid și la un raport calitate/preț mult 
mai bun, deși acestea  sunt avantaje deja recunoscute.        





„Balcicul și Branul sunt casele mele de vis, inima mea“, spunea Regina Maria, 
cea care și-a pus în mod incontestabil amprenta asupra acestor două locuri 
fascinante, transformându-le pentru a rămâne posterității drept mărturii 
ale unor vremuri în care se crea și se gândea arhitectura ca un nou început, 
dar având la bază o serie de realități istorice care nu trebuiau contestate sau 
îndepărtate, ci integrate. Vom vorbi aici despre Balcic, orașul bulgăresc de pe 
țărmul Mării Negre devenit în prezent un magnet pentru turiștii români  
(dar și străini) care ajung pe litoralul țării de la sud de noi.

Boema interbelică 
și anturajul reginei
Balcicul ajunsese în perioada interbelică, 

după anexarea Cadrilaterului (Dobrogea de 
Sud) la Regatul României, un oraș dinamic 
din perspectivă urbanistică și cu un speci-
fic anume: era căutat de „crema“ culturală și 
artistică românească. Primaria îi împroprie-
tărea pe cei care veneau aici și își construiau 
case (mai ales artiși plastici) – nu se poate 
nega faptul că era vorba și de o politică de 
atragere a românilor în scopul schimbării 
structurii etnice, care la acel moment era do-
minată de elementul turco-tătar, consecință 

Castelul de la Balcic  
(1938)

ACOPERIȘURI ISTORICE

Alături de inima Reginei Maria

a celor 500 de ani de stăpânire otomană. 
Cert este că întreaga boemă bucureșteană 
era vara la Balcic, de la pictorii Petrașcu, 
Tonitza, Grigorescu, Dărăscu, Pallady sau 
Ressu, la arhitecți renumiți care aveau mult 
de lucru, muzicieni ca Mihail Jora și oameni 
de litere de primă importanță care veneau să 
conferențieze la Universitatea Liberă „Coas-
ta de Argint“ – Nae Ionescu, Ion Marin Sa-
doveanu, Cezar Petrescu, Pamfil Șeicaru, 
Ion Pillat, Jean Bart, Tudor Vianu, Gala 
Galaction, Nicolae Iorga. Se putea vizita la 
Balcic primul muzeu al Dobrogei și se putea 
citi o revistă a universității menționate. Se 

Tronul din marmură  
Tronul, amplasat pe 
pontonul castelului, lângă 
un copac bătrân, era unul 
dintre locurile preferate 
ale Reginei, de aici putând 
fi vazută marea în toată 
spledoarea. 

BALCIC
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pare că și Lucian Blaga 
a solicitat primăriei un 
teren în 1931 pentru a-și construi o casă de 
vacanță, cerere cu rezoluție necunoscută. 

Dar deschizătorul de drumuri, cu influ-
ență reală pentru ceea ce a devenit acest 
oraș, a fost Regina Maria. Vizitând locul 
în 1915, 1921 și din nou în 1924, la suges-
tia pictorului Alexandru Satmari, regina 
s-a îndrăgostit treptat de Orașul Alb, nume 
datorat versanților de calcar dimprejur (de 
fapt întreaga zonă era supranumită Coasta 
de Argint din același motiv). Consecința a 
fost că în anul următor a început construcția 

Balcic – vederi generale 
din secole diferite 

Astăzi (foto panoramică)și 
la 1938  (foto dreapta)

noii reședințe regale de vară, a domeniului 
de la Balcic, dezvoltat treptat, cu construcții 
și grădini care au devenit faimoase în epocă, 
până în zilele noastre. A fost ales un teren cu 
un relief variat și cu izvoare carstice pe care 
funcționau atunci niște mori turcești, ulteri-
or transformate în clădiri administrative. În 
fond, scara la care s-a construit a fost mult 
mai mare, în jurul domeniului regal fiind ri-
dicate în total circa 130 de vile, aparținând 
unor artiști, jurnaliști și industriași care erau 
încântați să intre în anturajul reginei.
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Repere istorice
Cu siguranță, locul atrăgea și datorită is-

toriei sale. Povestea lui începe prin secolul al 
VI-lea î. Hr., când grecii ionieni își stabilesc 
aici o primă colonie, denumită inițial Krunoi, 
apoi Dionysopolis, după numele zeului vinu-
lui și al petrecerilor. Cetatea este importantă 
pentru noi, românii, deoarece, din inscripția 
de la Dionysopolis, aflăm de Akornion, bi-
nefăcător al orașului și ambasador la regele 
dac Burebista, se pare chiar sol al acestuia la 
generalul roman Pompei. În acea perioadă, 
Imperiul Roman stăpânea regiunea, cu toa-
te revoltele grecilor, sciților și geților care îl 
locuiau. Din epoca romană ne-a rămas și le-
genda conform căreia însuși poetul Ovidiu, 
exilat la Tomis, ar fi fost impresionat de ce-
tate: „O! Oraș de pietre albe, te salut pentru 
frumusețea ta nemaivăzută!“.

Trebuie remarcat faptul că Dionysopolis a 
evoluat alături de Dobrogea, în integralitatea 
ei, cea mai mare parte a istoriei, abia în se-
colul al XIX-lea acest teritoriu fiind împărțit 
de o graniță. Fie că a fost vorba de romani, 
care statuaseră aici provincia Moesia Inferi-
or, iar apoi Scytia Minor, fie că au fost bizan-
tinii sau bulgarii cei care și-au disputat-o, ori 
otomanii cei care au stăpânit-o de la sfârșitul 
secolului al XIV-lea (cu o pauză de câte-
va decenii, în care a aparținut Valahiei lui 
Mircea cel Bătrân), cetatea devenită orașul 
Balcic de azi a avut o istorie legată de cea a 
Dobrogei, până la gurile Dunării. Iată de ce 
găsim, în epoci diferite, schimbări similare 
în structura etnică, în obiceiurile locuitori-
lor și, în consecință, în felul cum construiau. 
Când românii au venit aici ca noi adminis-
tratori, în urma succesului surprinzător din 
Al Doilea Război Balcanic (1913), au văzut 
un oraș care, cu execepția celor câteva ul-
time decenii în care făcuse parte din Prin-
cipatul Autonom al Bulgariei (și din 1906 
al Bulgariei independente), evoluase după 
normele și obiceiurile otomane timp de sute 
de ani. Acum un secol, Balcicul era un mic 
port pentru cereale, cu doar câteva clădiri 
în stil european, dar cu multe case specifice 

ACOPERIȘURI ISTORICE

Balcicul în perioada 
interbelică

civilizației otomane, respectiv 5 geamii cu 
turnurile aferente. Aceste aspecte sunt im-
portante pentru a înțelege modul în care era 
perceput locul în perioada interbelică și ale-
gerile făcute de arhitecți, de Regina Maria, 
în privința manierei de a construi. 
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Păstrarea tradițiilor orientale
Regăsim la domeniul amenajat sub pa-

tronajul Coroanei României o arhitectură 
balcanică tipică, de la sud de Dunăre, cu 
influențe din lumea islamică (în special oto-
mană, pe alocuri maură) și, desigur, medi-
teraneeană. Acoperișurile cu pantă mică 
și olane, minaretul integrat în construcția 
principalului corp de clădire, utilizarea din 
plin a calcarului autohton se încadrează 
perfect în peisajul de coastă accidentat, în 
vechiul oraș cu puternice tradiții orientale. 
Nu s-a intenționat deloc „românizarea“ prin 
constucții în stil neobrâncovenesc, așa cum 
era moda acelor ani în tot restul României, 

ACOPERIȘURI ISTORICE
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sau „occidentalizarea“ după vreo tendință 
istoristă ori neoromantică, arătându-se un 
respect deosebit pentru istoria și specifi-
cul unic al orașului multietnic. Cele câteva 
intervenții de influență creștină sau euro-
peană au fost făcute cu discreție și raporta-
te tot la spațiul sud-dunărean (inscripții în 
slavonă, referințe simbolistice grecești). Una 
dintre ideile de bază a fost realizarea unei 
cromatici specifice, în care albul stâncilor 
de calcar să fie punctat de roșul olanelor de 
acoperiș și de verdele vegetației abundente 
pe timpul verii. Regina a cerut explicit no-
ilor proprietari și arhitecților care au sosit 
aici (câteva nume de arhitecți: Emil Guneș, 
Duiliu Marcu, Paul Smărăndescu, Henriet-
ta Delavrancea-Gibory) să afecteze cât mai 
puțin peisajul și mediul, prin edificiile lor. 

Este unul dintre motivele pentru care Re-
gina Maria era iubită la Balcic (i se spunea 
cu respect „Sultana“), iar această afecțiune 
a fost răsplătită din plin, ea transformând 
acest loc de refugiu, la un moment dat din 
cauza neînțelegerilor cu fiul său, Carol al 
II-lea, într-unul de referință pentru viața ei 
personală. În 1933, când își întocmește tes-
tamentul, cere ca, după moarte, corpul să 
îi fie îngropat la Curtea de Argeș, conform 
uzanței familiei regale, dar inima să îi fie de-
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Hanul turcesc din Balcic 
(Foto din perioada 

interbelică)
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pusă în Stella Maris, capela construită aici. 
Ceea ce s-a și întâmplat cinci ani mai târziu, 
când inima defunctei regine a fost adusă la 
Balcic, într-o casetă de argint, care la rândul 
ei era închisă într-o casetă de aur înclusta-
tă cu pietre prețioase. Inima a rămas aici 
doar doi ani, deoarece în 1940 Cadrilaterul 
a revenit Bulgariei și domeniul a fost evacu-
at, iar caseta de argint dusă la Bran, apoi la 
Muzeul Național de Istorie din București 
și... iată o altă poveste, care se pare că încă 
nu s-a sfârșit.     

O amprentă de neșters    
Construcțiile și amenajarea parcului au 

fost realizate în cea mai mare parte în anii 
1924–1927, dar au fost finalizate efectiv 
abia în 1936. Proiectele au fost realizate de 
arhitecți și constructori italieni, pentru clă-
diri, și de designerul peisagist elvețian Jules 
Jany, pentru grădini. Principala clădire este 
Castelul, în fond o vilă mai mare locuită de 
regină și suita sa, numită sugestiv Cuibul 
singuratic („Tenha Juvah“ în limba turcă). Se 
remarcă prin turnul său ca un minaret, prin 
terasele generoase, în consolă, cu vedere la 

Regina Maria – pe aleea cu 
crini către capela sa dragă, 
Stella Maris (cca. 1930) 

Clădirea principală: 
„Cuibul singuratic”
(„Tenha Juvah“ în limba 
turcă)
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 Ghereta santinelei  
de la intrarea în Castel 

În nișele din zidurile de piatră 
stăteau permanent gărzile 
castelului. De la etaj se pot 

observa toate cele patru 
direcţii în același timp: către 

vila Izbânda, drumul spre 
castel, către mare și drumul 

către Grădina lui Allah.  
Pe vremuri, deasupra porţii 

exista un felinar cu becuri  
în formă de lumânări  
care luminau drumul  

celor întârziaţi. (Foto jos) 

mare, acoperișul mediteraneean cu streșini 
largi, tâmplăria băițuită și combinația echi-
librată de piatră și var a fațadelor. În interior 
se mai pot vedea câteva piese de mobilier 
de inspirație rustică sau brâncovenească, și, 
foarte interesant, baia cu toate facilitățile la 
nivelul anilor 1930. În general, se poate vor-
bi mai degrabă de simplitate, de la șemineul 
aproape rustic la piatra șlefuită grosier, sin-
gura excepție putând fi considerată baia, 
ce-i drept placată cu marmură și deosebit 
de elegantă. 

