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Editorial

Sumar
A m participat în primele luni ale aces-

tui an, și vom continua să o facem, 
la o serie de momente importante 

ale branșei noastre, pentru că evenimente-
le, întâlnirile, comunicarea sunt definitorii 
pentru noi. Am fost prezenți la Dach + Holz 
Stuttgart, la IFD Fakro Ski World Cup în Po-
lonia, la Construct Expo din România. Do-
rim ca branșa autohtonă să rămână conecta-
tă la ceea ce se întâmplă în „primele rânduri” 
ale industriei, din punct de vedere tehnolo-

gic și comercial. Totodată, promovăm un proiect care se va derula în 2014 
în România și pentru care trebuie să ne pregătim temeinic - Campiona-
tul Mondial al Montatorilor de Acoperișuri, organizat sub egida IFD (In-
ternationale Föderation des Dachdeckerhandwerks). S-au defășurat puține 
competiții de acest nivel la noi – merită salutată astfel performanța mon-
tatorilor români de pardoseli de a organiza un concurs european. Respon-
sabilitatea noastră este cu atât mai mare cu cât avem de organizat un con-
curs mondial. Așa cum arătam și în ediția anterioară, în noiembrie a.c. 
vom participa cu o echipă națională la campionatul mondial organizat de 
IFD la Lucerna (Elveția), la fiecare dintre cele 3 secțiuni: acoperișuri înal-
te, acoperișuri plate – hidroizolații și tinichigerie. Accentuez că din cei trei 
membrii ai unei echipe, doi trebuie să aibă, conform regulamentului, ma-
ximum 25 de ani. Acest lucru reflectă atenția deosebită acordată de liderii 
pieței, și implicit de IFD, tinerei generații de montatori, capabile să valorifi-
ce tradiția, dar și să asimileze noutățile care apar permanent, fără a rămâ-
ne captivă unui singur material sau mod de lucru. Și aș mai menționa un 
aspect: faptul că România este parte a acestei federații internaționale, prin 
ANMAR, semnifică importanța acordată pieței românești. Un asemenea 
concurs este o dovadă a faptului că suntem priviți ca o zonă cu potențial 
de dezvoltare pe segmentul „high quality”. Este și segmentul care conteză 
de fapt în domeniul nostru, pentru că este singurul... posibil. Un acoperiș 
nu se schimbă o dată la doi ani. Ei bine, noi existăm pe această piață, în cal-
culele marilor companii. În majoritatea cazurilor, tinerii sunt cei căutați și 
încurajați, prin cursuri și sesiuni de școlarizare sau training, dar mai ales 
prin competiții ale montatorilor – precum cele organizate de Bramac și 
Tondach. Tinerilor (și nu numai) le este adresată această revistă, cu care 
ne-am prezentat onorabil oriunde am fost. În Germania, specialiștii au fost 
chiar surprinși că în România branșa noastră are o asemenea publicație. 
Parteneriatul cu Romexpo a fost ocazia de a ne întâlni cu specialiștii de 
aici; unii dintre ei au văzut revista pentru prima oară și au salutat-o fără 
rezerve, încântați că există o platfomă media credibilă pentru domeniul în 
care lucrează. Cât despre arhitecți... suntem deja buni colaboratori: vom fi 
prezenți la Anuala de Arhitectură, la expoconferințele GIS și RIFF, la cele 
mai importante evenimente ale arhitecților, pentru că rolul nostru este în 
mare parte comunicarea. Ceea ce veți citi în continuare este un exemplu 
pentru felul în care am înțeles să transmitem informația din piață. Sperăm 
să apreciați și informația, și modalitatea de a v-o prezenta. 

Evenimentele care definesc o branșă

Silvu Dumitrescu
Preşedinte ANMAR
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Anuala de Arhitectură a Municipiului București aniversează 10 ani de la înființarea sa, fiind cel 
mai important eveniment al comunității de arhitecți bucureșteni. Evenimentul de amploare inițiat 
de Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților și organizat în colaborare cu Muzeul 
Național de Artă Contemporană (MNAC), a fost înaugurat în 2002 ca o manifestare a unei 
societăți profesionale. Anuala de Arhitectură a devenit astăzi una dintre cele mai proeminente 
manifestări culturale ce are loc în fiecare an, la începutul verii in România. 
Adresată inițial arhitecților membrii ai filialei, profesorilor și studenților, Anuala urmărește să 
implice din ce în ce mai mult și publicul larg, care manifestă un interes vizibil pentru felul 
în care proiectele de arhitectură schimbă imaginea capitalei. Urmărind să se concretizeze 
într-o platformă de comunicare între breasla arhitecților, autorități și publicul larg, Anuala de 
Arhitectură a dobândit un caracter interactiv și accesibil, implicând direct consumatorii culturali 
în desfășurarea evenimentelor.
 
Anuala de Arhitectură are loc în perioada 1- 12 iunie 2012 la sala Dalles și este alcătuită din 
trei zone specifice: 
 
1) competiția de arhitectură cu secțiunile ei 
2) conferințele Eco-Arhitectura
3) serile culturale ale Anualei
 
Competiția de arhitectură cuprinde 7 secțiuni la care participă arhitecții membrii ai Filialei 
Teritoriale București.
 
Secțiuni: 
a) Arhitectură  - categoria locuințe
 - categoria social-culturale
b) Amenajări și design de interior
c) Restaurare și abilitare
d) Studii și proiecte nerealizate. Concursuri de arhitectură
e) Carte de Arhitectură
f) Imagine de arhitectură
g) Proiecte de diplomă
 
În cadrul fiecărei secțiuni, un juriu internațional de arhitecți acordă mai multe nominalizări și 
premii. 
 
În cadrul conferințelor, tema de dezbatere este Eco-Arhitectura.
Ediția din anul 2012 a Anualei pune în discuție această temă larg dezbătută astăzi atât în 
mediul arhitectural cât și în cel social, economic și cultural: necesitatea unei viețuiri sustenabile, 
cât mai puțin poluantă și cât mai atentă la factorii de mediu. Dorim să analizăm acest concept 
nu doar ca o direcție tehnologică de construire, ci ca atitudine, ca stare de spirit, un mod de a 
conceptualiza și realiza construitul într-un acord perfect cu natura și contextul uman. 
 
În cadrul serilor culturale, vor fi organizate evenimente atât în jurul temei de dezbatere, “Eco-arhitectura”, 
cât și în jurul momentului jubiliar “10 ani de Anuala de Arhitectură”.
 
dr. arh. Emil Ivănescu
comisarul Anualei de Arhitectură București
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Despre Sika

Sika AG, cu sediul în Baar, este o companie elveţiană 

activă la nivel global, care deserveşte piaţa materialelor 

chimice speciale pentru construcţii şi industrie. Grupul 

este lider în tehnologiile de procesare utilizate în dome-

niul sigilărilor, lipirilor, hidroizolaţiilor, ancorărilor, aditivi-

lor pentru betoane şi pentru mortare, protecţiilor antico-

rozive, pardoselilor, acoperişurilor şi faţadelor.

În prezent, Sika numără subsidiare în 76 de ţări şi apro-

ximativ 15.000 de angajaţi la nivel global care asigură 

o legătură stabilă între clienţi şi companie şi garantea-

ză reuşita strategiei de afaceri. Graţie acestei structuri 

complexe, Sika generează vânzări anuale de cca 4,5 

miliarde CHF. 

Sika România, subsidiară a concernului elveţian, a fost 

înfiinţată în 2002, iar începând cu luna iunie 2008 a dat 

în folosinţă fabrica de aditivi de la Braşov - prima unitate 

de producţie Sika din România. Compania este struc-

turată în două divizii - Divizia de Construcţii şi Divizia 

Industrie – furnizând pe piaţa locală materiale chimice 

de construcţii (produse pentru sigilări, lipiri, ranforsări, 

reparaţii, hidroizolaţii şi protecţii).

Printre obiectivele la care Sika România a contribuit 

cu sisteme de materiale specifice marilor proiecte  se 

numără noul terminal al Aeroportului Henri Coandă-Oto-

peni, Autostrada Transilvania, A2, staţia de epurare Glina, 

Stadionul Naţional, Parcul Eolian Fântânele, Biblioteca 

Naţională.

 În calitate de lider mondial în producerea de materia-
le pentru industria construcţțiilor, Sika acordă o atenţție deosebită 
materialelor pentru acoperițşuri şți produce o gamă largă de pro-
duse şți sisteme pentru a întâmpina cerințţele cliențţilor şți pentru 
a se conforma celor mai recente standarde. Sika este unul din-
tre cei mai experimentaţi producători de membrane din PVC sau 
FPO (poliolefine flexibile) pentru hidroizolarea acoperițşurilor, cu o 
experienţță dovedită de peste 50 de ani.

În prezent, ne puteţți găsi în peste 70 de țţări, lucru ce ne permite 
să furnizăm clienţților noşțtri atât produse dovedite pentru reali-
zarea hidroizolaţțiilor la acoperițşuri cât țşi servicii suplimentare, 
precum gama completă de accesorii, calcularea sucţțiunii la vânt a 
membranelor, aplicațţii online pentru realizarea specificațţiilor pen-
tru acoperițşuri - SIKASPEC, instruire referitoare la aplicare, detalii 
CAD, asistenţță tehnică, garanțţii, etc.

Membranele pentru hidroizolarea acoperişțurilor Sikaplan şți Sarnafil 
au numeroase avantaje: rezistențţă mare la expunerea razelor UV, 
rezistenţță mare la foc, flexibilitate mare la temperaturi negative, 
compatibilitate cu bitumul în cazul sistemelor pe bază de poliolefină, 
rezistenţță la țşoc termic țşi la străpungerea rădăcinilor țşi proprietăţți 
de permeabilitate la vapori.

Pe lângă o varietate de soluţții pentru acoperițşuri, pornind de la 
acoperişțuri expuse, acoperițşuri lipite, acoperițşuri balastate şți ter-
minând cu sisteme de acoperițşuri verzi țşi utilitare, Sika vă oferă 
o gamă largă de accesorii pentru acoperițş, cum ar fi: straturi de 
control a difuziei de vapori, straturi de separaţție, nivelare sau dre-
nare, sisteme țşi profile pentru fixarea mecanică a membranelor, 
guri de scurgere şți de preluare a apelor pluviale, piese şți profile 
preformate pentru realizarea uşțoară a detaliilor, alei pietonale țşi 
profile decorative, sigilanțţi, adezivi de contact, diluanțţi şți soluţții 
de curățţare.

Sistemele lipite de acoperițş sunt unele dintre principalele specialităţți 
şți puncte de interes ale departamentului Sika pentru realizarea de 
acoperițşuri. Prin intermediul experiențţei noastre vaste în tehnologi-

ACCESORII 
pentru SiSteme De 

acoperiª Sika

Sediu central
500450 Braşov,
Str. Ioan Clopoţel nr. 4,
Tel:  +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou de vânzãri
Bucureşti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96,
Cladirea FORUM III, Etaj 7
Tel:  +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45

www.sika.ro

ile de adezivi, am creat o gamă largă de adezivi de înaltă performanţță, 
ce acoperă toate necesitățţile posibile de lipire pentru acoperițşuri. Sika 
oferă soluțţii dovedite pentru lipirea membranelor de acoperişț şți pentru 
lipirea izolațţiilor termice pe aproape orice tip de strat suport.

Elementele de prindere şți de fixare (şțuruburi forante sau autofiletan-
te, talere, țşaibe, profile metalice de închidere, etc.) sunt componente 
extrem de importante, în special în sistemele de acoperițş cu prindere 
mecanică. Presiunea vântului şi coroziunea metalului sunt două din-
tre influențţele care solicită componentele unui sistem de acoperițşuri. 

Profilele metalice laminate sunt realizate din tablă zincată  galvanizată, 
laminate pe partea superioară cu membrană Sikaplan sau Sarnafil. La-
minarea are aceleațşi proprietățţi țşi compatibilitățţi ca şi membranele de 
acoperițş. Prin urmare, membranele de impermeabilizare se pot suda 
uțşor peste profilele metalice laminate pe parcursul instalării.