Capela de piatră în stil bizantin Stella 
Maris, unde s-a odihnit inima Mariei până 
în 1940, a fost ridicată în 1929, după planului 
unui anume arhitect Roghabihab. Se spune 
că de fapt este vorba despre o replică a Cape-
lei Sfântului Iacob din Trikomo – Cipru, un 
lăcaș de cult de secol XV vizitat de regină în 
timpul unei călătorii.

Ansamblul cuprinde și alte clădiri, pentru 
toți cei care făceau parte din familia și suita 
reginei și pentru a asigura toate facilitățile 
necesare: Vila Mavi Dalga (Casa pentru oas-
peţi), pavilionul administraţiei, pavilionul 
de odihnă, pavilionul principesei Ileana şi 
al principelui Nicolae, pavilionul Izbânda, 
Ciuperca, Lingerie, Cara Dalga, ghereta san-
tinelei sau studioul principesei Ileana.



Regina Maria poate fi 
considerată creatoarea unor 
grădini cu caracter privat de 
excepție, precum Cotroceni, 
Copăceni, Scroviște, Bran, 
Balcic. Dintre toate aceste 
grădini, cea a castelului de la 
Balcic este, probabil, cea mai 
frumoasă și mai plină de 
simboluri. 
(Foto stânga: 1938)

Regina Maria cu florile ei 
dragi (crinii) din grădinile 
etajate ale Castelului Tenha 
Juvah de la Balcic

ACOPERIȘURI ISTORICE

Datorită climei blânde, în Balcic cresc rela-
tiv în siguranță smochini, magnolii, cactuși 
și alte plante subtropicale, aici fiind înființată 
ulterior, când proprietatea a revenit statului 
bulgar, și cea mai mare grădină de cactuși 
din sud-estul Europei, respectiv o grădină 
botanică deosebit de bogată. Dar structura 
și conceptul aparțin perioadei interbelice, 
astfel încât putem regăsi câteva elemente 
peisagistice originale, precum zona care tri-
mite la celebrul labirint cretan (materialele 
de construcție fiind aduse, se pare, chiar din 
Insula Creta), respectiv o zonă pavată cu pia-
tră din Maroc (Grădina lui Allah).

Toată această ambianță balcanică și ori-
entală ne fac să reflectăm asupra originii și 
istoriei românilor, asupra felului în care am 
conviețuit sute de ani alături de bulgari, tur-
ci, tătari, greci etc. și, desigur, a felului în care 
ne-am construit casele, deseori învățând 
unii de la alții. Putem merge un pic mai 
departe cu gândul, știind că Maria a fost o 
simpatizantă a credinței Baha’i, ceea ce poa-
te sugera o încercare de alăturare și chiar de 
sinteză culturală, dacă nu religioasă. Dome-
niul de la Balcic poate fi considerat cel puțin 
o sinteză balcanică și în același timp oglinda 
unei părți din civilizația românească – iată 
un lucru pe care Regina Maria l-a înțeles din 
plin, deși era de cu totul altă origine, prin 
naștere (sau tocmai de aceea). Așa cum știm, 
ea s-a considerat o româncă autentică prin 
adopție și a iubit fără rețineri aceste locuri, 
cu toți locuitorii lor. Iar afecțiunea a reușit 
să capete un aspect mai concret prin aceste 
construcții care, oricât de simple ar părea, 
spun foarte mult despre români, chiar dacă 
astăzi se află dincolo de graniță.
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TEHNOLOGII DE TOP

ACOPERIŞ ÎN STIL MEDITERANEEAN? Dacă preferinţele 
dumneavoastră se îndreaptă către proiectele inspirate din stilul 
specific zonei mediteraneene, atunci puteţi opta pentru profi-
lul GERARD Milano.

ACOPERIŞ PITORESC? Profilele Shingle și Shake cu aspect 
de ardezie, respectiv șindrilă, se potrivesc atât pentru o casă am-
plasată într-o zonă pitorească, cât și pentru o casă din mediul 
urban. Recomandăm cele două profile GERARD pentru clădirile 
ale căror faţade sunt placate cu piatră, pentru clădirile din lemn 
sau care deţin elemente de lemn aparente. O altă caracteristică 
a profilului Shake este aceea că beneficiază de o adaptabilitate 
deosebită, ce îi permite aplicarea inclusiv pe suprafeţele curbate. 
În același timp, profilul Shingle este ideal pentru construcţiile ati-
pice cu pante mari, precum și pentru placarea faţadelor!

ACOPERIŞ CLASIC? Fie că este vorba despre acoperișul unei 
case sau al unui spaţiu comercial, GERARD Classic este o ale-
gere care se pliază oricărei construcţii. Un alt avantaj al acestui 
profil este acela că e disponibil în 10 variante coloristice, de la 
roșu Spanish la albastru Sapphire!

ACOPERIŞ TRADIŢIONAL? Atunci profilele Heritage și Di-
amant sunt alegerea potrivită! Cele două profile sunt opţiunea 

Alegerea acoperişului nu mai este de mult o decizie strict tehnică. Dacă doriţi să construiţi 
sau să renovaţi o casă, trebuie să vă gândiţi atât la calitate, cât şi la aspectul general al casei 
dumneavoastră. De aceea, pentru toţi cei care au înţeles că alegerea acoperişului va lăsa 
principala amprentă asupra stilului casei lor, GERARD îşi deschide catalogul de profile! 

preferată a clienţilor GERARD, datorită varietăţii de culori cla-
sice și contemporane disponibile, dar și a finisajului texturat. 

Gerard este prima țiglă metalică cu acoperire de piatră natura-
lă din lume, cu o istorie de peste jumătate de secol. Inventat în 
Noua Zeelandă și cu o garanție de 50 de ani, acoperișul Gerard 
îndeplinește cele mai exigente standarde internaţionale. Țiglele Ge-
rard sunt produse din oțel protejat cu aliaj Zincalume, ce asigură o 
rezistență de până la 9 ori mai mare decât oțelul galvanizat. Mai 
mult, țiglele Gerard se numără printre cele mai ușoare învelitori de 
pe piață, fiind de până la 7 ori mai ușoare decât țiglele tradiționale. 
Toate acestea împreună cu sistemul unic de fixare al modulelor, 
conferă acoperișurilor Gerard siguranță și rezistență în caz de cu-
tremur. Acestea sunt motivele pentru care Gerard este prezent în 
peste 80 de țări din lume. FII DIFERIT! Alege acoperișul GERARD.

Ce stiluri de acoperiș 
ne putem alege 
cu GERARD?

Brandul Gerard este prezent pe piața din România din anul 
2003 prin distribuitorul său exclusiv Final Distribution.  
Mai multe informații:

GERARD ROOFS 
 
 

Facebook: GERARD Roofs 
www.gerard.com.ro

Gerard Heritage Gerard Classic Gerard Shake Gerard Shingle Gerard Milano Gerard Diamant
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Grădina cu vise

În anul 2010, Bastionul și-a revendicat poziția de pilon central în inima vieții culturale timișorene prin finalizarea proiectului de 
reabilitare propus și coordonat de către arh. Marius Miclăuș. Astăzi este folosit ca pasaj, dar găzduiește și spații comerciale, 
restaurante, baruri, o club și o librărie, dar și două expoziții permanente. 

„Scopul cel mai important al 
spațiului public a fost de a deschide 
oportunitatea pentru socializare, 
pentru evenimente și, de asemenea, 
de a avea pregătită «infrastructura» 
pentru a (re)învăța cum comunitatea 
trebuie să utilizeze spațiul public (…) 
Odată cu transformarea podului în 
mansardă circulabilă a fost necesară 
și prevederea unor vitraje pentru 
ilumina- rea naturală a spațiilor. 
Soluția cea mai bună, atât din punct 
de vedere estetic, cât și funcțional, 
a fost prevederea unor ferestre de 
mansardă contemporane, a căror 
imagine nu induce în eroare asu-
pra epocii intervenției, dar nici nu 
modifică în vreun fel percepția de 
ansamblu. 

Ferestrele VELUX alese au, de 
asemenea, marea calitate de a fi 
realizate din lemn masiv, 
încadrându-se cu naturalețe în 
spațiul interior.

Cantitatea de lumină (…) contribuie 
la transformarea unui spațiu închis 
și labirintic întru-unul cald și deschis, 
definit de culoarea lemnului scăldat 
în razele soarelui. Ferestrele situate 
la nivelul ochilor permit relaționarea 
permanentă între interior și exterior, 
în timp ce ferestrele situate aproape 
de coama acoperișului contribuie 
la atmosfera generală de lumină 
difuză, odihnitoare. Ritmul generat 
de fețele luminate, fețele umbrite și 
umbrele purtate ale elementelor din 
lemn ale șarpantei animă spațiul, 
contribuind la atractivitatea 
acestuia ca etaj expozițional”. 
(Arh. Marius Miclăuș)

Încă o dată, vechiul și noul se 
completează, se potențează și se pun 
în valoare, reinventându-se pentru a 
face loc culturii.

velux.ro
facebook.com/velux

Reabilitarea 
Bastionului Theresia

Construit în stil baroc 
între anii 1730-1735, 
Bastionul Maria Theresia 
reprezintă cea mai mare 
bucată de zid păstrată 
din vechea Cetate a 
Timișoarei. 

Vechiul bastion, lăsat 
odinioară în paragină, s-a 
transformat, în urma unui 
proces de restaurare, 
într-un spațiu public 
modern, deschis iubitorilor 
de frumos. 



Grădina cu vise

În anul 2010, Bastionul și-a revendicat poziția de pilon central în inima vieții culturale timișorene prin finalizarea proiectului de 
reabilitare propus și coordonat de către arh. Marius Miclăuș. Astăzi este folosit ca pasaj, dar găzduiește și spații comerciale, 
restaurante, baruri, o club și o librărie, dar și două expoziții permanente. 

„Scopul cel mai important al 
spațiului public a fost de a deschide 
oportunitatea pentru socializare, 
pentru evenimente și, de asemenea, 
de a avea pregătită «infrastructura» 
pentru a (re)învăța cum comunitatea 
trebuie să utilizeze spațiul public (…) 
Odată cu transformarea podului în 
mansardă circulabilă a fost necesară 
și prevederea unor vitraje pentru 
ilumina- rea naturală a spațiilor. 
Soluția cea mai bună, atât din punct 
de vedere estetic, cât și funcțional, 
a fost prevederea unor ferestre de 
mansardă contemporane, a căror 
imagine nu induce în eroare asu-
pra epocii intervenției, dar nici nu 
modifică în vreun fel percepția de 
ansamblu. 

Ferestrele VELUX alese au, de 
asemenea, marea calitate de a fi 
realizate din lemn masiv, 
încadrându-se cu naturalețe în 
spațiul interior.

Cantitatea de lumină (…) contribuie 
la transformarea unui spațiu închis 
și labirintic întru-unul cald și deschis, 
definit de culoarea lemnului scăldat 
în razele soarelui. Ferestrele situate 
la nivelul ochilor permit relaționarea 
permanentă între interior și exterior, 
în timp ce ferestrele situate aproape 
de coama acoperișului contribuie 
la atmosfera generală de lumină 
difuză, odihnitoare. Ritmul generat 
de fețele luminate, fețele umbrite și 
umbrele purtate ale elementelor din 
lemn ale șarpantei animă spațiul, 
contribuind la atractivitatea 
acestuia ca etaj expozițional”. 
(Arh. Marius Miclăuș)

Încă o dată, vechiul și noul se 
completează, se potențează și se pun 
în valoare, reinventându-se pentru a 
face loc culturii.

velux.ro
facebook.com/velux

Reabilitarea 
Bastionului Theresia

Construit în stil baroc 
între anii 1730-1735, 
Bastionul Maria Theresia 
reprezintă cea mai mare 
bucată de zid păstrată 
din vechea Cetate a 
Timișoarei. 

Vechiul bastion, lăsat 
odinioară în paragină, s-a 
transformat, în urma unui 
proces de restaurare, 
într-un spațiu public 
modern, deschis iubitorilor 
de frumos. 



Sediu Central
050562 Bucureşti,
Sector 5, Str. Izvor, Nr. 92-96,
Clădirea Forum III, Etaj 7
Tel.: +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45 
www.sika.ro

Sediu Administrativ
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel, Nr. 4,
Tel.: +40 268 40 62 12
Fax: +40 268 40 62 13
office.brasov@ro.sika.com

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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Sistemele de acoperișuri Sika 
fac posibile noi moduri de a trăi



Cum a ajuns această clădire veche, 
uitată de bucureșteni, să aibă din 
nou o cupolă, probabil una dintre 
cele mai frumoase din București?

Când am început renovarea, cupo-
la acoperișului original nu mai exista 
de ceva timp; se pare că aceasta a fost 
distrusă într-un incendiu, iar în loc 
am găsit un simplu acoperiș de tablă 
ruginită. Ceea ce vedeți acum este re-
constituit după o serie de fotografii 
făcute în 1927, cu ocazia inaugurării 
unei aripi a Spitalului Colțea, în care 
se putea vedea și clădirea aceasta. 
Acoperișul a fost refăcut identic după 
fotografiile respective, cu excepția câ-
torva mici detalii. Am ținut să păstrăm 
și să renovăm cu prioritate grupul sta-
tuar realizat de Dimitrie Paciurea, am-
plasat chiar în fața cupolei, chiar dacă 
mulți ne sfătuiau să renunțăm la el, să 
îl îndepărtăm, fiind destul de compli-
cat și costisitor de recondiționat. An-
terior, acesta a fost denumit în mod 

incorect „Sfinx”, de fapt este o Himeră 
autentică, figură mitologică des întâl-
nită în ultimele opere ale sculptorului. 
În fond, această restaurare a grupului 
statuar a însemnat o parte importan-
tă din investiție, în condițiile în care 
totul s-a făcut doar la fața locului, fără 
a mișca nimic de acolo. Timp de 4 
luni, o echipă de 4 oameni specializați 
și acreditați au lucrat doar la acest 
grup statuar. 

Ce alte provocări ați mai 
întâmpinat în această renovare?

Ca arhitectură, a fost un proiect 
dificil în primul rând pentru că a fost 
greu de desenat, cu o serie de curbe 
complicate; în al doilea rând, am avut 
o situație pe teren imprevizibilă, nu 
știam ce vom găsi pe măsură ce de-
molam elementele instabile sau inu-
tile, de aceea am încercat ca în faza de 
proiectare să anticipăm cât mai mul-
te aspecte. Partea cea mai grea a fost 

INTERVIU

30

Interviu cu LEONARDO ROSSI,  
Arhitect italian specializat în restaurare

„CASA CU HIMERĂ“  
Mai mult decât 
o renovare

Lângă Spitalul Colțea din București, nu departe de Centrul Vechi, putem admira de curând o clădire 
eclectică construită acum un secol și renovată în anii din urmă de către arhitectul italian Leonardo 
Rossi, specializat în restaurare. Rezultatul este unul de excepție: o adevărată bijuterie arhitectonică, o 
renovare cu extraordinară grijă pentru detaliu, un acoperiș realizat din titan-zinc de cea mai bună calitate, 
având o cupolă cu lanternou înnobilată spre fronton de un grup statuar semnat de Dimitrie Paciurea 
(reprezentând Himera la mijloc, Cloto la stânga și Mercur la dreapta), restaurat la rândul său. Poate fi un 
model pentru București și, în particular, pentru zona aferentă care, din nefericire, nu se bucură de prea 
mare atenție din partea locatarilor și nici a edililor. Vă prezentăm un interviu cu domnul Leonardo Rossi, 
care a avut amabilitatea să ne dea câteva informații despre această lucrare remarcabilă.  

însă faptul că spațiul pentru organi-
zarea de șantier a fost practic inexis-
tent, iar autoritățile locale nu ne-au 
permis să ne extindem cu șantierul 
nici măcar un metru, fie și pentru a 
depozita câțiva saci de gunoi. În fine, 
șantierul nostru, cu toate dificultățile 
lui, a durat mai bine de trei ani, mun-
cind zi de zi. De fapt, nici nu este o 
clădire la care să poți lucra cu 30 de 
oameni, să te poți desfășura în voie, 
pentru că nu ai spațiul necesar. Cea 
mai mare parte din timp au lucrat 
2 oameni, rareori 4 sau 6 oameni. A 
fost o dorință a mea să recuperez 
această clădire, chiar o ambiție, și nu 
știu dacă acum, cu toată experiența 
din spate, aș lua-o de la capăt. 

Este o clădire spațioasă? Pare destul 
de impozantă din stradă, se remar-
că imediat. 

Nu chiar. Are cam 80 de metri 
pătrați pe nivel, pe care am încer-



cat să îi gestionăm cât mai bine. Nici 
foarte înaltă nu este, chiar dacă a fost 
construită mai târziu față de clădiri-
le din jur, care datează din anii 1880 
– 1890. Din păcate acestea au cam 
rămas în paragină, oamenii nu le în-
grijesc cum trebuie sau chiar deloc. 
Foarte grav este însă că le renovează 
fără aprobarea nimănui, fără niciun 
plan, studiu istoric sau concept indi-
vidual și de ansamblu al zonei. Fieca-
re își schimbă ferestrele și acoperișul 
cum vrea, ba chiar unii se apucă să le 
supraetajeze... 

Ce ați reușit să păstrați aici,  
să recondiționați?

Pe vremea comuniștilor clădirea 
a fost locuită de diverse familii, nu 
foarte educate și nici conștiente de 
valoarea ei, prin urmare care nu s-au 
purtat prea bine cu ceea ce au gă-
sit aici. După cum ați văzut, casele 
din jur nici acum nu se bucură de o 
soartă mai bună, și multe dintre ele 
ar merita. Am păstrat și restaurat tot 
ce a rămas de bună calitate. O parte 
din uși sunt cele originale, vitraliile de 
asemenea, acestea au putut fi salvate. 
Renovarea este și o pasiune a mea, pe 
care m-am concentrat în ultimii ani, 
îmbogățindu-mi astfel activitatea de 
antreprenoriat. 

Spuneți-ne câteva cuvinte despre 
acoperiș – cum a fost realizat,  
cu ce materiale, cum ați găsit 
specialiști în domeniu?

Învelitoarea din titan-zinc, un sor-
timent de la Rheinzink, dar și partea 
de ornamentică, au fost executate de 
montatorii de la Valcon Roofs, sub 
conducerea domnului Virgil Baciu si 
echipa sa coordonată de ing. Costi 
Vrabie. Am mai lucrat cu această fir-
mă și pentru alte proiecte, biserici și 
nu numai, și știu că au un portofoliu 
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important de lucrări. Sub învelitoare, 
a fost necesar un strat consistent de 
termoizolație, în scopul mansardării 
spațiului locuibil. Am optat pentru 
vată minerală Ursa, în trei straturi 
de 10 cm grosime, la o suprafață cu-
mulată de circa 450 mp. De fapt, a 
fost realizată o structură de acoperiș 
ventilat – începând din interior 
avem lambriu, cele trei straturi de 
vată minerală, apoi două straturi de 
OSB (12 + 8 mm, necesare pentru că 
acoperișul este curbat), folia anticon-
dens, un covor de ventilație special și 
învelitoarea Rheinzink propriu-zisă. 

Ce v-a determinat să optați pentru 
un produs anume, de pildă pentru 
vata minerală de la Ursa?

M-au interesat anumite caracteris-
tici de termoizolare, în speță coefici-
entul de transfer termic foarte bun, 
raportat la un preț corect. Dar aș mai 
remarca un aspect: este foarte im-
portant să lucrezi cu cineva care este 
interesat de nevoile tale, care vine cu 
mostre pe șantier, explică, îți acordă 
atenție. Cu Ursa România mai lucra-
sem anterior, pentru un proiect ceva 
mai mic, am văzut că produsele lor 
sunt promovate în media și am apre-
ciat felul în care a decurs colaborarea 
cu reprezentantul firmei. La un preț 
anume am avut atât niște caracteris-
tici bune de termoizolare, cât și un 
serviciu bun, cu o implicare reală în 
proiect.

Ați participat la numeroase 
construcții și renovări în România. 
Cum se construia în București acum 
o sută de ani?

Spre dezamăgirea mea, în București 
nu prea am găsit materiale de bună 
calitate, nici măcar la clădirile vechi. 
Părerea mea este că nici acum o sută 
de ani nu se construia prea bine aici, 

probabil pentru că nu erau surse 
apropiate pentru materialele de ca-
litate. Un lucru sugestiv este că nu 
am găsit în cadrul renovărilor nicio 
bucată de stejar, majoritatea caselor 
au dulgheria și tâmplăria din lemn 
de brad. Pentru noi, cei care suntem 
specialiști în restaurare, spunem că 
bradul se folosește doar pentru foc. 
Bucureștiul pare un oraș făcut din 
nisip și din brad. E greu să restaurezi 
așa ceva, o spun cu părere de rău. Nu 
găsești piatră adevărată, cam totul 
este imitație, aparență. Nici măcar 
monumentele nu sunt toate din 
piatră. Era o perioadă în care se acu-
mulaseră niște cunoștințe și tehnici 
prin care puteai să eviți să folosești 
un bloc de marmură, apelând la un 
material care să arate ca marmura. 
Este adevărat, și ritmul de dezvoltare 
al Bucureștiului a fost rapid, în 1850 
era doar un orășel. Putem vedea asta 
în fotografiile de epocă.

Se pare că în orașele din Ardeal 
lucrurile stau mai bine.

Acolo putem vorbi de altă educație, 
casele au fost făcute mai bine, mai 
temeinic, oamenii țin mai mult la la 
lucruri de acest gen. De aceea și o re-
staurare în Ardeal are șanse mai bune 
de succes, rezultatele pot fi mult mai 
durabile. Este o discuție lungă, o pro-
blemă culturală în primul rând.

Nu doriți să participați cu acest 
proiect la concursurile  
de arhitectură? 