În completarea gamei de accesorii, Sika vă oferă membrane sau pad-
uri antiderapante, guri de scurgere cu sau fără încălzire, prevăzute cu 
parafrunzar, elemente de scurgere cu supraînălțţare, elemente pentru 
supraplinuri la margine sau în câmpul membranei, profile de decor 
care imită sistemele tradiţționale din tablă fălțţuită. 

 Echipa Sika România Roofing
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Sub același acoperiș
Nu doar marile edificii, publice sau pri-

vate, au excelat în valorificarea acestui ma-
terial. Fermierii își doreau și ei un spațiu de 
locuit, unul de depozitare și unul pentru 
animale – de multe ori le-au amplasat sub 
același acoperiș, într-o construcție compac-
tă și solidă. Astfel, au existat (și există încă, 
unele bine conservate) acele case denumite 
Fachhallenhaus, case pe mai multe nive-
luri specifice fermierilor saxoni și nordului 
agricol al Germaniei, ori Mitteldeutsches 
Haus (sau casa turingiană, din centrul țării). 

L ocalitățile actualei Germanii, dar și ale 
întregului spațiu central-european aflat 
sub influența acesteia, au ceva specific 

în cunoscutele acoperișuri cu pantă mare și 
învelitoare din țiglă – în principiu ceramică, 
varianta originală, care ulterior a fost imi-
tată cu ajutorul betonului. A fost o opțiune 
condiționată de rațiuni economice și de re-
surse, pe măsură ce procedeul de fabricație a 
fost adoptat din nordul Italiei și dezvoltat în 
restul teritoriului german. În timp, întreaga 
arhitectură germană a fost marcată de acest 
material, majoritatea stilurilor luându-l în 
calcul – de la romanic și renascentist, la Art 
Nouveau (Jugendstil) și chiar modern. Având 
rol de catalizator și dezvoltând tehnologii 
noi, mulți dintre marii producători de țiglă 
ceramică și-au început activitatea în acest 
spațiu, valorificând o tradiție deja milenară.

Fachhallenhaus – case 
pe mai multe niveluri, 
specifice fermierilor saxoni 
și nordului agricol al Ger-
maniei.

Sunt case tradiționale pe structură de lemn, 
deseori rămasă aparentă, cu compartimen-
tări specifice stilului de viață al comunității 
sau familiei respective. Inițial, prin secolele 
XIII – XV, acestea erau acoperite cu paie 
sau alte materiale vegetale, dar ulterior s-a 
trecut la țiglă, un material mai greu, care 
necesita o șarpantă mai solidă, dar mult 
mai rezistent și necombustibil. În paralel 
cu această ameliorare a construcțiilor, pă-
mântul folosit pentru umplerea spațiilor 
dintre elementele structurii de lemn a fost 
înlocuit cu pământ ars – cărămidă. Acest 
stil de a construi case, cu variante simila-
re în tot nordul Europei, inclusiv în Marea 
Britanie, s-a extins și în zonele urbane, cre-
ând o arhitectură germană specifică (ale 
cărei influențe târzii se văd și în stațiunile 
românești de pe Valea Prahovei).

acoperișuri istorice

Țigla din beton a fost 
inventată tot în spațiul 
german, ca tehnologie și 
formă: pe la mijlocul seco-
lului al XIX-lea, bavarezul 
Adolf Kroher a înființat 
primul atelier manufac-
turier, respectiv prima 
presă. Producția de masă 
a început circa 50 de ani 
mai târziu, când procedeul 
a fost adoptat și în spațiul 
anglo-saxon, pentru ca 
din anii 1930 să devină un 
material consacrat. 

țigla 
ceramică
în spațiul
Germanic
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Cele mai utilizate forme
Țigla ceramică a fost cu atât mai dorită în 

orașele și cetățile cu rol defensiv sau cu mari 
aglomerări de populație, unde incendiile 
puteau izbucni în orice moment. Iată și con-
textul inițial în care s-a dezvoltat meșteșugul 
arderii argilei pentru a obține cărămidă și 
țiglă – fabricarea acestora a mers mâna în 
mână, fiind foloste aceleași cuptoare. For-
mele însă au variat și au evoluat în timp. La 
început, țigla ceramică era de cele mai multe 
ori plată și rectangulară, având găuri pen-
tru cuie la un capăt, prin care erau fixate de 
șipcile acoperișului. În secolele al XVII-lea 
și al XVIII-lea, mai ales în sudul Germani-
ei, aceste modele au devenit rotunjite la un 
capăt, luand denumirea de Biberschwanz 
(coadă de castor). Uneori, spațiile dintre 
plăci erau umpute cu mortar, pentru a opri 
pătrunderea vântului și a umezelii. În para-
lel, au început să fie folosite plăcile în formă 

de S (circa 37 x 24 cm), cu o excrescență 
(urechiușă) în zona superioară, pe dosul fie-
cărei plăci, cu același rol de fixare. Sub denu-
mirea de „pantile“, această formă permitea 
o mult mai bună fixare laterală. Trebuie spus 
că în răspândirea acestei noi forme cel mai 
important rol l-a avut Olanda, țara unde se 
pare că a fost inventată. Olanda a fost de fapt 
spațiul de unde s-a dat tonul în acest dome-
niu în acea perioadă, începând cu secolul al 
XIV-lea, efectele acestei influențe simțindu-
se ulterior chiar și în noile colonii din Ame-
rica de Nord, unde primii olandezi au dus cu 
ei țiglele ceramice.

Luând exemplul breslașilor olandezi din 
Alphen aan den Rijn, Belfeld, Coutrai, De-
est, Echt, Tegelen sau Utrecht, germanii au 
început să dezvolte și ei acest sector, con-
struind ateliere în imediata apropiere a zăcă-
mintelor de argilă, lângă râuri, pe cât posibil 
și în apropierea unei surse de combustibil 
– lemn sau cărbune. Bineînțeles, neexistând 
un control real al focului în cuptor, culoarea, 
dimensiunile și calitatea vitrificării (deci im-
permeabilitatea) nu erau totdeauna aceleași. 
Se foloseau tipare de lemn, țiglele erau us-
cate în depozite speciale, apoi arse în cup-
toare. Pentru secolul al XVIII-lea, în pragul 
producției industriale, tipic germane au fost 
țiglele tip Biberschwanz cu caneluri vertica-
le, foarte eficiente la drenarea apei (circa 37 x 
16 cm). Și acestea aveau urechiușe prin care 
puteau fi legate de scândurile acoperișului, 
fără cuie sau cârlige. Cam acestea au fost 
varietățile preferate de germanici, celelalte 
mediteraneene (romanice, spaniole) fiind 
ineficiente la precipitații și cu o formă mai 
greu de controlat pentru a le face cât de cât 
etanșe. Trebuie însă spus că, deși relativ cu-
noscute, acoperișurile de țiglă nu erau atât 
de răspândite pentru că nu erau ieftine, fi-
ind un produs mai degrabă manufacturier, 
obținut cu eforturi considerabile și în serii 
limitate. Țiglele „crude“ (formate, presate și 
uscate) erau stivuite în interiorul unui cup-
tor care trebuia refăcut după fiecare șarjă. 
Avântul real în această industrie a venit prin 

Tâmplarii și dulgherii 
germani pot fi recunoscuți 

și azi prin costumele lor 
spectaculoase, purtate 

la ocazii speciale, care îi 
deosebesc de alte bresle 

– pantaloni evazați, vestă, 
pălărie și multe ornamen-

te metalice. În trecut, 
aceștia aveau datoria de 

a realiza șarpante care să 
susțină greutatea țiglelor 

ceramice, o meserie „de 
top”, ale cărei secrete se 

obțineau cu greu, în cadrul 
unui îndelungat proces 

de ucenicie, până a ajunge 
dulgher profesionist și a 

garanta prin propria price-
pere soliditatea unei struc-

turi din lemn de câțiva 
metri înălțime. În secolul 

al XIX-lea și chiar al XX-lea, 
această ucenicie dura 3 ani, 
după care tinerii aspiranți, 

deveniți calfe, pribegeau 
departe de casă pentru a 
învăța diferite stiluri de a 

construi, din diferite zone... 
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producția de serie, respectiv în urma a două 
mari invenții germane: cuptorul circular 
Hoffmann și cuptorul Kiln. 

Patrimoniul din România
Comunitățile germane din Transilvania, 

constituite la granițe, aflate permanent sub 
riscul invaziilor și în același timp dornice 
de autonomie, au construit ușor diferit de 
țara de origine, deseori mai solid, mai aus-
ter. Țigla a fost una dintre modalitățile de a 
obține această trăinicie; după exodul etnici-
lor germani din ultimele 2 decenii, ne-a ră-
mas totuși o moștenire arhitectonică unică, 
demnă de a fi păstrată și renovată. Din pă-
cate, renovările nu s-au făcut totdeauna în 
acord cu arhitectura, cu cromatica zonei, 
dar câteva obiective de referință au benefi-
ciat de înlocuirea optimă a țiglei degradate, 
fapt pe care îl salutăm pentru calitatea lu-
crărilor și pentru faptul că au fost abordate 
tehnici de renovare cât mai apropiate de cele 
tradiționale. De această dată, menționăm 
numele unui producător român, Siceram 
din Sighișoara, care a susținut refacerea mai 
multor acoperișuri din zonă. Din modelele de 
țiglă pe care le produce, le-a ales pe cele po-
trivite acestor construcții încărcate de istorie, 
ținând cont de specificul local, de destinația 
clădirii (rezidențială sau spațiu public), de 
faptul că este vorba despre monumente de 
arhitectură. Iată în continuare câteva din-
tre obiectivele abordate:

Turnul cu Ceas din Sighi-
șoara (germ. Schäßburg), 
denumit și Turnul Porții 
sau Turnul Sfatului, a 
avut în secolul al XIX-lea 
acoperiș din țiglă ceramică 
glazurată fabricată în Aus-
tria. Este un monument 
important al acestui centru 
urban unic în Europa, 
rămas neschimbat din Evul 
Mediu și încă locuit, fapt 
pentru care face parte din 
patrimoniul UNESCO. De-a 
lungul timpului, acoperișul 
a fost prezervat înlocuin-
du-i-se țiglele degradate cu 
piese similare.

Cuptorul Hoffmann

acoperișuri istorice

Obținerea industrială
Cuptorul circular a fost inventat în 1858 

de către Friedrich Hoffmann, devenind util 
pentru arderea cărămizilor și țiglei, ulterior a 
varului. Este un sistem la care s-a renunțat în 
general la sfârșitul secolului trecut, dar mai 
există încă unități de producție care folosesc 
acest principiu: arderea continuă, chiar și ani 
de zile (recordul a fost de 35 de ani), folosind 
gaze naturale, petrol sau uneori lemn. Așa 
cum arată denumirea, sunt cuptoare circu-
lare care au în centru un coș de fum, iar în 
jur țigle fixe care sunt arse și răcite cu aju-
torul unor circuite de aer bine controlate. Pe 
măsură ce sunt arse, țiglele se elimină și sunt 
înlocuite cu altele crude. Aproximativ același 
principiu este folosit și de cuptoarele Kiln, 
care au specific faptul că produsele străbat 
cuptorul așezate pe niște vagonete, focul fi-
ind staționar. Acest tip de cuptor (Kiln) este 
încă folosit, ba chiar preferat pentru gradul 
înalt de automatizare la care s-a putut ajunge 
– de aceea o investiție într-o linie tehnologică 
ajunge la câteva milioane de dolari.
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Biserica Evanghelică din Herina (germ. Mönchsdorf), 
constru ită între 1250 și 1260, este o biserică în stil 
romanic, inițial romano-catolică, a unei mănăstiri be-
nedictine. Țigla a fost realizată manual, după modelul 
cel mai vechi care a fost găsit în procesul de restaurare.