Este o idee la care am reflectat, 
încă nu am participat, dar sper să se 
întâmple într-o bună zi, când va fi 
momentul potrivit. Am vrut în pri-
mul rând să fie pusă la punct din toa-
te punctele de vedere și să fie locuită, 
funcțională, vie, ca să o pot prezenta 
cum trebuie.
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LUCRAREA EDIȚIEI

Este vorba de o cupolă de formă aproximativ semisferi-
că, cu un lanternou rotund în partea superioară, având acel 
decupaj la bază unde este amplasat grupul statuar și o se-
rie de lucarne rotunde tip „ochi de bou”, foarte importante 
pentru mansardarea spațiului interior și deosebite ca efect 
din exterior. 

Ca materiale, pentru învelitoarea propriu-zisă s-au folosit 
fâșii de tablă din titan-zinc Rheinzink, prepatinat gri grafit, 
dispuse orizontal, cu lățime de 275 mm interax, de 0,7 
mm grosime. Foarte importante au fost însă traveele sub 
formă de arce, care dau efectiv forma cupolei. Acestea au 
fost marcate prin realizarea unor coame ornamentale am-
butisate din zinc moale natural, cu grosimea de 0,8 mm. 
Lucarnele, ca și învelitoarea, au fost confecționate din tablă 
de 0,7 mm din titan-zinc Rheinzink, gri grafit, prepatinat. 
Sistemul de jgheaburi și burlane, foarte bine încadrate în 
arhitectura fațadei, au fost executate de asemenea din ti-
tan-zinc natural de 0,7 mm. Lanternoul este decorat cu un 
ornament metalic vertical ce pune în valoare întreaga cu-
polă. Datorită acestor opțiuni, a combinațiilor dintre titan-
zinc prepatinat gri și zinc natural, acoperișul are jocuri de 
culoare ce sugerează ardezia, un material la fel de nobil și 
destul de folosit în arhitectura clasică occidentală, combi-
nată în prezent cu tinichigeria Rheinzink. 

„A fost o lucrare complexă 
prin forma generală a aco
pe rișului, prin detaliile ele
mentelor decorative, dar și 
pentru că nu am avut posi
bilitatea de a realiza o schelă 
în exterior. Dat fiind faptul că 
eram întro zonă centrală a 
Bucureștiului, nu ne puteam 
desfășura cu șantierul și nu 
aveam un spațiu de lucru 
unde să putem amenaja un 
mic atelier de tinichigerie. În consecință, multe lucrări, precum 
profilarea și fălțuirea unor elemente, sau făcut în atelier, ur
mând ca pe șantier să fie făcut doar montajul. Ulterior, mul
te dintre operațiunile de punere în operă au fost executate în 
corzi și hamuri, unii dintre montatorii noștri fiind și alpiniști, 
acreditați ca atare. Aceasta înseamnă timp și muncă în plus 
față de o lucrare obișnuită, dar credem că rezultatul merită.“,  
arată domnul Virgil Baciu, fondator Valcon Roofs.

Acoperișul „Casei cu Himeră“ –  
de la atelier la montajul cu alpiniști
Unul dintre elementele cheie, care dau un farmec special clădirii de lângă 
Spitalul Colțea, este acoperișul cu cupolă, realizat, așa cum arăta arhitectul 
proiectului de restaurare, după fotografii din epoca interbelică. Mai multe 
informații pe această specialitate am obținut de la domnul Virgil Baciu, 
fondatorul firmei de montaj Valcon Roofs, care a realizat lucrarea.

LUCRAREA EDIȚIEI

VIRGIL BACIU,  
Fondator Valcon Roofs





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

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

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

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro
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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
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EVENIMENT

Uniunea Arhitecților din 
România, în colaborare cu 

Universitatea de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu” din 

București, organizează în 
perioada 12-28 octombrie 
2016 cea de-a XII-a ediție 

a Bienalei Naționale de 
Arhitectură, cu tema 

„Recuperarea reperelor“. 

PROGRAMUL BIENALEI NAȚIONALE DE ARHITECTURĂ 
11-27 octombrie 2016

Marți,
11.10.2016

17:00-18:00, UAUIM, Sala Frescelor
Conferință / System implementation of the preventive monitoring of cultural 
monuments in Slovakia
Pavol Ižvolt, coordonator tehnic al programului de monitorizare Pro Monu-
menta - Comisia Națională a Monumentelor Istorice Slovacia, vicepreședinte 
ICOMOS Slovacia

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Conferință / About the definition of Interior design
Agostino Bossi, Universitatea din Napoli Federico II
Dezbatere privind profesia de arhitect de interior și aplicarea legii 64/2014. 
Vorbitori: Agostino Bossi, Alexandre Negoescu, Venera Arapu

Miercuri, 
12.10.2016

13:30-14:30, UAUIM, Sala Frescelor
Conferință / Zagreb – An Integrated City. Urban Planning and Architectural 
Study for Development of Space between Dr. Franjo Tudjman and Krešimir 
Ćosić Square
Boris Koružnjak, Facultatea de Arhitectură, Zagreb

14:30-15:30, UAUIM, Sala Frescelor
Conferință / Mobility driven Placemaking 
Edgar Kiviet, CallisonRTKL Londra

17:00-20:00, UAUIM, Sala Frescelor
Festivitate de deschidere și premiere „Expoziția Concurs Bienala Națională de 
Arhitectură, ediția a XII-a, București, 2016”

Joi, 
13.10.2016

17:00-18:00, UAUIM, Sala Frescelor
Prezentare / Proiecte recente realizate de biroul Dan Hanganu, Montreal 
Dan Hanganu, președintele BNA 2016

Vineri, 
14.10.2016

16:00-18:00, Institutul Cultural Român, Aleea Alexandru nr. 38
Convorbiri despre BNA la ICR
Gazdă: Dan Hanganu, președintele BNA 2016

Sâmbătă, 
15.10.2016

17:00-19:00, Hol Sala Frescelor
Vernisajul expoziției Textofagia
Curator: Andra Panait
Autori: Andra Panait, Mioara Lujanschi 
Invitat special: Bogdan Ghiu

Luni, 
17.10.2016

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhitectura locuinței”
Prezentarea proiectelor nominalizate și a celui premiat
Moderator: Iulius Cristea, curatorul secțiunii
Dezbatere / Moduri de viață; repere ale locuirii
Invitat special: Ioana Pârvulescu
Gazdă: Ana Maria Zahariade

Marți, 
18.10.2016

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhitectura dotărilor comunitare și de producție”
Prezentarea proiectelor nominalizate și a celui premiat
Moderator: Françoise Pamfil, curatorul secțiunii
Dezbatere / Societate și comanda publică
Invitat special: Bogdan Ghiu
Gazdă: Dorin Ștefan

Miercuri, 
19.10.2016

16:30-17:30, UAUIM, Sala Frescelor
Vernisajul expoziției „Restauratori români: arhitectul Ștefan Balș (1902-1994)” 
și evocare
Vorbitori: Anca Filip (coordonatorul expoziției) și Sanda Ignat, Gheorghe Sion, 
Ștefan Bâlici

17:30-21:00, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhitectura patrimoniului cultural”
Prezentarea proiectelor nominalizate și a celui premiat
Moderator: Adrian Crăciunescu, curatorul secțiunii
Tema serii: Valoare culturală vs. valoare economică?
O măsură de reformă legislativă privind zonele protejate în proiectul Codului 
Patrimoniului Cultural / Adrian Crăciunescu, membru în echipa de elaborare a 
propunerii legislative 
„Terenul bate casa” – prezentare privind tendințele imobiliare în relație cu patri-
moniul cultural din zonele protejate / Eduard Uzunov, patronul agenției imobili-
are Regatta
Dezbatere
Invitat special: Oana Bogdan, membru în Comisia Regală a Monumentelor 
Istorice din Regiunea Flamandă, Belgia, Secretar de Stat în Ministerul Culturii

PENTRU INFORMAȚII:

E-mail: uarbna2016@gmail.com
Website: www.uar-bna.ro 
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Evenimentul central al acestei ma
nifestări de amploare va fi consti

tuit de Expoziția Concurs de Arhi-
tectură Românească BNA 2016, 
care va avea 6 secțiuni: 
A. Arhitectura locuinței
B. Arhitectura dotărilor comu-

nitare și de producție
C. Arhitectura spațiului interior
D. Arhitectura patrimoniului 

cultural
E. Arhitectura spațiului public 

și urbanism
F. Publicații de arhitectură

Evenimentul va fi însoțit de 
o suită de expoziții tematice, 
conferințe, mese rotunde și lansări 
de carte de arhitectură, precum și 
de acțiuni culturale aniversare ale 
unor evenimente speciale pentru 
istoria și cultura României (pre-
cum mișcarea DADA), și a unor 
personalități care au inspirat și 
influențat fenomenul arhitectural 
din țara noastră, precum Tristan 
Tzara și Constantin Brâncuși. 

Joi, 
20.10.2016

17:00-19:00, UAUIM, Sala Frescelor
Ziua Duiliu Marcu
Conferință / Omul, arhitectul și profesorul Duiliu Marcu
Vernisaj expoziție omagială 
Lansare aplicație mobilă nativă de prezentare a modernismului în Bucureștiul 
interbelic – Arhitect Duiliu Marcu – cu ajutorul tehnologiei Realitate Augmentată
Vorbitor / curator / coordonator proiect: Mariana Croitoru

Vineri, 
21.10.2016

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhitectura spațiului interior”
Prezentarea proiectelor nominalizate și a celui premiat
Dezbatere / Repere ale arhitecturii de interior
Moderator: Marius Marcu-Lapadat, curatorul secțiunii

Sâmbătă, 
22.10.2016

16:00-18:00, UAUIM, Sala Frescelor
Conferință / Work & Play / Play & Work. Arhitectură și creativitate
Dan Coma

18:00-22:00, Portic UAUIM
Seară în portic
Muzică, dans, arhitectură

Luni, 
24.10.2016

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Arhitectura spațiului public și urbanismului”
Prezentarea proiectelor nominalizate și a celui premiat
Moderator: Mihaela Hărmănescu, curatorul secțiunii
Dezbatere / Provocări urbane: repere și recuperări
Invitat special: Gheorghe Pătrașcu, fost arhitect șef al Capitalei

Marți, 
25.10.2016

11:30-13:00, Spațiul expozițional al Muzeului UAUIM
Vernisaj expoziție și masă rotundă / Crucea – element de amprentare a 
spațiului locuit
Moderator: Monica Bercovici-Ratoiu, coordonator proiect
Vorbitori: Mihaela Hărmănescu, partener UAUIM; Luiza Zamora, partener 
Asociația 37; invitați, membrii echipei de proiect, voluntari colaboratori

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată secțiunii “Publicații de arhitectură”
Prezentarea proiectelor nominalizate și premiate
Moderator: Kázmér Kovács, curatorul secțiunii
Dezbatere / Reperele profesiei; despre ambiguitatea statutului arhitecturii con-
struite și reflectarea ei în arhitectura scrisă 
Invitați speciali: Mariana Celac, Ruxandra Demetrescu, Ada Hajdu, Nicolae Lascu

Miercuri, 
26.10.2016

10:00-17:00, Sala de Consiliu, Hol etaj 1
Zi dedicată Arhitecturii în învățământul preuniversitar
Discuții cu invitați din Ministerul Educației, Ministerul Culturii, Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București, Primăria Municipiului București, cadre di-
dactice, reprezentanții unor asociații care derulează proiecte relevante pentru 
educația de mediu construit din învățământul preuniversitar. 
Moderatori: Vera Marin și Tana Lascu