Turnul Fierarilor (Sighișoara), datând din seco-
lul al XVII-lea, cu rol de apărare, ulterior depozit 
și remiză de pompieri, a fost refăcut cu țiglă 
similară celei de la Biserica din Deal. 

Biserica din Deal 
(Sighișoara) – cel mai valo-
ros monument arhitectonic 
al Cetății Sighișoara, con-
struit între 1345 și 1525, a 
cunoscut o renovare amplă 
a acoperișului în 1991-1999; 
țigla a fost realizată manual 
și, din cele 7 modele rămase 
de la înlocuirile anterioare, 
s-a optat pentru cel mai 
vechi model.

Biserica Evanghelică din 
Bistrița (germ. Nösen), con-
struită în stil gotic în secolul 
al XIV-lea, refăcută ulterior 
sub influența Renașterii, 
are un turn de 75 m care a 
suferit un incendiu în 2008. 
Acoperișul a fost restaurat 
cu un model special de țiglă 
ceramică.

acoperișuri istorice
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Când privești un proiect rezidențial vei observa 
că acoperișul contribuie considerabil la formarea 
primei impresii.  Experții spun că o treime din 
impactul vizual este asigurată de acoperiș. De 
aceea e bine ca decizia pentru achiziționarea unui 
sistem de acoperiș să fie luată cu grijă. Dincolo 
de evidenta sa funcţie de protecţie, un acoperiș 
„vorbește” de la distanţă atât despre dimensiunile 
casei, cât și despre valoarea sa, despre stilul 
de viaţă pe care-l adăpostește, despre spaţiile 
valorificate, poate chiar despre valori în general. 
Pentru că acoperișul dezvăluie de departe a 
treia dimensiune a unei arhitecturi, poate domina 
faţada pe care o completează și contribuie la 
integrarea construcţiei în mediul său.

Gerard Milano te ajută să te diferențiezi
Țigla Gerard Milano oferă soluția ideală pentru ca-

sele inspirate din stilul specific zonei mediterane-
ene. Acoperirea de piatră naturală a țiglei Gerard 

se asortează cu textura fațadelor, în special a celor 
care pun în valoare materiale naturale (lemn, 

piatră), oferind astfel un detaliu inedit. 

GERARD - Nr. 1 pe piața țiglei metalice cu 
acoperire de piatră naturală
Garanția de 50 de ani, rezistența de 9 ori mai mare față 
de cea a oțelului galvanizat (datorată  acoperirii acestuia 
cu aliajul ZINCALUME) greutatea de 7 ori mai mică față 
de țiglele tradiționale din ceramică şi beton şi rezistența 
la intemperii au făcut ca Gerard să devină o soluție de 
învelitori a caselor din peste 80 de țări. AHI Roofing are 
reputația de cel mai bun producător de țigle metalice cu 
acoperire de piatră naturală din lume.

 
Pentru GERARD ROOFS, stabilitatea înseamnă 
tradiţia trecutului şi garanţie pentru viitor

TEhnologii DE ToP
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Gerard Heritage, profilul cu o istorie de peste 50 de ani
Gerard Heritage este primul tip de ţiglă metalică cu acoperi-
re de piatră creat de producătorul AHI Roofing,  în urmă cu 
jumătate de secol. Are o formă discretă ce conferă distincţie 
şi versatilitate oricărui tip de acoperiş. Tehnologia modernă, 
combinată cu valorile moştenite de la o generație la alta a dus la 
crearea unui acoperiş cu aspect tradițional, deosebit de durabil.

GREutAtE mică, REziStENță mARE
Acoperişul Gerard este dintre cele mai uşoare înveli-
tori de pe piață, apăsând de până la 7 ori mai puțin pe 
şarpantă, pereți şi fundație decât ar face-o majoritatea 
acoperişurilor tradiționale. Dacă se ține cont de acest lu-
cru încă din stadiul de proiect, se pot realiza economii 
substanțiale la şarpantă şi la structura de rezistență a ca-
sei. În cazul unui cutremur, acoperişul Gerard îşi va păs-
tra integritatea şi va proteja întreaga clădire. Mai mult, 
greutatea redusă recomandă țigla Gerard pentru reno-
vări, astfel că de cele mai multe ori nu mai este nevoie de 
refacerea integrală a şarpantei.

cEl mAi SiGuR SiStEm DE mONtAj  
PENtRu AcOPERișul tău
Datorită sistemului de fixare în planul şarpantei, forța 
portantă a vântului la viteze mari nu poate smulge mo-
dulele Gerard de pe acoperiş. Acoperişul Gerard poate 
suporta vânturi cu viteze de până la 160 km/h fără să fie 
afectat, în timp ce acoperişurile cu sistem vertical de fi-
xare sunt predispuse la deteriorări în ciuda greutății lor, 
datorită forței portante a vântului. 

ASPEct tRADițiONAl, PERFORmANțE 
mODERNE 
Profilele Gerard se evidențiază printr-un aspect care 
poate fi foarte uşor confundat cu cel al unui acoperiş 
tradițional, fie din ceramică, beton sau chiar şindrilă, 
datorită acoperirii cu piatră naturală a suprafeței țiglei 
şi a formei speciale. Datorită aspectului unic, acoperişul 
Gerard vă încântă privirea. Veți avea un acoperiş cu as-
pect tradițional şi toate avantajele unuia modern: gre-
utate redusă, durată mare de viață şi o izolare fonică  
de excepție. 

FINAL DISTRIBUTION este furnizorul unui sistem complet pentru 
acoperiş prin importul țiglei metalice cu acoperire de piatră naturală 
Gerard, membranelor de protecție pentru fundații şi acoperiş 
DELTA, ferestrelor de mansardă KEYLITE şi producției sistemului 
pluvial NOVATIK. 
Blog: www.despreacoperisuri.ro
Follow Final Distribution on Facebook. 

În perioada 1 mai – 15 iunie 2012 
primeşti TVA-ul înapoi pentru 

țigla Gerard achiziționată 
de la unul dintre distribuitorii noștri. 

Urmărește-ne pe www.finaldistribution.ro pentru  

a verifica profilele și culorile participante la promoție.



20

Termoizolații

Cunoscutul producător de vată bazaltică Rockwool a dezvoltat un sistem de termoizolație pentru 
acoperiș care propune chiar acest lucru: montarea peste căpriori. este o modalitate de execuție 
specială, care aduce cu sine o serie de avantaje importante în ceea ce privește transferul termic, 
izolarea fonică și protecția la foc.

Termoizolație peste căpriori – posibilă 
prin Rockwool

PRoPRietăți mecanice deosebite
Soluția tehnologică oferită de Rockwool vizează un 
acoperiș înclinat cu elemente de susținere din lemn. Izo-
larea termică se realizează prin panouri de vată mine-
rală de înaltă densitate, caracterizată prin capacitatea 
de a suporta în mod direct sarcina învelitorii, transmisă 
prin intermediul șipcilor și contrașipcilor. Acestea din 
urmă trebuie bine fixate totuși de șarpantă, pentru a evita 
dizlocarea lor. Este necesară de asemenea prezența unei 
membrane de difuzie deasupra termoizolației, capabilă 
să controleze umiditatea în astereală (membrană imper-
meabilă la apă dar permeabilă la vapori). Aceasta va oferi 
protecție contra infiltrațiilor accidentale de apă, de pildă 

la crăparea țiglelor, dar va permite circulația aerului astfel 
încât să nu se creeze condens. Datorită amplasării mem-
branei peste vată minerală, la inspecția periodică sau la 
înlocuirea țiglelor deteriorate aceasta nu va suferi daune.

Izolarea continuă aplicată pe suprafața exterioară a 
acoperișului permite o eliminare totală a pierderilor ter-
mice sau a problemelor legate de zgomot. Grinzile de ven-
tilare se sprijină practic pe termoizolație, care va suporta 
atât greutatea straturilor de deasupra, cât și solicitările 
provenite de la zăpadă sau vânt. Este adevărat că sarcina 
aceasta nu se distribuie uniform, ci doar liniar în zonele 
de sprijin ale contrașipcilor. Dar la fel de adevărat este că 
termoizolația are o foarte bună rezistență la compresi-

Izolarea continuă elimina punțile termice și împiedică 
propagarea sunetelor către șarpantă.

Distribuția greutății învelitorii pe o termoizolație cu dublă densitate

Distribuția greutății pe o termoizolație cu densitate mică
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reduce zgomotul prin lovirea moleculelor de aer (care vi-
brează) de fibrele vatei minerale, energia sunetului, mai ales 
frecvențele medii și joase, transformându-se în căldură. O 
creștere a grosimii și densității termoizolației are ca efect 
atenuarea sunetelor de frecvență joasă, ceea ce influențează 
în bine indicele de fonoizolare Rw. Panourile de vată mine-
rală cu dublă densitate au un avantaj în plus datorită faptu-
lui că cele două materiale componente, cu densități diferi-
te, reduc o gamă mai largă de frecvențe, ceea ce înseamnă 
o performanță suplimentară.

PRotecție la incendii
Incendiile sunt pericole evidente, destul de frecvente fiind 
cele apărute în zonele coșurilor de fum neîntreținute co-
respunzător sau din cauza utilizării necorespunzătoare a 
surselor de căldură. În aceste situații acoperișul este printre 
primele zone afectate, iar utilizarea materialelor inflamabile 
la acest nivel, mai ales la acoperișurile cu ventilație sub în-
velitoare, stimulează propagarea focului, care se transformă 
rapid într-un incendiu generalizat. În situațiile în care ma-
terialele sunt inflamabile, pompierii nu mai pot salva mare 
lucru din acoperiș, oricât de repede ar interveni.

une, conform EN 826 (calculată în situațiile în care sarcina 
este distribuită uniform) dar și EN 12430 (calculată când 
sarcina este concentrată punctual, pe o suprafață de 50 
cmp). În fond, cea din urmă reflectă performanțele acestei 
vate minerale cu dublă densitate, performanțe mult mai 
bune decât ale celor cu densitate redusă. 

calități acustice
Normativul cu privire la calitățile acustice ale clădirilor vizea-
ză orice suprafață perimetrală a unei construcții. Acoperișul 
izolat sau mansarda pot fi considerate fațade înclinate ale 
unei clădiri rezidențiale. Un acoperiș din lemn poate avea 
deseori probleme legate de protecția fonică, din diverse mo-
tive – un strat termoizolant prea subțire, discontinuu sau cu 
densitate prea mică, elemente constructive (metalice) care 
transmit sunetul ori discontinutăți ale șarpantei. Orice for-
mulă provizorie sau incompletă adoptată în construirea 
acoperișului are efecte în oprirea sunetelor nedorite. 

Șarpanta din lemn este un element masiv al acoperișului 
care se comportă previzibil dacă elementele componente 
sunt îmbinate perfect și nu au noduri. Din cauza grosimii 
relativ reduse a șarpantei, fonoizolarea se realizează la nivel 
scăzut pe segmentul frecvențelor medii și joase (atinsă de 
undele sonore, structura vibrează ca o diafragmă). Acest 
comportament este departe de ceea ce trebuie să reprezinte 
o izolare fonică confortabilă și respectarea normativelor. Nici 
învelitoarea nu contribuie la ameliorarea acestei situații. Sin-
gurul element capabil să îmbunătățească performanțele 
fonizolante ale acoperișului este termoizolația; aceasta 

Rockwool Romania SRL

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

www.rockwool.ro

Vata minerală, concepută în conformitate cu clasa de compor-
tament la foc A1, este o modalitate de a limita efectele devas-
tatoare ale focului, ba chiar protejează șarpanta. Prezența vatei 
minerale în structura acoperișului ușurează munca pompierilor, 
care pot salva mai rapid și mai mult din construcție.

Cu un strat exterior mai dens și mai rigid, vata minerală cu 
dublă densitate distribuie mult mai larg sarcina punctuală pe 
suprafața întregii plăci, având astfel un comportament mecanic 
superior. Iată de ce și montajul este mai simplu și mai sigur, 
permițând călcarea de către montatori.
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Tondach® caută „Profesionistul anului 
2012 în acoperișuri”!