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Seară dedicată memoriei victimelor din Colectiv
Vernisaj / A House of Grief
Curator: Dan Coma
Comemorarea colegilor noștri arhitecți și urbaniști
Gazde: Ileana Tureanu, Lorin Niculae

Joi, 
27.10.2016

17:00-18:00, UAUIM, Sala Frescelor
Pavilionul României la Bienala de Arhitectură de la Veneția (BAV) 2016
Vorbitori:
Attila Kim, comisarul României și președintele juriului concursului pentru selec-
tarea proiectului pentru Pavilionul României
Oana Bogdan, Secretar de Stat în Ministerul Culturii, membru al juriului
Andrei Șerbescu, co-autor al proiectului Hilariopolis, Arsenal, BAV 2016; mem-
bru al juriului 
Tiberiu Bucșa, reprezentantul României la BAV 2016

18:00-18:30, UAUIM, Sala Frescelor
Lansarea numărului 2/2016 a revistei ARHITECTURA, al cărui dosar tematic 
este Bienala de la Veneția 2016
Vorbitor: Cristian Blidariu, coordonatorul numărului

18:30-20:30, UAUIM, Sala Frescelor
Prezentarea catalogului Expoziției Concurs Bienala Națională de Arhitectură 
ediția a XII-a, București, 2016
Vorbitor: Georgică Mitrache
Festivitatea de închidere a Bienalei Naționale de Arhitectură, ediția a XII-a, 
București, 2016
Gazdă: Ileana Tureanu

PERSOANE CHEIE
• Președintele Bienalei Naționale de  

Arhitectură:  
Arh. Dan Sergiu Han ganu,  
Prof. Dr. H.C. al UAUIM

• Comisarul Bienalei:  
Prof. Dr. Arh. Georgică Mitrache

• Președinte UAR:  
Arh. Ileana Tureanu

Pe lângă premiile și nominaliză-
rile celor 6 secțiuni, vor fi acordate 
Medalia Președintelui UAR și Me-
dalia Opera Omnia.

„Bienala Națională de Arhitec-
tură dorește, în ediția a 12-a, să 
continue reflecția asupra valorilor 
fundamentale ale ambientului 
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urban sau rural, să ofere ocazia 
reformulării misiunii arhitecților 
și urbaniștilor și să accentueze 
nevoia de afirmare și protejare a 
valorilor mediului construit. «Re-
cuperarea reperelor» este o temă 
deschisă, care are la bază un anu-
mit tip de inflație informațională 
ce conduce la exces, și care recla-
mă necesitatea unei condensări. 
În fața avalanșei de informații 
și de pseudo repere, propunem 
un moment de respiro, de filtrare 
și recuperare. Astăzi, în numele 
progresului și al piețelor comune, 
se denaturează relații și procese 
într-o măsură semnificativă, re-
zultatul fiind un exces, și nu un 
vid, de repere. Acestui fenomen 
de excedent i se alătură unul de 
restrângere, însă nu conține pre-
misa vreunui echilibru. Suntem 
suprasaturați de informație și ne 
confruntăm, în arhitectură și ur-
banism, cu un proces, invaziv, de 
antropizare teritorială. Ne extin-
dem și înghițim pământul, în timp 
ce vechi așezări se depopulează și 
cad în abandon. Nevoia unor sis-
teme de referință este, poate, mai 
evidentă ca oricând.

Bienala Națională de Arhi-
tectură 2016 oferă oportunita-
tea observării unor răspunsuri 
concrete, a notării unor medieri 
reușite între societate și oraș, a 
relaționării fertile între benefici-
ar și profesionist. Lucrările par-
ticipante la concursul național 
de proiecte și evenimentele co-
nexe intenționează să genereze 
un spațiu de dezbatere, de ches-
tionare complexă și de edificare, 
discursivă și practică, a habita-
tului contemporan românesc.“

Prof. Dr. Arh. Georgică Mitra-
che, Comisar al BNA 2016

B. ARHITECTURA DOTĂRILOR COMUNITARE ŞI DE PRODUCŢIE

Mențiune: La a(l)titudine Nominalizare: Tradecenter Oradea

C. ARHITECTURA PATRIMONIULUI CULTURAL

Premiul secțiunii: Consolidare, restaurare și 
remodelare funcțională „Casa cu Blazoane”, 
sat Chiojdu, județ Buzău 

Nominalizare: Reabilitarea structurală și 
arhitecturală a Bisericii Reformate din Sic, 
județul Cluj

D. ARHITECTURA SPAŢIULUI INTERIOR

Premiul secțiunii (ex aequo): Reconversie 
garaj – amenajare birou arhitectură

Premiul secțiunii (ex aequo):  
Amenajare interioară centru spa Zenith

E. ARHITECTURA SPAŢIULUI PUBLIC ŞI URBANISMUL

Premiul secțiunii: Planul Urbanistic General 
Galați

Nominalizare: PUG Dinamic

A. ARHITECTURA LOCUINȚEI

Premiul secțiunii (ex aequo): Casa Origami Premiul secțiunii (ex aequo): Clădire de apar
tamente „Cortina Residence”



40 41

Novatik CLICK şi CLICK S

 

Novatik CLICK şi CLICK S

 

NOVATIK ROMANIA 
 

Facebook: Novatik Romania 
www.novatik.ro

Cel mai adesea casa este considerată una dintre investi
țiile personale cele mai importante, iar fiecare dintre noi 
își va dori să se asigure că a luat cea mai corectă decizie. 
Acoperișul este cel mai important scut de protecție al ca
sei care asigură confortul interior și în același timp com
pletează armonios arhitectura generală. Oricare tip de 
acoperiș ales își va pune amprenta asupra stilului clădirii 
și va defini gradul de siguranță al locuinței.

Pentru cei aflați în căutarea unui acoperiș rafinat, cu un look 
modern, Final Distribution – producătorul sistemelor de în
velitori Novatik, le propune tabla prefălțuită Novatik Click. 
Tabla prefălțuită este considerată a fi tipul de învelitoare cel 
mai apropiat de tradiționalele acoperișuri fălțuite. De aceea 
Novatik Click este o soluție potrivită atât pentru renovări și 
restaurări, dar și pentru arhitecturi ultramoderne.

Tabla prefălțuită Novatik Click este realizată din oțel cu aco
perirea Colofer® (finisaj mat rugos, 35 microni) – marcă înre
gistrată a Voest Alpine – grosimea nominală de 0,5 mm și aco
perirea de ZnMg de 120 g/mp. De asemenea tabla prefălțuită 
Novatik este protejată pe fața inferioară de un strat de lack 
poliester de 10 microni, acest lucru fiind un avantaj important 
pentru acest tip de învelitoare.

Novatik Click îndeplinește cerințele clienților aflați în cău
tarea unui acoperiș rafinat, durabil și sigur. În condițiile unui 
montaj corect, oferim 15 ani garanție estetică și de coroziu
ne și 30 de ani garanție tehnică. 

Tabla prefălțuită Novatik este disponibilă în două variante:

Novatik CLICK  
Prindere prin șuruburi

Novatik CLICK S
Prindere prin cleme de inox, sistem 
cu un comportament îmbunătățit la 
dilatarea  panourilor de tablă

» Avantajele învelitorilor prefălțuite  
Novatik CLICK și CLICK S
• Aspect plat ireprosabil
• Rezistență deosebită la coroziune
• Sistem de fixare atât în șuruburi, cât și prin cleme de inox
• Sistemul este recomandat pentru pante de minim 8°
• Ușor de instalat
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Campionatul Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri
și Congresul IFD 2016

12 țări participante
Campionatul Mondial al Tinerilor Mon-

tatori de Acoperișuri se va desfășura efectiv 
în Centrul de Expoziții și Conferințe MT 
Polska, în zilele de 26, 27 și 28 octombrie, 
urmând ca gala de decernare a premiilor să 
fie organizată la finalul ultimei zile de con-
curs, pe Stadion Narodowy, care este chiar 
stadionul pe care au loc de obicei meciurile 
echipei naționale a Poloniei. Zilele de 25 și 
29 octombrie sunt rezervate primirii și ple-
cării participanților. Congresul IFD, la care 
sunt invitați membrii organizației roofer-
ilor, își va derula etapele pe întreaga perioa-
dă a concursului și se va desfășura la Hotel 
Marriott din Varșovia.

Organizarea celor două evenimente este 
asumată de IFD, în parteneriat cu Asociația 

Între  25 și 29 octombrie 2016 vor avea loc la Varșovia – Polonia, simultan, 
cea de-a XXVI-la ediție a Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri și Congresul IFD (International Federation For The Roofing Trade) 
cu numărul 64. Competiția tinerilor montatori este prima ediție după cea 
desfășurată în România, la București, în noiembrie 2014.
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Poloneză a Montatorilor de Acoperișuri – 
Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Con-
cursul se va desfășura pe cele 3 secțiuni 
devenite tradiționale: Acoperișuri Cla-
sice (AC), Acoperișuri Terasă (AT) și 
Acoperișuri Metalice (AM). 

Iată țările înscrise în competiție, până la 
ora la care am redactat acest articol: Austria 
(AC + AT), Belgia (AC + AM), Elveția (AC 
+ AT), China (AC + AT + AM), Germania 
(AC + AT), Estonia (AT + AM), Marea Bri-
tanie (AC + AT), Ungaria (AC + AT), Leto-
nia (AC + AT + AM), Polonia (AC + AT + 
AM), Rusia (AT) și Slovacia (AM).

În total, sunt 12 țări participante, recor-
dul rămânând cel de acum doi ani, când 
în România au venit reprezentanții a nu 
mai puțin de 16 asociații profesionale 
naționale.

  25 – 29 octombrie, Varșovia 

I. 
Categoria 

Acoperișuri 
Clasice

Proba 1

Proba 2

Proba 3

ACTUAL
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Categorii și probe de concurs
Probele de concurs la cele 3 categorii au 

fost deja făcute publice, cu modelele de lu-
cru, materialele și chiar dimensiunile, ur-
mând ca înainte de concurs și în timpul 
acestuia (în anumite cazuri) să fie oferite 
ultimele detalii. Ca și la edițiile anterioare, 
fiecare categorie are 3 probe, dintre care 2 
impuse și una de creativitate. Iată în con-
tinuare cele mai importante elemente ale 
probelor:

 I. Categoria Acoperișuri Clasice 
La Proba 1 se va realiza o învelitoare 

în două ape din țiglă ceramică de formă 
aproximativ dreptunghiulară peste plă-
ci de termoizolație de 50 mm grosime și 
membrană permeabilă la vapori, cu șipcile 
longitudinate și transversale necesare. Pla-
nurile includ o fereastră de mansardă, ac-
cesorii de acoperiș (țigle de aerisire, muchii, 
străpungere, opritor de zăpadă), jgheab de 
streașină, diferite zone adiacente acoperite 
cu tablă și alte accesorii (benzi, materiale de 
etanșare, șuruburi etc.).