Termen limită de înscriere: 31 octombrie 2012

Premii la etapa națională

Locul I 2.000 euro

Locul II 1.500 euro

Locul III 1.000 euro

„Profesionistul anului 2012 în acoperişuri”

Locul I Volkswagen Amarok TDI, 4x4 Offroad

Locul II 2.500 euro

Locul III 1.500 euro

Vă număraţi printre cei mai buni? Lucrările dumneavoastră sunt originale 
şi de calitate remarcabilă? Atunci pe dumneavoastră vă căutăm!
TONDACH® vă invită: fiţi profesionistul anului 2012  
în acoperişuri! Participaţi la cel mai mare concurs  
de montare a acoperişurilor din Europa!

Concursul are loc pe plan naţional şi internaţional. În fiecare 
ţară unde există TONDACH® vor fi aleşi câştigătorii pe plan 
naţional, iar primii 3 intră în competiţia internaţională, unde 
vor concura pentru titlul „Profesionistul anului 2012 în aco-
perişuri”, ceea ce înseamnă prestigiu, sume considerabile de 
bani şi un VW-Amarok.
Are dreptul să participe gratuit orice profesionist în mon-
tarea de acoperişuri (client), care între 1 noiembrie 2011 şi 
31 octombrie 2012 a realizat un obiectiv folosind produse 
TONDACH®. Executarea faţadei sau amenajările exterioare 
nu sunt obligatorii.
Atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional, concuren-
ţii vor fi evaluaţi de către un juriu profesionist şi recunoscut 
în domeniu, în baza unui sistem de punctaj.

ce evaluează juriul
Fiecare concurent va fi evaluat conform următoarelor prin-
cipii:
• Proiectarea şi montarea profesionistă a acoperişului cu 
produse TONDACH®;
• Utilizarea de componente TONDACH® Tuning (soluţii de 
izolare, iluminat, ventilaţie, elemente de protecţie contra 
furtunii etc.);
• Profesionistul în acţiune, în baza pozelor anexate (profesi-
onistul trebuie să fie vizibil în timp ce montează acoperişul, 
respectiv ţiglele TONDACH® sau componentele TONDACH® 
Tuning).

Fiecare participant trebuie să aibă:
• formular de înscriere completat în totalitate;
• 2 poze relevante cu obiectivul realizat (perspectivă genera-
lă a obiectivului şi a suprafeţei acoperişului);
• 2 fotografii ale profesionistului însuşi (în timpul montării 
ţiglelor sau a componentelor TONDACH® Tuning, respectiv 
a lucrării la acoperiş, profesionistul cu ţigle TONDACH® etc.).

Înscrierile se fac prin poştă (prin intermediul formularu-
lui de înscriere, incluzând pozele) sau pe E-mail (completaţi 
formularul de înscriere, îl scanaţi şi trimiteți împreună cu 
cele 4 poze necesare).

Premierea la  
etapa națională:  
decembrie 2012

Gala de încheiere şi 
acordarea premiilor 
internaționale:  
ianuarie 2013 S.C. TONDACH ROMÂNIA S.R.L.

Str. Podului nr. 127, 550263, Sibiu, România
E-mail: profesionist@tondach.ro
Persoană de contact: Maria Paşca
Tel.: +40 269 253 304

ConCursuri internAționALe
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reabilitarea termică a blocurilor de locuințe continuă cu intensitate, căpătând contururile unui program 
național real, menit să schimbe fundamental nu doar eficiența energetică a apartamentelor din orașe, ci și 
peisajul urbanistic – fațadele sunt incomparabil mai „curate”, mai luminoase, mai bine definite și mai atră-
gătoare. nu rareori, anvelopa termoizolantă devine suport pentru jocuri de culori care scot din anonimat 
o arhitectură a cărei istorie și motivație nu mai are rost să o comentăm. imobilele vizate devin parcă peste 
noapte altele, atât în percepția privitorului, cât și a pieței imobiliare. este o perioadă de activitate inten-
să, mai ales pentru companiile specializate în reabilitări termice – și în această privință lucrurile s-au cam 
clarificat, momentan existând pe piață câteva companii producătoare deja consacrate, devenite repere 
pentru beneficiari și pentru firmele de execuție.

Termosisteme cu valoare estetică

ResponsabiliTaTea în ReabiliTaRe
Ne vom opri în continuare asupra unor lucrări realizate cu 
materiale Arcon, producător autohton care, în ultimii ani, 
s-a specializat în produse pentru termoizolarea și imper-
meabilizarea construcțiilor: polistiren expandat, membra-
ne bituminoase, tencuieli decorative și vopsele, concepu-
te ca sistem complet. 

O primă lucrare este cunoscutul bloc „Dunărea”, din 
București, cu una dintre cele mai priviliegiate amplasa-
mente ale Capitalei: între Universitate, Universitatea de 
Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, respectiv Hotel Inter-
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» ARCON – soluții integrate
2004 – prima fabrică de membrane bituminoase
2006 – prima linie de fabricare a polistirenului expandat
2008 – a doua linie de membrane bituminoase speciale
2010 – a doua linie de polistiren expandat
2011 – începe producția de tencuieli decorative și vopsele

polisTiRenul – făRă pRejudecăți
Prezentarea acestor două lucrări realizate cu produse 
Arcon nu este întâmplătoare. Ea arată de fapt că un ter-
mosistem cu polistiren expandat poate sta la baza unei 
fațade cu valoare estetică deosebită, ba mai mult, că se 
poate reconstitui în detaliu o fațadă prevăzută cu orna-
mente. Vrem să combatem de fapt o prejudecată, care nu 
are decât argumentul că polistirenul este... ieftin. „Cu atât 
mai bine!” –  am spune noi. Această prejudecată și evita-
rea polistirenului în lucrările cu valoare arhitectonică fac 
să se piardă avantajele reale ale acestui material: o termoi-
zolare bună, solidă și rezonabilă din perspectiva costurilor. 
În plus, prin izolarea exterioară (și nu interioară) se face 
ceea ce trebuie făcut pentru a proteja construcția. 

continental. Locația este faimoasă și prin istoria ei, uneori 
tragică (actualul bloc Dunărea a păstrat denumirea celui 
căzut la cutremurul din martie 1977). 

Faptul că imaginea acestui imobil apare în cele mai mul-
te ilustrații sugestive ale Bucureștiului înseamnă o mare 
responsabilitate pentru cel care și-a asumat lucrarea de 
reabilitare termică și, în cazul de față, estetică. Înainte de 
renovare, blocul își pierduse culoarea proaspătă inițială. 
Balcoanele rotunjite, cumva în completare cu concavita-
tea Intercontinentalului de vizavi, nu se mai distingeau 
sub patina timpului care nu ajută deloc genul acesta de 
arhitectură relativ simplă, evidențiată prin volume și mai 
puțin prin detalii. Ei bine, reabilitarea termică a făcut mai 
mult decât să reducă factura la întreținere a locatarilor – 
a schimbat fundamental și fațada imobilului, care, tratată 
în culori discrete, ni se arată acum mult mai caldă și mai 
mai bine integrată în peisaj.

Cel de-al doilea exemplu de reabilitare cu produse 
Arcon este o clădire veche, supusă multor consolidări 
și reparații la nivelul structurii. Practic, finisajele exte-
rioare nu mai puteau fi salvate, dacă se dorea ca această 
casă să rămână în picioare și ca reabilitarea termică să fie 
reușită. 

Prin urmare, vechea tencuială a fost înlăturată, iar 
fațada a fost refăcută cu respectarea detaliilor exterioa-
re inițiale, reconstituite dupa fotografii, ba chiar cu unele 
accente de culoare pe care le pot conferi doar materialele 
moderne de finisare, inexistente atunci când casa a fost 
construită. Este genul de lucrare personalizată, în care 
detaliile (cornișe, ancadramente, diverse ornamente) con-
tează enorm pentru a păstra identitatea clădirii.

Cu polistiren expandat,  
pot fi abordate 
fără probleme  
și suprafețele curbe  
sau formele neregulate.

Arcon SrL

Sf. Gheorghe 
Tel.: +40 267 31 42 29; Fax : +40 267 35 18 96 
E-mail: office@arcon.com.ro

București 
Tel.: +40 21 209 49 05  Fax :  +40 21 250 49 49
E-mail: office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

O clădire izolată doar pe interior, ale cărei elemente con-
structive sunt lăsate în condițiile meteorologice ale me-
diului înconjurător, cu temperaturi excesive, se va degra-
da mult mai repede, chiar mai repede decât o construcție 
nereabilitată termic. Materialele moderne de la Arcon ne 
permit să abordăm o reabilitare în mod complet, eficient, 
cu o cromatică vie, păstrând caracteristicile arhitecturii 
clasice, dar aducând-o de asemenea în secolul XXI.  
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K ilometrul Zero al României nu este stabilit în-
tâmplător în fața Bisericii Sfântul Gheorghe Nou 
din București. Aici se află mormântul domnito-

rului martir Constantin Brâncoveanu, racla cu mâna 
dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, de aici se pare că 
a plecat pe ultimul drum Mihai Eminescu. Dată fiind 
importanța locului, biserica a beneficiat de ample lu-
crări de renovare și restaurare, printre care ne vom face 
datoria să evocăm și refacerea acoperișului cu tablă din 
titan-zinc.

Biserica Sfântul Gheorghe, pe acest amplasament, s-a 
înfățișat bucureștenilor de-a lungul timpului în mai mul-
te ipostaze, cunoscând numeroase reconstruiri, refaceri, 
renovări. Forma în care o vedem azi este urmarea recon-
struirii de către Constantin Brâncoveanu a unei biserici ce 
avusese drept model un lăcaș din insula Halki. După Brân-
coveanu, s-au petrecut cutremurele din anii 1802 si 1804, 
respectiv marele incendiu din 1847, în urma cărora arhitec-
tul Xavier Villacrosse Aine a refăcut-o în stil gotic, însă lu-
crările recente au adus-o la modelul original brâncovenesc. 

RepeRe suplimentaRe
Nu se știe așadar foarte clar când a fost construită aici 

prima biserică. Lăcașul de cult fusese iniţial din lemn, 
având temelie din pietre de râu, iar în secolul al XVI-lea 
a apărut prima construcție zidită, având drept ctitor pe 
un anume Dobruș Banul. Mâna dreaptă a Sfântului Ierarh 
Nicolae, ferecată în argint și împodobită cu diamante a 
fost dăruită de Mihai Viteazul și Doamna Stanca, în 1599. 
În timpul domniei lui Antonie Vodă (1669-1672) Biserica 
Sfântul Gheorghe era închinată la Sfântul Mormânt și a 
fost refăcută după modelul bisericii de pe dealul Steni-
machos, din insula Halki, așa cum am mai menționat. În 
al șaptesprezecelea an de domnie al lui Brâncoveanu, așa 
cum consemnează cronicarul Radu Greceanu, „Măria Sa 
n-a putut suferi în mijlocul târgului, cu aşa mult norod, 
o astfel de biserică…”, iar credinciosul domn a hotărât 
să construiască cea mai de seamă biserică din București. 
Aceasta reprezintă rafinamentul și frumuseţea stilului 
brâncovenesc, fiind, de altfel, ultima ctitorie a domnitoru-
lui martir și singura rămasă până astăzi în Capitală.

Lucrarea de   La kiLometruL zero

Lucrarea ediției

Biserica Sfântul 
Gheorghe Nou
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La realizarea edificiului au contribuit arhitectul Veseleil, 
marele aga Enache Văcărescu, împreună cu vestitul pictor 
bisericesc Pârvu Mutu, aflat atunci în deplinătate artis-
tică și întemeietor al unei școli de zugrăvie în București. 
Nu trebuie uitat că monumentul a fost aproape de a fi 
dărâmat de regimul comunist, dar a fost „iertat” datorită 
atenției acordate de către UNESCO. 

pRogRam de RestauRaRe
Pentru ca biserica să fie readusă cât mai aproape de iposta-

za iniţială, brâncovenească, au fost necesari mulţi ani (dece-
nii) pentru realizarea sondajelor arheologice, pentru studiile 
care să conducă la planurile de reînnoire și lucrările efective. 
Și-au expus părerile mulţi specialiști, arhitecți și restauratori 
de monumente istorice, printre care Arh. Dr. Henrieta Dela-
vrancea-Gibory, fiica marelui scriitor Barbu Ștefănescu Dela-
vrancea, Prof. Dr. Arh. Ștefan Balș, Prof. Dr. Vasile Drăguţ, Prof. 
Dr. Arh. Nicolae Stoian, Arh. Dr. Cristian Moisescu și alții. 