Proba 2 presupune de asemenea un mon-
taj de acoperiș ceramic peste straturi de 
termoizolație (10 cm) și hidroizolație, cu di-
verse tipuri de etanșanți: spume, masticuri, 
benzi autoadezive etc. Sistemul include de 
asemenea toate elementele și accesorii-
le unui acoperiș complet: dolie, jgheaburi, 
diferite elemente metalice, străpungeri și, 
foarte important, montarea completă a 
unei ferestre de mansardă și integrarea ei 
în sistemul de acoperiș.

Proba liberă solicită creativitatea con-
curenților care trebuie să acopere cu țigle 
din ceramică sau beton o suprafață verti-
cală de formă trapezoidală, inserând tablă 
metalică galvanizată.

 II. Categoria Acoperișuri Terasă
Această secțiune a înregistrat unele mo-

dificări față de edițiile anterioare, probele 
implicând și hidroizolări cu PVC ale unor 
acoperișuri cu pante ușoare, și nu perfect 
orizontale (tip terasă).

Proba 1 constă în hidroizolarea unui aco-
periș în pantă ușoară cu membrană PVC ar-
mat de 1,5 mm, respectiv nearmat pe anu-
mite arii, peste un strat de vată minerală (10 
cm grosime) încadrat de alte 2 membrane: 
o membrană permeabilă la vapori autoade-
zivă și o folie de separare din fibră de sticlă. 
Lucrările includ montarea unor jgheaburi, 
încadrarea unei ferestre de mansardă, mon-
tarea unor folii metalice din oțel galvanizat 
pe calcan, fixarea mecanică a întregului an-
samblu, alte tipuri și metode de rigidizare.      

Proba 2 este într-adevăr una pentru 
acoperiș terasă orizontal și reprezintă 
execuția unei hidroizolații lichide peste di-
verse straturi de amorse și membrane, cu 
aplicarea de geotextile la unele lucrări de 
detaliu. Proiectul include etanșeizarea unui 
luminator, a unui coș de fum sau ventilație 
și montarea unui jgheab metalic.

Proba 3, freestyle, are ca miză realiza-
rea unei bariere de umiditate pentru un 
acoperiș cu înclinare ușoară, compusă din 
2 straturi de membrană, cu montarea unor 
accesorii pentru zăpadă.
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II. 
Categoria 
Acoperișuri 
Terasă

Proba 1

Proba 2

Proba 3

ACTUAL
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 III. Categoria Acoperișuri Metalice
Proba 1 presupune montarea unui aco-

periș metalic cu tablă de aluminiu, peste o 
folie de impermeabilizare, acoperiș în pan-
tă cu lucarnă rotunjită în partea superioară. 
Suprafața nu are conexiune la calcan, iar în 
partea inferioară este prevăzută cu jgheab.

Proba 2 are în vedere realizarea unui 
învelitori cu țiglă metalică – sunt puse la 
dispoziție două modele. Dedesubt sunt pre-
văzute panouri termoizolante, membrană 
permeabilă la vapori, respectiv șipci de fixa-
re amplasate la pași corespunzători dimen-
siunilor țiglei. Proba mai include integrarea 
unei ferestre de mansardă, instalarea unui 
jgheab, etanșeizare cu 
benzi de aluminiu auto-
adezive sau de alte tipuri, 
montarea unei guri de 
ventilație. 

Proba 3 are în vedere 
placarea cu solzi rombo-
idali din oțel galvanizat 
(cu sisteme de prinde-
re prefabricate) a unei 
suprafețe verticale cu o 
formă poligonală destul 

III. 
Categoria 

Acoperișuri 
Metalice

Proba 1

Proba 2

Proba 3

de complicată, ceea ce presupune multe de-
cupaje, dar poate stimula imaginația și pri-
ceperea concurenților prin realizarea unor 
modele personalizate.

Pentru ca participanții la competiție să 
aibă șanse egale, aceștia nu pot aduce de-
cât scule de mână uzuale, organizatorul 
asigurând la fiecare probă uneltele speci-
alizate  pe domeniul respectiv: bormașini 
și șurubelnițe electrice, pistoale pneuma-
tice pentru cuie, tăietoare de țiglă, tăie-
toare de tablă, ferăstrău pendular, pistol 
cu aer cald, instrumente electrice de lipit 
(pentru secțiunea de hidroizolații). 

ACTUAL
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În 18 – 22 noiembrie 2014, 
la București, a avut loc 
ultima ediție a acestei ma-
nifestări de referință pentru 
domeniul construcțiilor: 
a XXV-a ediție a Campio-
natului și al 62-lea Congres 
IFD. Timp de 5 zile, în 
Complexul Expozițional Ro-
mexpo, la Hotelul Ramada 
Plaza și în alte locații din 
capitala României au venit 
30 de echipe de montatori 
și delegații ale asociațiilor 
profesionale naționale din 
16 țări. În paralel, au avut 
loc expoziția dedicată Best 
Roofs & Facades și nume-
roase sesiuni de conferințe 
susținute de arhitecți și 
specialiști în domeniul 
acoperișurilor.

Competiții, conferințe  
și socializare

Programul Campionatului Mondial al 
Tinerilor Montatori de Acoperișuri va 
fi deschis practic pe 25 octombrie, când 
participanții se vor întâlni oficial, la locul 
de desfășurare a competiției, cu persoanele 
cheie ale evenimentului: Michael Olszewski 
– Președintele IFD, Bogdan Kalinowski – 
Președintele PSD (Asociația Montatorilor 
de Acoperișuri din Polonia) și Detlef Stauch 
– Directorul IFD. Aici tinerii montatori și 
mentorii vor putea vedea pentru prima oară 
modelele de lucru. Pe 26 octombrie va înce-
pe concursul efectiv, pe cele 3 categorii, cu 
o jumătate de oră la începutul zilei în care 
se vor mai da răspunsuri vizavi de tehnicile 
de montaj. Timp de 3 zile, între orele 9 și 17, 
fiecare echipă va avea de dus la bun sfârșit 
câte una dintre cele 3 probe, fără a mai pu-
tea interveni ulterior, iar la sfârșitul zilei de 
28 octombrie se vor decerna premiile, în 
cadrul unei gale organizate pe stadionul 
Narodowy, așa cum am mai menționat. De 
fapt, la finalul fiecărei zile vor fi organizate 
seri festive, în cadrul cărora participanții, 
atât cei ai concursului, cât și reprezentanții 
asociațiilor naționale membre ale IFD, vor 
avea timp să se cunoască și să socializeze.

Participanții la congres vor avea pro-
gram separat în cea mai mare parte, lucră-
rile desfășurate la hotelul Marriott având 
o ordine de zi prestabilită. Se vor pune în 
discuție subiecte importante pentru indus-
trie, precum: eliminarea produselor din 

azbest din construcții, normative pri-
vind proiectarea și montarea fațadelor 
ventilate, noi clasificări în domeniul 
fabricării țiglelor, acoperișurile din ma-
teriale textile, certificarea cursurilor 
vocaționale, utilizarea dronelor în in-
spectarea șantierelor, informații despre 
piața țării organizatoare, soluții noi 
pentru acoperișurile moderne, scenarii 
de dezvoltare, prezentări ale unor pro-
ducători și produse relevante pentru 
domeniu. Nu în ultimul rând, vor fi făcute 
prezentări ale candidaților la președinția 
IFD, în perspectiva schimbărilor ce vor 
avea loc în curând în board-ului acestei 
organizații. Este așadar o ediție importan-
tă, care prefigurează schimbări nu numai 
în cadrul IFD, ci și a industriei, această 
asociație multinațională având un rol im-
portant în reglementarea și în prioritizarea 
anumitor aspecte tehnice și legislative la 
nivel european.

ACTUAL



Anuala de arhitectură 
București 2016 

Revista noastră a fost prezentă ca partener media și anul acesta la manifestările 
Anualei de Arhitectură, ajunsă în 2016 la ediția a XIV-a. Cea mai importantă etapă a 
evenimentului s-a desfășurat  în ambianța grădinii Casei Universitarilor din București, 
unde au fost expuse lucrările participante la concursul devenit tradițional, a avut 
loc Gala de Premiere a celor mai apreciate proiecte, au fost organizate alte diverse 
evenimente și au fost distribuite gratuit participanților ultimele ediții ale revistei noastre.

Premiul secțiunii ARHITECTURĂ REZIDENȚIALĂ – LOCUINȚE INDIVIDUALE: 
„Casa de amintiri“ – Alexandria, jud. Teleorman  
(autor: Birou de Arhitectură Simona Pribeagu Schmid)

Premiul secțiunii ARHITECTURĂ REZIDENȚIALĂ – LOCUINȚE COLECTIVE: 
Imobil de apartamente în București, pe strada Aaron Florian (arhitecți: Adrian-Ioan Untaru, 
Andrei Șerbescu, Bogdan Brădățeanu, Valentina Țigâră, Carmen Petrea, Pavel Albu)

B U C U R E Ș T I 2 0 1 6
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EVENIMENT

Ediția a XIV-a a fost organizată, 
ca de obicei, de Filiala Teritorială 

București a Ordinului Arhitecților 
din România, tema fiind „Constru-
ind Comunitatea“. Este vorba de un 
eveniment complex, desfășut pe o pe-
rioadă mai lungă de timp (iulie 2016 
– 4 mai 2017), în diferite spații publice 
din Capitală și din țară, după 24 au-
gust căpătând un caracter itinerant.  

Proiectele de arhitectură, urmărite 
cu cel mai mare interes de asistență, au 
fost jurizate de o echipă compusă din 
arhitecții Jose Mateus (Portugalia) – 
Președinte, Constantin Petcou (Franța), 
Ralf Looke (Estonia), Irina Cristea 
(Franța) și Mihai Roșca (România).

Remarcăm câteva aspecte inte-
resante în privința acoperișurilor. 
Așa cum se poate observa din premi-
eri și nominalizări, au fost apreciate 
de juriu învelitorile tradiționale, în 
special cele din stuf (de exemplu Eco-
Chilia și Limanu Resort – premiul, re-
spectiv nominalizarea secțiunii de ar-
hitectură socio-culturală). La aceeași 
secțiune, am admirat acoperișul unei 
biserici ortodoxe din Alba Iulia, de-
numită deseori „Arca lui Noe“, rea-
lizare a cunoscutului arhitect Dorin 
Ștefan și a biroului său de arhitectură. 
Cu acoperișul său fără turlă, cu formă 
elipsoidală și streașină largă, precum 
bisericile medievale moldovenești, 
acest lăcaș de cult poate fi considerat 



47

Premiul secțiunii ARHITECTURĂ SOCIO-CULTURALĂ:  
ECO-CHILIA – Tătaru-Chilia Veche, jud. Tulcea  
(arhitecți Esenghiul Abdul, Claudia Trufaș, Christian Andres Beros Contreas)

Premiul secțiunii ARHITECTURĂ ȘI SPAȚIU PUBLIC – AMENAJĂRI DE SPAȚII PUBLICE:  
Spațiu exterior Vasile Lascăr 173 – București  
(arhitecți Jenică Craiu, Alexandra Demetriu, arh. Peisagist Alexandru Gheorghe

Premiul secțiunii ARHITECTURĂ CORPORATE:  
Sediu Blum România – Otopeni  
(arhitecți Adela Antoniu, Șerban Antoniu, Alexandru-Mihai Popescu, Mihai Bercea)

Premiul secțiunii RESTAURARE, CONVERSIE, REABILITARE:  
Caimatei 10 – București  
(arhitecți Georgeta Gabrea / Capitel Avangarde)

deja un obiectiv turistic, la nici doi 
ani de la construirea lui. În privința 
clădirilor moderne, au predominat 
acoperișurile terasă, fără șarpantă, 
iar în cadrul renovărilor se pune ac-
cent tot mai mult pe mansardare, pe 
transformarea zonei de sub acoperiș 
într-un spațiu privilegiat, special. 