După lucrările de renovare din secolul trecut, în pri-
măvara anului 2008 s-a redeschis șantierul de pictu-

În ]ară

� Biserica Sat Ghionea
� Biserica Bolintin Deal
� Episcopia Alexandriei [i 

Teleormanului

Selec]ie din portofoliul de lucrări
În Bucure[ti

� Biserica Sf. Gheorghe Nou
� Biserica Sf. Nicolae Vlădică
� Biserica Buna Vestire
� Biserica Dude[ti
� Biserica Sf. Voievozi
� Biserica Sf. Spiridon Nou
� Biserica Sf. Ilie
� Biserica Sf. Vineri
� Biserica Panduri
� Biserica Pantelimon
� Capela Ghencea Militar

www.valconroofs.ro

PROFESIONI{TII LUCR|RILOR 
DE ÎNALT| VALOARE ARHITECTURAL|

PROFESIONI{TII LUCR|RILOR 
DE ÎNALT| VALOARE ARHITECTURAL|

Lucrarea de   La kiLometruL zero
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Tipul de îmbinare este 
ales în funcție de panta 

acoperișului: fălțuirile 
sunt recomandate în cazul 

pantelor mici (mai ales 
cele sub 7º), în zonele cu 

risc crescut, de pildă unde 
se poate acumula zăpada, 

cele în care se poate răci 
intradosul sau la margini. 

În dreptul opritorilor de 
zăpadă, sunt absolut nece-
sare benzile de etanșare, o 

alternativă superioară ca 
durabilitate și ușurință de 

instalarea mai vechiului ulei 
de falț, folosit în trecut. 

ră (suprafața totală pictată în ultimii ani este de peste 
1000 de metri pătrați!). În paralel, a fost înlocuit întreg 
acoperișul, au fost refăcute și restaurate mobilierul bise-
ricii lucrat în stil brâncovenesc, candelabrele, epitaful, ușa 
originală cu o înălțime de 5 metri, dar și racla cu moaștele 
Sfântului Ierarh Nicolae. Lucrările se desfășoară în conti-
nuare, cu intenția de a avansa cât mai mult până în 2014, 
când se vor împlini 300 de ani de la martiriul lui Constan-
tin Brâncoveanu.

un acopeRiș special
Lucrarea de refacere a acoperișului, pentru cele două 

turle și navă, s-a desfășurat între sfârșitul anului 2008 și în-
ceputul lui 2009, pe parcursul a circa 3 luni de zile. Starea 
inițială nu era prea bună: o învelitoare din tablă zincată 
deteriorată în timp, o șarpantă degradată, care nece-
sitau înlocuirea printr-un proces de renovare amplă. 
Toate aceste lucrări erau necesare și din perspectivă esteti-
că, nu doar pentru protejarea edificiului și a valorilor aflate 
aici. Așa cum ne-au declarat reprezentanții firmei monta-
toare, nu a fost o lucrare simplă, întrucât în paralel era 
refăcută și pictura interioară, iar schele ridicate pe turle 
nu au fost chiar „floare la ureche”. Cu toate acestea, trebuie 
menționat că, în tot acest timp, activitatea liturgică a con-
tinuat, spre mulțumirea fețelor bisericești și a enoriașilor.

1 S-a trecut așadar imediat la decopertarea înveli-
torii vechi, înlocuirea șarpantei și a unor căpriori, 

respectiv schimbarea totală a asterelii. Lemnul a fost 
tratat integral, ignifug și antiseptic, apoi s-a intervenit cu 
covor de ventilație și, în final, cu o învelitoare din titan-
zinc. S-a optat pentru tabla din titan-zinc pre-patinat de la 

Sistem franțuzesc

Sistem RheinzinkSistem german

Sistem belgian

Lucrarea ediției



Rheinzink, cu grosimea de 0,7 mm (grosimea standard 
a producătorului), de culoare gri-albăstruie. Fiind vorba 
despre un monument istoric, au existat cerințe croma-
tice foarte stricte. Se dorea un material nobil, dar a fost 
evitat cuprul pentru că există riscul pătării fațadei de la 
picăturile de apă stropite.

2 Un alt aspect important, care va determina 
rezis tența în timp și la intemperii a sistemului 

de învelitoare, este numărul clemelor de fixare, care 
trebuie îndesite în zona parazăpezilor montate pe 
falțuri și peste tot acolo unde poate interveni riscul 
smulgerii la vânt. Astfel, la o clădire de până la 8 metri 
și lățimea fâșiilor de tablă de 670 mm (600 mm interax), 
sunt necesare 4 cleme pe metru pătrat, la distanță de 420 
mm. La clădiri între 8 și 20 m, numărul clemelor va crește 
la 5 piese/mp în zona de câmp și 6 în zone marginale sau 
de colț (distanțe de 330, respectiv 270, între cleme).

3Metoda de montaj a fost cea recomandabilă pen-
tru acest tip de lucrare, prin falțuri de diferite ti-

puri: pe navă – fâșii de tablă cu distanța de 60 cm între 
falțuri (falț dublu pe verticală), iar pe turle – învelitoa-
re din tablă/felii, cu falț simplu orizontal. Îmbinările pe 
coamă au fost realizate pe șipcă, în sistem german. Toa-
te acestea nu puteau fi obținute fără echipamente și scule 
speciale, pe care montatorul să le aibă în dotare. De pildă, 
cu ajutorul mașinii de preprofilare (prefălțuire), fâșiile de 
tablă sunt pregătite din fabrică. Datorită acestuia, se poa-
te obține acea distanță optimă de 3 mm între elementele 
falțului, distanță ce permite dilatarea transversală a foilor 
învelitorii în timpul anotimpului cald. Ulterior, falțurile 
fâșiilor preprofilate pot fi închise, în falțuri duble ori 
drept unghiulare, conform recomandării producătorului, 
cu ajutorul cleștilor dedicați sau aparatului de fălțuit. 

4 Jgheaburile și burlanele acoperișului de deasu-
pra navei au fost desigur înlocuite cu altele noi, 

și acestea marca Rheinzink, cu diametru de 90 - 100 
mm. De asemenea, s-au montat elemenți parazăpadă, 
provenind de la același producător.

Arhitect:  Aurel Botez

Suprafața acoperișului:  890 mp

Executant și furnizor de materiale:  Valcon Roofs

Producător materiale:  Rheinzink

RHEINZINK în România · Braşov · Str. Al. Vlahuţă 10 · ITC – birou A4 · 500387 România
Tel.:  +40 268 546550 · Fax.: +40 268 546551 · info@rheinzink.ro

www.rheinzink.ro
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CHEIA ELEGANŢEI
Sistem cu solzi, ornamente

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

Solicitaţi detalii suplimentare şi mostre de material 

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

Biblioteca municipală Szabó Ervin, Budapesta; Sistem: RHEINZINK
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MEDITERRAN: rezistență și creativitate 
cu țigle din beton
Țiglele pentru acoperișuri au câteva forme relativ standardizate, corespunzătoare unor tradiții, 
unor necesități obiective de producție și montaj. Totuși, un acoperiș din țiglă rămâne permanent 
o provocare pentru arhitect, care are în general o abordare estetică proprie, trebuind să răspun-
dă în același timp și unor exigențe ale beneficiarului. În definitiv, cei mai mulți dintre beneficiari vor 
ca acoperișul lor să aibă ceva unic, individualizat, autentic. Aici producătorul țiglelor și al sistemelor 
pentru acoperiș are un rol decisiv, permițând o cât mai mare creativitate prin forme și culori, în 
relație cu mediul înconjurător, cu tradițiile zonei de amplasament. Iată de ce, în fabricarea țiglelor 
sale, Mediterran ține cont de câteva cerințe adaptate necesităților arhitecților și beneficiarilor.

TehnologII de Top

Există o anumită reticienţă legată de produsele (ţiglele) din beton, presupunându-se că, din cauza greutăţii mai mari, sunt necesare 
șarpante mai solide. Este adevărat că aceste produse sunt mai grele faţă de celelalte tipuri de învelitori, dar la calculul de rezistenţă 
a structurii privind încărcările (vânt, zăpadă, etc.) rezultă un plus de greutate de numai circa 15%. 
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» Avantajele țiglelor din beton Mediterran
1. Impermeabilitate - datorită betonului dens și compact, 
cu higroscopie aproape 0, învelitoarea canalizează integral 
apa pluvială, fără a permite pătrunderea acesteia în porii 
materialului. Astfel, este asigurată rezistenţa la cicluri îngheţ 
– dezgheţ (nu se fărâmiţează sau exfoliază) și greutatea 
învelitorii nu prezintă variaţii.
2. Culoare omogenă - betonul este colorat în masă, iar 
culoarea dorită se obţine cu adaos de oxizi. Ca urmare, nu se 
constată uzura suprafeţei în timp. 
3. Suprafața netedă, datorită nisipului foarte curat folosit și 
a metodelor de protecție specială, care sporesc de asemenea 
rezistența la uzură a suprafețelor. 
4. Protecţia împotriva intemperiilor – metodele de tratare 
a suprafețelor asigură protecția împotriva mușchilor/licheni-
lor și împotriva efectelor gazelor nocive.
5. Precizie dimensională – permite obținerea unei învelitori 
etanșe, prin așezarea perfectă a țiglelor și a elementelor de 
acoperiș.
6. Rezistenţă mecanică mare datorată betonului, su-
portând cantități mari de precipitații, vânturi puternice și 
circulația fără probleme pe suprafața lor în operațiunile de 
montaj și întreținere. După producţie, betonul continuă să 
se întărească timp de cel puțin 75 ani, deci rezistenţa meca-
nică se mărește și după montaj.
7. Bune caracteristici fonoizolante, ceea ce le face perfecte 
pentru acoperirea unei mansarde. 

Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

O vIAţă MAI luNgă pENTRu îNvElI-
TOARE pRIN pROcEDEE DE TRATARE  
A supRAfEţEI
Procedeele de protecţie Colorsystem şi Resistor reprezintă 
cele mai moderne tehnologii de tratare a învelitorii din 
beton. Datorită compoziției materialelor, pe lângă o 
protecţie superioară a culorii, suprafaţa devine foarte 
netedă, fină, fără asperităţi. Se prelungește astfel durata de 
exploatare a acoperișului, asigurâdu-se un luciu rezistent, 
o barieră împotriva pătrunderii apei în țigla de beton, este 
impiedicată degradarea cauzată de mușchi și licheni. 

Fabricile Mediterran din Ungaria și Slovacia produc ţigle 
din beton de înaltă densitate, de diferite forme și culori, 
prevăzute în plus cu protecţie suplimentară a suprafeţei 
(Colorsystem și Resistor). Toate aceste produse premium 
sunt importate în România de către S.C. Mediterran Rom 
Sisteme de Învelitori S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca.

Prin procedee tehnice moderne, se realizează o gamă 
variată de modele și culori de calitate superioară. Culorile 
se schimbă în timp sub acțiunea soarelui și umidității, așa 
cum este normal să se întâmple, dar Mediterran a găsit 
soluția ca această schimbare să se producă într-o manieră 

naturală, uniformă, fără pete, ceea ce dă un plus de far-
mec acoperișului și îi ameliorează valoarea estetică.

În funcţie de culorile faţadei și tâmplăriei alese, exis-
tă posibilitatea de a armoniza învelitoarea prin diferite 
modele și culori. Gamele de țigle Standard, Danubia, 
Coppo, Rundo şi Zenit satisfac toate solicitările, atât ca 
modele, cât și din perspectivă cromatică; de asemenea, 
pentru alte culori, Mediterran este disponibil pentru ori-
ce sugestie logică și argumentată.

Țiglele din beton Mediterran au o istorie de peste 90 
de ani, perioadă în care compania producătoare și-a 
perfecționat tehnologia de fabricație, potențând avantajele 
acestui material și eliminându-i lipsurile. Astfel, acum sunt 
obținute materiale pentru învelitori care răspund celor mai 
exigente solicitări, asigurând de asemenea toate elementele 
și accesoriile necesare realizării unui acoperiș complet. 
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M ansarda este un spațiu deose-
bit, uneori privilegiat, în care 
investițiile trebuie făcute cu maxi-

mă atenție - de aceea și merită o abordare în 
detaliu, din mai multe perspective. Întâlnirile 
pe care le avem ocazional cu beneficiarii ne 
întăresc convingerea că la acest nivel pot apă-
rea cele mai multe probleme din cauza unei 
execuții nereușite și că acești beneficiari sunt 
în căutarea celor mai pricepuți montatori.  

Cum a început mansardarea
Termenul de mansardă a evoluat în timp, 

de la primele variante ale acestui concept 

pus în valoare de arhitectul François Man-
sart (1598-1666), cel care este considerat 
promotorul stilului neoclasic. Cu rădăcini în 
modul de a construi al secolului al XVII-lea, 
mansarda era văzută iniațial ca acel acoperiș 
cu panta fragmentată (panta superioară mai 
mică decât cea inferioară), creându-se astfel 
înălțimea suficientă locuirii spațiului de de-
desubt. Încă de la început, acest concept de 
arhitectură a fost sortit să aibă și o latură so-
cială, culturală chiar. Chiar din timpul vieții 
arhitectului francez, mansarda a fost asocia-
tă cu mașinațiunile politice și extravaganța, 
din cauza apropierii acestuia de Cardinalul 

Perspective noi: arhitectură, ordinea lucrărilor de construcție/amenajare, 

structura necesară și sănătatea mediului creat.

un spațiu complex
mansarDa

Mansarde în stil 
post-modernist
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Mazarin. Pamfletul „La mansarade” apărut 
în 1651 l-a compromis pe Mansart dar l-a 
făcut faimos, în conditiile în care, de fapt, el 
doar a valorificat o idee a unui predecesor, 
arhitectul Pierre Lescot, cel care a inventat 
acoperișul cu pantă fragmentată (cunoscut 
și sub denumirea de „gambrel”). Căderea în 
dizgarație a lui François Mansart în timpul 
domniei lui Ludovic al XIV-lea nu a oprit 
și evoluția conceptului, care a fost privit cu 
interes de toate curentele estetice ulterioa-
re. A fost remarcată imediat posibilitatea de 
a utiliza acoperișul amenajându-l ca pe un 
etaj suplimentar, fără a adăuga zidărie deloc 
sau în foarte mică măsură (pentru lucarne 
eventual), ceea ce ușura și structura clădi-
rilor. În plus, au existat și considerente le-
gate de plata impozitelor, legea spunând că 
se plătesc taxe doar în funcție de ferestre-
le aflate sub acoperiș, ceea ce a stimulat și 
inventivitatea francezilor. Au început să fie 
construite mansarde și cu 3-4 etaje, ceea ce 
făcea să nu se mai respecte niciun regim de 
înălțime. Dată fiind apariția multor man-

sarde, au fost gândite la sfarșitul secolului 
al XVIII-lea legi care nu le mai exceptau de 
la plata impozitelor, fiind luate în calcul ca 
orice spațiu locuit.

Valorificarea spațiului
Dar perioada de glorie a venit în timpul 

celui de-al doilea Imperiu Francez, sub Na-
poleon al III-lea (1852 – 1870), când faimo-
sul plan de sistematizare al Parisului a adus 
cu sine construcții multietajate, care uti-
lizau la maximum orice spațiu disponibil, 
inclusiv cel aflat imediat sub acoperiș. De 
aici au pornit influențele în lumea întreagă, 
mansarda devenind efectiv o modalitate de 
a construi, de a proiecta o clădire, și nu doar 
o opțiune sau un compromis. Nordul occi-
dental al Europei, cu acoperișuri în pantă 
mare (nefragmentată) a preluat ideea și și-a 
valorificat cu succes spațiul disponibil, într-
o manieră diferită, care a făcut posibilă dez-
voltarea ferestrelor de mansardă montate 
pe pantă. În condițiile distrugerilor provo-
cate de două războaie mondiale și ale unei 
creșteri demografice semnificative, Europa 
secolului al XX-lea a trebuit să se gândească 
la orice spațiu care poate fi folosit. Intere-
sant este faptul că mansardele au fost prelu-
ate și valorificate de tinerii activi, fără prea 
multe prejudecăți legate de actul locuirii, 
dispuși în același timp să investească pentru 
a ajunge mai repede la serviciu, nemaiexis-
tând apartamente disponibile în zona re-
spectivă. Cererea și oferta s-au întâlnit într-
un mod fericit, pentru că astfel au apărut 
spații de locuit spectaculoase, marcate de 
inovație, de mentalități avangardiste. Tot în 
acest context au apărut materiale deosebite 
pentru izolații, care au impulsionat întregul 
domeniu al construcțiilor. Metoda mansar-
dării a influențat și clădirile noi, inclusiv pe 
cele post-moderniste, care au preluat ideea 
pantei pentru ultimele etaje ale unei clădiri. 
Uneori acestea nu sunt efectiv mansarde, ci 
etaje retrase cu fațada înclinată, din motive 
estetice sau ca metodă de a ascunde diverse 
instalații de climatizare. 
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Expo TEsT ConsTruCT

Sos. Morarilor nr.1, Sector 2, București
E-mail: office@testconstruct.ro
Tel./Fax: 021.314.53.99
Mobil: 0744.576.686; 0744.304.636; 
0731.066.140

Respectarea lucrărilor
Provocarea execuției mansardelor a exis-

tat în primul rând pentru constructori, fiind 
vorba despre lucrări speciale, din perspecti-
va structurilor și a izolațiilor îndeosebi, de 
aceea parcurgerea completă a etapelor 
este foarte importantă. Iată care sunt aces-
tea, așa cum ne arată specialiștii de la Expo 
Test Construct, firmă care realizează toate 
lucrările necesare, de la proiectare și consi-
liere, la execuție și expertiză finală.

EtapElE ExEcuțiEi mansardElor

1
Consiliere de specialitate (alegerea soluției 
optime pentru învelitoare, structură, izo lație, 
design interior/exterior, materiale etc.)

2 proiectare

3 structura de rezistență

4 Montarea învelitorii

5 realizarea izolațiilor (termică, fonică, hidro)

6 Tratamente specifice (ignifuge, fungicide)

7 Iluminare/ventilare naturală;

8 Instalații (electrice, sanitare etc.)

9 Execuția finisajelor

• Consiliem, realizăm şi promovăm 
proiecte clasice sau inovative de 
mansarde.  
• Transformăm podurile vechi in 
mansarde locuibile. 
• Specialiştii noştri vă stau la 
dispoziţie. 
• Găsim împreună soluţia optimă!

Fișă de achiziții – 
recomandarea expo Test construct:
Învelitori țiglă metalică:  
Gerard, Wetterbest, Creaton
Sistem drenaj pluvial:   
Novatik
Membrane profesionale și hidroizolante:   
Delta
Ferestre mansardp profesionale:   
Fakro și Keylite
Sistem degivrare:   
Tyco Thermal
Materiale de etanșare și sigilare:   
Den Braven, Sika
Lambriuri și elemente de lemn speciale:   
Holver
Elemente sistem multicui:   
MiTek
Organe asamblare:   
Sea, Rocast
Materiale protectie și finisare lemn:   
Sadolin
Materiale termoizolante:   
Knauf, Isover, Caparol
Materiale finisaje interioare și exterioare:   
Caparol
Materiale speciale pentru construcții:   
Isomat

Mansarda de vis – studiu de caz
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O nouă viziune asupra structurilor
O șarpantă reușită este rodul unei bune 

colaborări dintre arhitect și inginerul care 
montează structura, în găsirea celei mai bune 
soluții de execuție. Dar totul devine perfect 
atunci când acest proces este eficientizat cu 
ajutorul unor softuri speciale care optimi-
zează proiectarea structurii unui acoperiș 
cu sau fără mansardă, facilitând mai ales 
obținerea de spații mari, deschise, potrivite 
unei mansarde generoase. Aceste softuri ur-
măresc și obținerea celor mai mici costuri de 
execuție, cu precădere când în această sche-
mă de colaborare există și un producător de 
structuri prefabricate din lemn. 

Am identificat în Romania existența unui 
asemenea furnizor de servicii complete – 

Noua generație a pro-
gramelor de proiectare 

oferă de asemenea o nouă 
dimensiune prin organele 

de asamblare metalice 
pentru structurile din 

lemn (plăcile multicui). 
În timpul calculului, 

programul alege dimen-
siunile lemnului necesar 
și îmbinările, sau se pot 

specifica materialele care 
trebuie folosite, aflate sau 
nu în lista beneficiarului.

MiTek, companie care furnizează atât sof-
turile, cât și echipamentele de prefabricare 
a structurilor, respectiv elementele de îmbi-
nare: plăci multicui din oțel galvanizat și ză-
brele metalice. Într-o unitate de producție, 
lemnul este debitat conform proiectului 
obținut cu ajutorul softului, apoi structura 
este montată folosind presele speciale. Ast-
fel, o bună parte din lucrare se realizează în 
atelier, cu costuri mai mici și cu o mai bună 
supraveghere a calității. Desigur, esențială 
este identificarea unei firme capabile să 
aleagă și să pună apoi în operă un atare 
program, fapt subliniat și de interlocutorii 
noștrii de la Expo Test Construct.

Programele de proiectare și calcul a struc-
turilor din lemn (RoofCon și TrussCon în 
cazul MiTek) asigură o structură sigură și 
proiectată conform cerințelor beneficiaru-
lui, care are anumite exigențe în legătură cu 
utilizarea spațiului de sub șarpantă. Astfel, 
se definește geometria șarpantei, oricât de 
complicată ar fi aceasta, iar programul re-
cunoaşte transferul încărcărilor în ferme 
și grinzi, adăugând încărcări punctuale în 
timpul calculului. Programul face astfel 
încât la calcul obţinem ferme calculate 
pentru cazuri diferite, dar care au aceeaşi 
geometrie.
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Umiditatea în mansardă
Aflată în partea superioară a unei clădiri 

și eventual etanșeizată, mansarda acumu-
lează de regulă aerul cald, dar și umiditatea 
mai mare conținută de acesta, cu toate dez-
avantajele aferente. Iată de ce calitatea ae-
rului trebuie supravegheată cu atenție spo-
rită în mansarde, o consultanță din partea 
unui specialist fiind necesară nu doar pen-
tru cei care locuiesc, ci și pentru cei care 
construiesc. 

Când este vorba despre un apartament, cu 
bucătărie și baie, umiditatea se va acumula 
cu atât mai insistent, afectând sănătatea be-
neficiarului. Iată principalele riscuri identi-
ficate de noi cu ajutorul specialiștilor de la 
DC Group Dezumidificare atunci când 
parametrii optimi nu sunt respectați în acest 
domeniu. Microorganismele, alergenii pros-
peră când aerul are umiditatea peste 60% 
(optim este 40-60%). Mucegaiul se dezvoltă 
când umiditatea relativă este mai mare de 

80%. Umiditatea afectează aparatele electri-
ce și electronice, ale căror părți metalice se 
oxidează accelerat, deoarece condensul este 
scăpat de sub control. Nu mai vorbim de 
igrasia care se formează pe ziduri... La polul 
opus, din cauza lipsei de umiditate printr-o 
etainșeizare superioară, în afară de proble-
mele de sănătate (uscarea căilor respirato-
rii, inflamarea ochilor, senzații de oboseală), 
praful se acumulează vizibil pe suprafețe, iar 
lemnul începe să se usuce sub limitele nor-
male, apărând crăpaturi și sunetele specifice 
– trosnituri, scârțâitul parchetului etc.