Manifestările Anualei au inclus de 
asemenea conferințe și prezentări ale 
proiectelor premiate și nominalizate, 
seri de film de arhitectură, lansări de 
carte și alte evenimente conexe, iar 
ele încă nu s-au terminat. Recent, în 
perioada 4 – 14 septembrie, lucrările 
din concurs au fost expuse în Piața 
Amzei din București, în cadrul eve-
nimentului cultural Amzei Market 
Makers, derulat de către The Institu-
te și Administrația Piețelor Sector 1, 
prin care se dorește revitalizarea, re-
inventarea și promovarea spațiului 
respectiv, reintroducerea acestuia în 
circuitul urban și în atenția publicului 
larg. Mediatizarea va continua și în 
alte cartiere ale Capitalei. Alte proiec-
te înscrise în manifestările Anualei 
de Arhitectură vizează revitalizarea 
ale unor case valoroase (precum Casa 
Costa-Foru din Dealul Mitropoliei), 
noi proiecții de filme, curs pe diferite 
teme (de conformare energetică a clă-
dirilor, de marketing), realizarea unui 
parc în Prelungirea Ghencea, noi 
expoziții bucureștene ale proiectelor 
unor filiale OAR din țară. Foarte im-
portantă este și lansarea Raportului 
pentru București, documentul final 
al Anualei de Arhitectură, care va fi 
trimis autorităților și comunicat pu-
blic pentru a atrage atenția asupra ne-
cesităţii unor politici publice orientate 
către comunități.

INFORMAȚII ACTUALIZATE PE:

Facebook: anuala.arhitectura
Website: www.anuala.ro
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BIFE-SIM, cel mai 
mare târg românesc 

specializat în mobilă, 
echipamente și acce-

sorii, cu participare 
internațională, a avut 

loc anul acesta între 
14 și 18 septembrie 

la Romexpo. Timp de 
5 zile, târgul a reunit 
oferta saloanelor de 

mobilier clasic, mobi-
lier modern, bucătării, 
decorațiuni și corpuri 
de iluminat, iar în Pa-
vilionul Central și pe 

platformele exterioare 
am putut vedea cele 

mai noi și performante 
utilaje pentru prelu-

crarea lemnului, aflate 
în oferta unor produ-
cători și importatori 

specializați. 

ACTUAL

V izitatorii au beneficiat de sfaturi și 
idei pentru construirea și amena-
jarea casei direct de la specialiști, 

dar și de la partenerii media, printre care 
s-a numărat și revista noastră, care a fost 
distribuită gratuit la acest eveniment. De 
asemenea, în Pavilionul A (Central) și pe 
platformele exterioare, tabloul industriei 
lemnului a fost întregit cu o ofertă bogată 
de echipamente și utilaje destinate eficien-
tizării fluxului de producție și implemen-
tării de noi tehnologii, zonă interesantă 
pentru producătorii autohtoni de cherestea 
și lemn pentru structuri de acoperiș sau 
case de lemn. Au fost prezenți de asemenea 
furnizori de scule, unelte și accesorii utile 
celor din domeniul construcțiilor, inclusiv 
al tâmplarilor și dulgherilor, de la aparate 
pentru măsurarea umidității la șlefuitoare, 
ferăstraie sau materiale abrazive.   

„Ne bucură partici-
parea internaţională 
numeroasă la ediţia 
din acest an, gradul de 
internaționalizare fiind 
de 12%, ceea ce demon-
strează că piaţa româ-
nească este în continu-
are atractivă atât din 
punct de vedere al ex-
porturilor, cât şi al in-

teresului crescut pentru importuri. Com-
panii expozante din ţări precum Polonia, 
Turcia, Bulgaria, Italia, Ungaria, Grecia, 
Macedonia, Republica Moldova, Germa-
nia şi Serbia contribuie la crearea unei 
imagini de ansamblu asupra industriei de 
mobilă în rândul vizitatorilor specialişti şi 
nonspecialişti“, arată domnul Mihai Cos-
triş, Director General Romexpo.

BIFE-SIM 2016 a fost și locul de desfăşu-
rare a multor evenimente conexe – demon-
straţii de prelucrare a lemnului, simulări de 
design interior, conferinţe şi seminarii pre-
cum Conferinţa de Design aflată la a V-a 
ediţie, tombole cu premii pentru vizitatorii 
specialişti şi publicul larg.

Conferinţa de Design desfășurată vineri, 
16 septembrie, a fost structurată pe domenii 
precum Producția (ce înseamnă producţia 
în România, prin designul de produs, con-
cepere, prezentare, marketing), Designul, 
Colaborările de succes, Producţia alterna-
tivă, Reutilizarea/reciclarea și Promovarea 
producţiei şi designului în România. 

Cele două tombole desfăşurate în cadrul 
târgului s-au adresat atât vizitatorilor (au 
fost oferite obiecte de mobilier şi de ame-
najare interioară), cât și specialiștilor (au 
fost oferite vouchere pentru reduceri de 
prețuri la maşini sau utilaje de prelucrare 
a lemnului).

• Peste 300 de  
firme participante

• 7 pavilioane 
expoziţionale ocupate

• 30.000 m2 suprafaţă 
expoziţională  
ocupată

48
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Nu în ultimul rând, menționăm desfășu-
rarea în cadrul BIFE-SIM a Concursului 
Național de Design pentru Mobilier 2016, 
organizat de Asociația Producătorilor de 
Mobilă din România (APMR) și sponso-
rizat de EGGER România. Premiile au 
fost adjudecate de arhitecți, designeri sau 
specialiști, respectiv de elevi și studenți ai 
unor unități de învățământ în domeniul 
designului și industriei mobilei, tema prin-
cipală fiind „Micul mobilier“.

În privința domeniului nostru strict de 
activitate, am remarcat promovarea unor 
soluții complete de prelucrare a lemnului, 
de la uscarea, debitarea și șlefuirea acestu-
ia, până la metode de tratare și finisare cu 
diverse tipuri de acoperiri (vopsele, lacuri, 
emailuri, alte metode de colorare). În Pavi-
lionul A au fost prezentate inclusiv utilaje 
automatizate (chiar roboți), care necesită 
intervenția omului doar de la un panou de 
control digital. În aceeași locație am obser-
vat o serie de furnizori specializați în acce-
sorii pentru industria lemnului (conectori, 
feronerie). Oferta de scule pentru șantier a 
fost și ea diversificată, putând fi evaluată la 
standurile distribuitorilor unor branduri 
recunoscute. Nu în ultimul rând, au fost ex-
puse soluții pentru amenajarea teraselor, cu 
diverse tipuri de pardoseli și mobilier spe-
cial, din materiale variate (de la lemn natur 

la compozite și materiale plastice), tratate 
contra intemperiilor. Pentru amenajarea 
mansardelor, scările interioare au înregis-
trat o prezență notabilă, materialele folosite 
la realizarea lor fiind atât lemnul, cât și sti-
cla, metalul sau compozitele.

Concursul Național de 
Design pentru Mobilier 
2016



NORMATIVE

REABILITAREA 
TERMICĂ

Se fac de ceva ani buni în România 
reabilitări termice ale blocurilor de 
locuințe multietajate, dar nu tot-
deauna rezultatele sunt cele mai si-
gure, date fiind materialele puse în 
operă. Vechile fațade sunt acoperite 
de decenii cu tencuială mai mult sau 
mai puțin stabilă, cărămidă aparentă, 
diverse ornamente care de cele mai 
multe ori nu își mai au locul în noua 
estetică conferită de sistemele termo-
izolante aplicate. Balcoanele, de ase-
menea, închise în cadrul lucrărilor de 
termoizolare, devin adevărate provo-
cări pentru inventivitatea (uneori ca-
pacitatea de improvizare) a meșterilor. 
Mulți executanți speră că diblurile vor 

suplini lipsa unui suport stabil, bine 
pregătit pentru aplicarea sistemelor 
termoizolante, ceea ce nu este în regu-
lă deloc. Ferestrele trebuie și ele înlo-
cuite după anumite reguli care țin atât 
de considerente termotehnice, cât și 
de logistica de șantier. Iată de ce am 
considerat că sunt necesare câteva de-
talii cuprinse în ”Ghidul privind proiec-
tarea și executarea lucrărilor de reabi-
litare termică a blocurilor de locuințe”, 
indicativ GP 123 – 2013, un document 
al exigențelor minime pe care trebuie 
să le îndeplinească aceste operațiuni. 
Sunt informații oportune atât pentru 
meseriașii care nu au aprofundat par-
tea teoretică, dar și pentru beneficiari.

a blocurilor de locuințe (III)
Lucrări pentru pregătirea 
suprafeţelor suport în cazul 
zidurilor verticale

Pregătirea pereţilor exteriori pen-
tru aplicarea termosistemului com-
pact necesită respectarea următoa-
relor reguli:

Suprafaţa suport pentru aplicarea 
termosistemului compact o constituie 
partea opacă a pereţilor exteriori ai clă-
dirilor existente executaţi din panouri 
prefabricate din beton armat, zidărie 
din blocuri BCA sau cărămizi cerami-
ce; aceşti pereţi fac parte din categoria 
„suporturi tencuite” care impun pen-

tru termosistem executarea fixării cu 
dibluri suplimentar faţă de operaţiu-
nea de lipire.

Executantul va efectua lucrările in-
dicate în documentaţia tehnică şi va 
lua acordurile care se impun în cazul 
în care pe parcursul lucrărilor constată 
necesitatea executării şi a altor lucrări 
de remediere a suportului, atât canti-
tativ cât şi calitativ.

Operaţiunile pentru remedierea su-
portului se efectuează manual sau me-
canizat după verificarea stării acestuia 
şi constau în:
• desfacerea tencuielilor neaderente şi 

raşchetarea rosturilor de mortar;
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• înlăturarea placajelor din produse 
ceramice sau alte materiale până la 
stratul portant, rezistent;

• îndepărtarea tencuielilor degradate 
ca urmare a atacurilor biologice 
(mucegai, muşchi, etc.);

• spălarea cu jet de apă şi detergenţi 
adecvaţi a petelor de grăsimi sau a 
altor substanţe care ar împiedica 
aderenţa termoizolaţiei pe perete;

• desprăfuirea suprafeţelor – constă în 
înlăturarea prin periere manuală sau 
mecanică a prafului, a eflorescenţe-
lor, a exfolierilor şi a zonelor friabile;

• rectificarea suprafeţelor prin aplica-
rea unui strat de tencuială din mor-
tar compatibil pentru nivelarea cu 
următoarele toleranţe:

Distanţe (cm) 100 250 400

Abaterea suprafeţei 
(mm)

2 3 5

Modul de pregătire al suprafeţelor 
va fi consemnat în Procesul Verbal de 
lucrări ascunse înainte de începerea 
aplicării termosistemului şi comportă 
următoarele verificări făcute pe toată 
suprafaţa prin sondaje:

• aderenţa tencuielii pe stratul suport: 
să nu prezinte tendinţa de desprinde-
re de suport (valoarea forţei de smul-
gere să fie mai mare de 0,08 N/mm2);

• gradul de umiditate şi de absorbţie 
a apei: conform cerinţelor adezivului 
sau mortarului adeziv utilizat;

• duritatea suprafeţei: la lovire să nu 
sune „a gol”;

• coeziunea şi lipsa prafului şi a eflores-
cenţelor:  verificare vizuală şi tactilă.