De asemenea, trebuie spus că mansar-
dele sunt amplasate în majoritatea cazu-
rilor în zone urbane centrale, iar calitatea 
aerului poate fi dăunătoare locatarilor, cu 
conținutul de vapori nocivi, proveniți de la 
substanțele de curățare și detergenții care 
folosesc amoniacul, substanțele odorizante 
și de împrospătare a aerului din spații închi-
se, emisiile toxice provenite de la produsele 

Umidificator

Mansarda de vis – studiu de caz
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cosmetice, emisiile de noxe de la combina-
tele chimice (clorură de vinil, clorul, plumb, 
solvenți) etc. Uleiurile rezultate de la pră-
jirea alimentelor sunt carcinogene, acestea 
producând acroleina care, odată inhalată, 
duce la deficiențe respiratorii. Toate acestea 
în condițiile în care, conform statisticilor, 
rata de schimbare a aerului din interior cu 
aer proaspat este de 10 ori mai mică decât 
acum 30 de ani. Sunt aspecte valabile pen-
tru orice locuință urbană, inclusiv pentru 
mansarde, fapt pentru care este recoman-
dabil un control al calității aerului. Metode-
le includ, în cazul umiditații prea mari sau 
prea mici, folosirea unor dezumidificatoare/ 
umidificatoare, în paralel cu monitorizarea 
valorilor cu ajutorul unui higrometru.

Potrivit specialiștilor DC Group Dezu-
midificare, tratarea complexă a aerului se 
realizează însă cu agregate sau centrale de 
condiţionare, concepute cu schimbătoare 
de căldură pentru a fi și economice. Ae-
rul suferă o succesiune de transformări, în 
funcţie de condiţii particulare (parametrii 
aerului din interior şi exterior, regimul de 
lucru al încăperii climatizate, sursa de frig 
disponibilă, costuri, posibilităţi de reglare şi 
automatizare). Astfel, se poare alege unul 
dintre următoare sisteme de împrospăta-
re a aerului:
• Fără recirculare (înlocuirea completă a 

aerului viciat cu aer proaspăt);
• Recirculare parţială (înlocuirea parţială 

a aerului viciat cu aer proaspăt);
• Recirculare totală (fără introducere de 

aer proaspăt).

Mansarda românească
În România, mansardele au apărut oda-

tă cu arhitectura occidentală adoptată aici, 
pe filieră franceză sau germană. Încă nu s-a 
valorificat întregul potențial aflat sub înveli-
torile clădirilor vechi, inclusiv al celor aron-
date stilului neoromânesc. 

Dar miza nu este neapărat aici, ci deasu-
pra miilor de blocuri din orașele României, 
unde se pot construi foarte bine mansarde, 
chiar cu 2 etaje acolo unde permite structu-
ra. În ultimii ani, au existat o serie de lucrări 
de mansardare a blocurilor, proces privit ca 
o oportunitate deosebită de valorificare a te-
rasei de deasupra ultimului etaj. Asociațiile 
de proprietari au cedat aceste suprafețe 
unor persoane fizice sau juridice în schim-
bul unor sume de bani sau al unor lucrări 
de termoizolare. Nu toate mansardările s-au 
încheiat cu succes, dar nu neapărat din vina 
ideii sau a constructorilor, ci în majoritatea 
cazurilor din motive legislative, respectiv 
neînțelegeri între proprietari – este un su-
biect pe care o să-l abordăm în numerele 
următoare ale revistei. 

DC Group DEzuMIDIfICarE

București, Calea Victoriei 103-105
tel : 0040 374 073 979
fax : 0040 374 094 140
mobil: 0040 746 413 123 
office@dc-group.ro
www.dc-group.ro

DC Group  
DEzuMIDIfICarE
• umidificatoare şi dezumidificatoare
• aer condiţionat
• purificatoare de aer
• neutralizatoare de mirosuri
• tehnică de masură



 O sOluție unică pentru acOperişuri

povestea Onduline a început în anul 1950, în Franţa, când 
această marcă a fost creată. atunci am introdus pentru prima 
dată materialul fabricat pe bază de fibre organice și bitum, 
pentru acoperiş si sub-acoperiş. până în anul 1964 am deschis 
filiale în Germania și italia, continuând să ne extindem în europa 
de Vest, în următorii ani.

la începutul anilor ‘90, ca urmare a unor inovaţii remarcabile și 
a unor achiziţii importante, am pătruns şi în europa de est.

În ultimii ani, expansiunea noastră a continuat, până în america 
de sud şi chiar până în estul asiei.

În prezent livrăm produse de înaltă performanţă și soluţii 
premiate, în peste 100 de ţări la nivel global - am acordat o 
atenţie deosebită cercetării, pentru a obţine produse estetice, 
sigure și cât mai simplu de utilizat.

Dezvoltarea şi succesul Onduline se bazează pe angajamentul 
nostru faţă de cerinţele clienţilor, în scopul de a le oferi soluţii 
de încredere pentru acoperişuri, de care ei se pot bucura, în 
orice anotimp.

Onduline®,  
întotdeauna aproape de tine!

Valul de inovaţii continuă să avanseze cu mare viteză. Mai mult decât o gamă de produse, OnDuVilla® este o soluţie cu adevărat 
unică pentru acoperişuri şi un sistem complet, oferindu-vă elemente potrivite şi componente adecvate, siguranţă, estetică 
originală, confort termic şi acustic şi o gamă variată de culori şi modele. pentru că este uşor şi sigur de instalat, vă puteți bucura 
de protecţia acoperişului dumneavoastră într-un timp foarte scurt.

Descoperiți deosebirile 
ONDUVILLA®!



Fiind o soluţie a viitorului, OnDuVilla® oferă o alternativă 
ideală la ţigla din beton şi ceramică, precum şi ţigla metalică 
şi şindrila. acest material este etanş la apă, sigur şi ecologic.

OnDuVilla® este o soluţie cu adevărat unică şi un sistem 
complet, ideală pentru construirea sau renovarea acoperişului 
şi se adaptează perfect pe orice tip de structură de acoperiş, 
inclusiv şipcile din lemn sau metal, grinzile din lemn sau de beton. 
Datorită flexibilităţii şi greutăţii reduse, plăcile OnDuVilla® se 
potrivesc perfect pe orice formă sau dimensiune a acoperişului, 
inclusiv pe structurile uşoare şi inegale.

Vă puteți bucura de un sistem de acoperiş unic și complet, la 
un preţ competitiv. puteţi beneficia de protecţia acoperişului 
dumneavoastră într-un timp foarte scurt, pentru că este uşor 
şi rapid de instalat. Veţi ieși în evidenţă cu OnDuVilla®,  
îmbunătăţind estetica și valoarea casei!

Orice ai nevoie pentru acoperişul 
tău, ONDUVILLA® îți oferă cele 
mai noi şi eficiente soluții!  

Oferind  confort termic şi performanțe acustice, viaţa se 
desfăşoară normal, chiar şi în condiții de căldură excesivă sau 
ploaie. Dacă locuiți într-o zonă seismică, puteți fi liniştit, 
OnDuVilla® vă protejează.

Onduline® a atins în timpul fabricației, o emisie de gaze cu 
efect de seră redus şi reciclează aproximativ 200.000 tone de 
material în fiecare an.
produsele OnDuVilla®  sunt compuse din fibre reciclate şi 
utilizează pigmenţi naturali pentru colorare.
la fel ca toate produsele Onduline®, OnDuVilla® nu conţine 
azbest.
În plus, datorită greutăţii reduse a produselor OnDuVilla®, 
transportul este optimizat şi structura de susținere necesară 
acoperişului, este mai uşoară.
OnDuVilla® contribuie la îndeplinirea cerinţelor leeD.

Confort fără compromis

Valoare considerabilă

Eco responsabil

susţinut de tehnologia exclusivă sealsmarttM, elasticitatea 
ma-terialului compozit OnDuVilla® îi permite să etanşeizeze 
în jurul fiecărui cui, creând o barieră permanentă, rezistentă la 
infiltrații. la suprapuneri imper-meabilitatea este asigurată de 
cele două marcaje ştanțate.

spre deosebire de ţiglele metalice, OnDuVilla® nu corodează. 
ca mărturie a încrederii noastre în siguranţa OnDuVilla®, 
aceste plăci sunt oferite împreună cu o garanţie de 15 ani la 
impermeabilitate, plus o garanţie pe viaţă împotriva coroziunii!

Impermeabilitate garantată

Ce spun clienții noştri

„când îmi construiam noua casă, nu mă puteam hotărî 
între OnDuVilla® și țiglele metalice recomandate 
de vecinii mei. Însă acum mă bucur că am ales 
OnDuVilla®. când soarele dogorește, eu și familia mea 
ne bucurăm de confort termic în timp ce la ei în casă 
te simți ca într-un cuptor. acum, prietenii copiilor mei 
preferă să vină să se joace la noi. În același timp, noul 
meu acoperiș atenuează zgomotul produs de ploaie, așa 
că nu mai suntem nevoiți să dăm sonorul televizorului 
la maximum pentru a-l putea auzi! iar acoperișul meu 
arată grozav datorită aspectului mediteranean. nu 
este plat și banal, așa cum arată toate celelalte. iese în 
evidență și sunt mândră de el. În această regiune, am 
avut probleme grave din cauza cutremurelor, însă cu 
OnDuVilla®, eu și familia mea ne simțim mult mai în 
siguranță!”

isabel Gonzalo

chile

„recent ne-am renovat acoperișul din cauza faptului 
că vechiul nostru acoperiș din fibro-ciment prezenta 
infiltrații. cu OnDuVilla®, instalarea a fost extrem de 
simplă și nu a mai fost nevoie să schimbăm structura 
acoperișului. 
Întregul proiect a fost realizat rapid, nu ne-a întrerupt 
în niciun mod activitățile noastre de zi cu zi, cheltuielile 
cu manopera au fost reduse, iar performanța este 
surprinzătoare pentru un material atât de ușor. 
accesoriile ne-au permis să beneficiem de un aspect 
curat și profesionist. suntem extrem de încântați 
de rezultate. aspectul este cel al stilului tradițional 
mediteranean, cu avantajul suplimentar al unui acoperiş 
impermeabil. OnDuVilla® dă valoare reală casei 
noastre.”

Wayan rasdana

indonezia

www.onduline.ro 
www.onduvilla.net
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C ompania Fakro, unul dintre cei 
mai mari producători de ferestre 

de mansardă din lume, a organizat în-
tre 9 și 12 februarie 2012 cea de-a tre-
ia ediție a Concursului Internațional 
de Schi pentru Montatorii de Aco-
perișuri – IFD FAKRO World Ski 
Cup. Competiția s-a desfășurat pe 
pârtiile de la Jaworzyna Krynicka  – 
Polonia, unde s-au întrecut pentru un 
loc pe podium peste 60 de montatori 
pasionați de schi, din nouă țări euro-
pene: Belgia, Cehia, Elveția, Polonia, 
România, Rusia, Slovacia, Slovenia și 
Ungaria. În acest an, cehii, slovacii și 
elvețienii s-au dovedit a fi cei mai buni.

știri

Concursul Internațional de Schi  
pentru Montatori: IFD Fakro Ski World Cup

Concursul Internațional de Schi 
pentru Montatori a fost atât o opor-
tunitate pentru profesioniștii din in-
dustria acoperișurilor de a se bucura 
de o competiție sportivă, cât și o oca-
zie pentru a dezbate subiecte comu-
ne în cadrul Conferinței Federației 
Internaționale a Montatorilor de 
Aco pe rișuri (IFD), sponsorul campi-
onatului.