Pregătirea pereţilor exteriori pen-
tru aplicarea sistemului termoizolant 
cu strat de aer ventilat şi verificarea 
acestora se efectuează conform pre-
vederilor anterioare, excepţie făcând 
rectificarea tencuielii pentru care nu se 
impun condiţiile de planeitate.

Pregătirea straturilor suport 
ale acoperișurilor tip terasă

În funcţie de varianta de soluţie 
adoptată pentru refacerea termohi-
droizolaţiei acoperişurilor, stratul su-
port poate fi:
• planşeul de beton armat de peste 

ultimul nivel al blocului de locuinţe, 
în varianta în care se desface întrea-
ga structură termohidroizolantă 
existentă;

• şapa de protecţie a termoizolaţiei 
în varianta în care se desfac numai 
straturile hidroizolaţiei;

• hidroizolaţia existentă (în varianta în 
care aceasta se consideră că poate 
deveni suport pentru noua hidroizo-
laţie).

Operaţiunile de pregătire proprii fie-
cărui tip de suport sunt indicate în re-
glementările tehnice specifice privind 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de re-
mediere a hidroizolaţiilor bituminoase 
la acoperişuri de beton. 

Pregătirea stratului suport 
la acoperișurile cu șarpantă

La acoperişurile cu pod nelocuibil, 
suportul termoizolaţiei îl constituie 
planşeul din beton armat de peste ul-
timul nivel, planşeu care se va curăţa în 
vederea aplicării stratului termoizolant, 
aşa cum este prevăzut în reglementări-

51



TERMOIZOLARE
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le tehnice specifice, aplicabile, în vigoa-
re, referitoare la amenajarea podurilor 
neîncălzite sau mansardate, şi/sau  la 
proiectarea şi execuţia lucrărilor de re-
mediere a hidroizolaţiilor bituminoase 
la acoperişuri de beton.

În cazul amplasării termoizolaţiei pe 
intradosul şarpantei, termoizolaţia se 
va realiza după terminarea lucrărilor 
specifice, precum cele la structura şar-
pantei, a asterealei, a etanşeităţii înve-
litorii existente sau înlocuirea acesteia 
şi a protecţiei fungicide a elementelor 
din lemn, aşa cum este prevăzut în 
reglementările tehnice specifice referi-
toare la amenajarea podurilor neîncăl-
zite sau mansardate.

Pregătirea planșeelor  
de peste spaţii neîncălzite

Suprafaţa acestor planşee se va cu-
răţa de straturile neaderente (tencu-
ială, zugrăveală, vopsitorii sau praf). 
Suprafeţele se vor rectifica şi pregăti 
conform prevederilor anterioare în 
ve derea lipirii şi/sau fixării mecanice 
a plăcilor termoizolante, a pulverizării 
spumei de poliuretan sau a aplicării ca-
roiajului de ancorare a plăcilor de ghips 
carton şi de susţinere a produselor ter-
moizolante (saltele, plăci, etc.).

Montarea tâmplăriei 
(ferestre și uși exterioare)
• Operaţiunile de recondiţionare a 

tâmplăriei existente sau înlocuirea 
acesteia cu modele performante, din 
punct de vedere a protecţiei termice şi 
a funcţionalităţii, se efectuează înainte 
de aplicarea termosistemului după 
operaţiunile de rectificare a suprafeţei 
suport (partea opacă a pereţilor). La 
montarea ferestrelor şi uşilor exterioa-

re se vor respecta poziţia, numărul şi 
distanţele între şuruburile de ancorare 
indicate de producător.

• După fixarea tâmplăriei în golul 
zidăriei şi a glafului interior se va 
executa umplerea rostului dintre toc 
şi zidărie cu material termoizolant 
(bandă izolantă comprimată, chituri 
siliconice, spumă poliuretanică, etc.) 
şi protecţia acestuia pe faţa de la 
interior şi de la exterior.

• Glaful exterior al ferestrelor se va 
monta după aplicarea pe faţadă a 
termoizolaţiei şi a stratului de tencu-
ială armată, inclusiv racordul acesto-
ra cu tocul tâmplăriei.

• După fixarea glafului exterior, pe con-
turul acestuia se va aplica produsul 
etanşant (chit) indicat în proiect pen-
tru evitarea infiltraţiei apei din precipi-
taţii între perete şi izolaţia termică.

• Montarea şi efectuarea probelor de 
funcţionare a tâmplăriei se consem-
nează într-un proces verbal încheiat 
înainte de începerea lucrărilor de 
termoizolare a pereţilor.

Elemente fixate pe fațadă

Dacă tot am vorbit de ferestre, este 
oportun să menționăm şi câteva as-
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pecte referitoare la elementele care se 
pot fixa pe fațadă, obligatorii sau nu, 
montate înainte sau după reabilitare. 

Elementele care sunt prevăzute 
obligatoriu:
• Elementele de racord perimetrale 

golurilor: glafuri (şorţuri), profile cor-
nier (colţare) pentru rectiliniaritatea 
muchiilor, profile lăcrimar;

• Glafurile (şorţurile) din tablă existen-
te se vor înlocui (indiferent de soluţia 
aleasă pentru tâmplărie) pentru a 
acoperi creşterea grosimii pereţilor 
exteriori ca urmare a aplicării ter-
moizolaţiei.

Documentaţia tehnică va cuprinde:
1. Desfacerea glafurilor actuale;
2. Termoizolarea glafurilor de pe întreg 

conturul fiecărui gol;
3. Înglobarea în tencuială a profilelor 

de întărire a muchiilor verticale şi 
orizontale (la racordul termoizolaţiei 
pereţilor cu termoizolaţia glafurilor); 
profilul orizontal de la partea superi-
oară a golului va fi de tip „lăcrimar”, 
iar pe celelalte trei laturi ale golului 
profilele vor fi de tip cornier; cu plasă 
pentru armarea tencuielii;

4. Executarea glafurilor cu lăcrimar 
racordate la ferestre şi etanşate pe 
contur cu chit de exterior, pentru 

protecţia glafurilor orizontale şi îm-
potriva infiltraţiilor apei pluviale în-
tre peretele existent şi anvelopa ter-
moizolantă.

Elementele opţionale:
1. Grilaje de protecţie antiefracţie (am-

plasate de regulă la parter, la etajul 1, 
la ultimul etaj şi la ieşirile pe terasă 
din casa scării);

2. Unităţile exterioare ale ale instalaţiei 
de aer condiţionat;

3. Hote exterioare (amplasate sub fe-
restre) pentru devierea diverselor 
noxe degajate din apartamentele ve-
cine de la etajele inferioare;

4. Jaluzele, persiane, storuri, obloane 
cu deschidere pe ax vertical, obloa-
ne culisante cu sau fără sistem de în-
clinare în afară, copertine, acţionate 
manual, cu sau fără resort de com-
pensare, sau acţionate mecanic cu 
ajutorul motoarelor electrice, pentru 
protecţia ferestrelor/uşilor de însori-
rea directă;

5. Răcitoare (la fereastra de la bucătă-
rie);

6. Jardiniere;
7. Coşuri aferente centralelor termice 

de apartament sau necesare refacerii 
sistemului de ventilare generală a bu-
cătăriilor, în situaţia în care acesta a 
fost obturat total sau parţial în urma 
modificărilor aduse recompartimen-
tării interioare a locuinţelor.
Având în vedere că aceste elemente 

se pot monta la distanţă în timp, după 
încheierea lucrărilor la elementele de 
anvelopă, pentru realizarea unitară 
a faţadei unei clădiri este necesar ca 
proiectul să prevadă condiţiile pentru 
fixarea acestora fără să fie necesară 
desfacerea locală sau străpungerea 
componentei termoizolante după fini-
sarea acesteia şi pe cât este posibil să se 
fixeze amplasamentul şi accesoriile de 
montaj ale acestora.



Tabla prefălțuită 
pentru proiecte de succes
Acoperișul fălțuit Metigla de la Coilprofil este o soluție completă pentru orice tip 
de clădire, cu aspect clasic sau modern și se va integra armonios în cadrul existent, 
scoțând în evidență valoarea estetică a acesteia. Datorită tehnologiei de ultimă ge ne
rație utilizată în procesul de producție, a oțelului special folosit și a gamei diversificate 
de culori, acest tip de învelitoare oferă soluții arhitecturale spectaculoase și sigure. 
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» Tabla prefălțuită Metigla, de la Coilprofil:
• Durabilitate 
• Montaj simplu
• Greutate redusă 
• Etanșeitate, atât la pante mici, cât și mari

Tabla prefălțuită de la Coilprofil este un material ideal pen-
tru o gamă largă de lucrări, de la reabilitări ale clădirilor de 
patrimoniu până la construcții noi, cu o arhitectură moder-
nă, putând fi folosită inclusiv pentru sistemele de fațadă ven-
tilată. Este practic cel mai sigur sistem de învelitoare existent, 
chiar și pentru pante foarte mici ale acoperișului (4-5°), la 
care etanșeitatea rămâne garantată. În plus, are avantajul 
unei greutăți scăzute și a unei durate mari de viață, iar 
montajul se realizează ușor și repede datorită prefălțuirii. Nu-
mărul de operațiuni necesare punerii în operă sunt puține și 
simple, folosind unelte obișnuite și elemente de fixare furni-
zate de producător.

Cele două tipuri de foi de tablă prefălțuită de la Coilprofil, 
Metigla Click și Faltz sunt obținute prin profilarea oțelului 
de tip DX 52, DX 53, S 250, S 280, FAX, PLX, cu un conținut 
de zinc de cel puțin 275 g/m2, în conformitate cu euro-
norma EN-10346, ce conferă o mare rezistență la coroziune, 
având o durată de viață de cel puțin 50 de ani. Stratul de zinc 
este protejat în tehnologie multistrat, cu acoperiri succesive 
de pasivant, strat primar și strat exterior de Poliester (SP 25 
μm), Poliester mat (SPM 35 μm) sau Prelaq Nova (35 μm), 
într-o gamă variată de culori. Acoperirea cu vopsea este în 
conformitate cu euronorma EN-10169 și cu cele mai înalte 
standarde de calitate ale European Coil Coating Association. 

Paleta cromatică include 23 de culori, dintre care 16 lu-
cioase și 7 mate.

Modelele standard sunt prevăzute cu două micronervuri 
longitudinale, care rigidizează profilul și îi conferă un aspect 
plăcut.
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5 Strat vopsea exterior 25 µm sau 35 µm
6 Strat vopsea interior

Strat primar de protecție
Strat pasivare
Strat zinc

Tablă oțel

Structura foilor de tablă prefălțuită 
Metigla Click și Faltz

Metigla CLICK 

Metigla FALTZ



Tabla prefălțuită 
pentru proiecte de succes

www.coilpro�l.ro

0244 445 800

ACOPERIȘUL FĂLȚUIT
o soluție sigură pentru un design modern