Ediția de anul acesta a demon-
strat că evenimentul, profesional și 
sportiv totodată, câștigă din ce în 
ce mai mulți adepți de pe întregul 
continent. „Atât campionatul, cât și 

con ferința, au devenit deja un reper 
în calendarul internațional al eveni
mentelor pentru specialiștii din indus
tria acoperișurilor”, a subliniat pre-
ședintele IFD, Piet Jacobs. „Este o mare 
oportunitate pentru noi de a aduce 
laolaltă profesioniști din același dome
niu. Reuniunea nu numai că favorizea
ză relațiile internaționale, dar este și 
un prilej pentru punerea bazelor unor 
ulterioare colaborări”, completează 
domnul Jacobs. 

Silviu Dumitrescu, președintele 
ANMAR și reprezentant al delegației 
României, a arătat că „acest eveni

ment este binevenit pentru dezvol
tarea relațiilor atât între președinții 
asociațiilor, cât și între montatori, 
devenind în acest fel prilej pentru un 
valoros schimb de experiență între 
profesioniștii din domeniu la toate ni
velurile”. România a fost prezentă în 
acest an pentru a treia oara în cadrul 
concursului. 

Datorită bunei organizări, activită-
ților recreative și ospitalității poloneze 
de la Jaworzyna, s-a decis ca urmă-
toarea întâlnire de acest gen, care va 
avea loc anul viitor, să se desfășoare în 
aceeași locație. 
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A nul acesta, pe parcursul celor pa
tru zile ale târgului, au venit la 
Stuttgart peste 55.000 de vizita

tori (aproape 5.000 din afara Germaniei) 
și 607 expozanți, care au avut la dispoziție 
o suprafață de peste 35.000 mp – dacă 
scoatem din calcul zonele pentru eveni
mente speciale, ar rămâne totuși peste 
55 mp media de suprafață per expozant, 
ceea ce spune multe despre orizontul de 
așteptare al evenimentului… 

În plus, dincolo de ceea ce înseamnă 
în mod obișnuit un târg (produse noi, 
promoții, networking etc.), anul acesta, 
în Atriumul Centrului Expozițional din 

Stuttgart, vizitatorii au fost martorii unui 
eveniment special: 22 de dulgheri din 
zece țări au concurat pentru titlul de „Cel 
mai bun tâmplar european”. 

Câștigătoare a ieșit echipa Germani
ei, după 16 ani de când această țară a 
obținut ultima dată titlul. Președintele 
Holzbau Deutschland, Ullrich Huth, a de
clarat: „Acest campionat european a fost 
o modalitate de a-i face să strălucească 
în lumina reflectoarelor pe tinerii noştri 
tâmplari calificaţi. Şi au lucrat minunat. 
Următoarea ediţie va fi într-un alt loc din 
Europa – acesta este și cel mai interesant 
lucru la acest concurs”.

Dach + Holz International 
2012 – Stuttgart

Târgul Dach + Holz 
International de la 

Stuttgart (31 ianuarie 
- 3 februarie 2012) este 

un reper în domeniul 
construcțiilor și în spe-
cial în ceea ce ne suge-

rează chiar denumirea: 
acoperișuri și lemn. 

Este o ocazie unică de a 
vedea „crema” dulgheri-

lor, tinichigiilor și altor 
breslași din industrie, 

cu costumele germane 
caracteristice și mân-

dria de a le purta. 

Specificul local este 
doar o parte a mani-
festării; în fond, este 

un târg cu caracter 
internațional, cu o 

tradiție importantă 
(prima ediție a fost în 
1957), care exercită o 

atracție deosebită și 
asupra producătorilor, 

arhitecților, designe-
rilor, montatorilor de 

orice nivel.    

ACTUAL
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 Ecologie performantă

C ompania Bauder a insistat la Dach + 
Holz International pe concepte ter

mo izolante (polimerice cu bitum de exem
plu), pe membrane de etanșare și, nu în 
ultimul rând, pe caracteristicile integra
toare ale sistemelor pentru acoperișuri 
verzi (Bau derRoofbiotop), capabile să eco
logizeze terasele clădirilor și să facă din 
acoperișuri un habitat pentru flora locală. 
În același spirit ecologic, au fost expuse 
ultimele sisteme de panouri fotovoltaice, 
adaptate acoperișurilor în terasă. 

Așa cum arată oficialii Onduline, 
târgul a fost o ocazie ideală pentru a 
expune gama vastă de produse pentru 
acoperișuri ușoare din materiale compo-
zite cu fibre organice, bitum sau rășini. 

Ca noutăți, au fost evidențiate noile siste-
me de montaj cu șuruburi în culori asorta-
te invelitorii (disponibile pe piață doar din 
mai anul acesta), învelitorile de înaltă sta-
bilitate din rășini poliesterice, Onducolor, o 
nouă gamă de panouri pentru acoperișuri 
și pereți, precum și noul sistem de culori și 
accesorii al panourilor Onduvilla, pe bază 
de fibre de bitum și cu aspect de țiglă. 

Standul Gerband a fost o intere-
santă incursiune în lumea sistemelor 
de etanșeizare, a benzilor adezive. 
Aici am întâlnit-o și pe reprezentanta 
Gerlinger GmbH & Co. KG în România, 
doamna Maria Hamza, care a insistat 
asupra importanței ca montatorii ro-
mâni de acoperișuri să apeleze la pro-
duse profesionale, specifice condițiilor 
climatice și destinației fiecărei lucrări. 

În funcție de opțiunile montatorilor 
în privința soluțiilor de etanșeizare, 
acele lucrări vor fi unele provizorii sau 
pe termen lung.

Merită remarcată de asemenea promo
varea deosebită a brandului Bauder în ca
drul evenimentului, cu una dintre cele mai 
puternice expuneri la nivel vizual și cu un 
stand impresionant ca design și suprafață 
(circa 600 mp).

Standul Bauder a avut o 
suprafață impresionan-
tă: circa 600 mp.
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„Vin la aceste târguri 
pentru a vedea ultimele 

soluții tehnice și 
tehnologii apărute pe 
piață. Urmăresc atent 
ce apare nou pe piața 

învelitorilor și vreau să 
țin legătura cu acești 

furnizori de tehnologie. 
Însă nu acesta este 

singurul motiv – menirea 
târgurilor este să aducă 
împreună producătorii 

cu tehnicienii, montatorii 
și distribuitorii.”

Virgil Baciu, Director 
General Valcon Roofs

Prezentat în premieră 
de Rockwool la târg, pro-
gramul de identificare a 
potențialului energetic 
al clădirilor SanierCheck 

vine în sprijinul pro-
prietarilor identificând 

simplu și imediat 
măsurile de moderni-
zare și eficientizare a 

construcțiilor, costurile 
acestora dar și econo-
mia realizată astfel în 

timp. Programul are în 
vedere și parametrii spe-

cifici, precum climatul 
preponderent al zonei, 

oferind răspunsuri clare 
la multe întrebări rele-
vante precum: stadiul 

actual al construcției din 
perspectiva necesarului 

energetic, stadiul aceste-
ia după renovare, propu-
neri concrete de sisteme, 

reprezentare 3D a vari-
antelor de renovare.

 Super-premium în acoperișuri 

V izita noastră la Stuttgart a fost oca
zia de a vedea multitudinea de ele

mente componente ale sistemelor pentru 
acoperișuri din titanzinc Rheinzink, dar 
și de a ne întâlni cu boardul marelui pro
ducător german. Domnul Johann Hauser, 
șeful diviziei de export, a avut câteva apreci
eri pozitive în legătură cu evoluția brandului 
în România, accentuând importanța mon
tajului: „Montajul unui produs Rheinzink 
trebuie să fie înainte de toate unul profe-
sionist, dincolo de orice dubii, fără absolut 
nicio reclamație din partea beneficiarului. 

Avem niște produse premium, recunos-
cute ca atare, dar calitatea trebuie să se 
regăsească și în montaj. Pentru montator, 
o comparație plastică ar fi următoarea: 
degeaba ai un Mercedes, dacă nu știi să-l 
conduci”. În privința evoluției pieței, dom
nul Hauser a opinat că este un moment 
bun pentru zona premium, marcat de că
utarea produselor de calitate, care nu pun 
probleme ulterioare în exploatare.

La eveniment l-am întâlnit 
și pe domnul Dan Mircescu, 
director general Final 
Distribution, reprezentantul 
exclusiv al brandului Gerard 
în România, context în care 
i-am luat un scurt interviu.

Domnule Dan Mircescu,  
ce târguri externe din 
domeniul construcțiilor 
obișnuiți să vizitați și de ce?
Târgurile internaționale 
dedicate materialelor de 
construcții au fost și sunt 
încă evenimente care trebuie 
luate în considerare. Din ne-
fericire, în ultimii ani se poate 
observa o mare diferență 

între târgurile din România și 
cele europene: în timp ce la 
noi s-au prăbușit din punct 
de vedere al numărului de 
expozanți și vizitatori, în 
Occident numărul acestora 
crește constant. 
În general, am urmărit să vizi-
tez Batimat din Franța, BAU 
(München) și Dach + Holz. 
De asemenea, și târgurile din 
estul Europei sunt interesan-
te, prin prisma tendințelor și 
dinamicii pieței.

Ce anume vi s-a părut 
special la ediția 2012 a 
târgului Dach + Holz?
Dach + Holz din Stuttgart, 

o expoziție dedicată 
acoperișurilor, m-a impre-
sionat prin numărul mare 
de expozanți și vizitatori, 
respectiv prin dinamica 
acestui sector. 
Culmea este că, într-o țară 
super-tehnologizată ca 
Germania, meșterii și micii 
producători ocupă un loc de 
cinste alături de marii produ-
cători, produsele artizanale 
fiind foarte apreciate. 
De asemenea, aș vrea să 
menționez atenția cu care 
expozanții au abordat imagi-
nea standurilor de prezenta-
re, unele dintre ele fiind de-a 
dreptul spectaculoase.

Johann Hauser 
(directorul 

de export al 
Rheinzink), 

împreună cu 
reporterul 

revistei 
Mansarde și 
Acoperișuri.
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PovESTE  
DE SuCCES
Grupul Zambelli a 
luat ființă cu 50 de 
ani în urmă, dintr-o 
mică întreprindere 
meșteșugărească din 
Grafenau, specia-
lizată în montajul 
acoperișurilor de bise-
rici. Datorită calității, 
dar și execuției unor 
lucrări neobișnuite sau 
dificile, care solicitau 
imaginația, afacerea 
de familie s-a dezvol-
tat pentru ca acum să 
ajungă un grup indus-
trial cu peste 3.000 de 
angajați și 8 sedii în 4 
țări, devenind unul din-
tre cele mai importante 
companii din domeniul 
prelucrărilor metalice 
pentru acoperișuri. Din 
2005, producătorul 
german este prezent și 
pe piața românească 
prin Zambelli Metal din 
Sfântu Gheorghe. 

Z ambelli a accentuat în cadrul expo
ziției Dach + Holz International câteva 

dintre lucrările sale de referință: Patinoa-
rul și Gara Centrală din Viena, stadio-
nul și aeroportul nou din Liov, centrul 
expozițional din Munchen. 

Dar, înainte de toate, a arătat importanța 
în aceste proiecte a „principiului” RIB-
ROOF, datorită căruia sau putut exe
cuta lucrări complexe, variate, rapide și 
de bună calitate, cu un bun coeficient de 
rezistență termică a acoperișurilor clădiri
lor de suprafață mare. Așa cum neau ară
tat reprezentanții companiei, acest sistem 
este produs în cadrul unei divizii separate 
cu locații în Grafenau și Aiterhofen, Ger
mania, și poate fi livrat la lungimi de până 
la 32 m. În anumite cazuri, când logistica 
lucrării o cere, se poate realiza profila
rea (dreaptă, conică sau curbată) chiar pe 
șantier, cu ajutorul unor instalații mobile. 

Cel deal doilea departament al com
paniei, evidențiat în cadrul târgului, este 
Zambelli Fertigungs, unul dintre cei 
mai mari producători europeni de articole 

pentru drenaj, cu o gamă diversificată de 
produse și accesorii specifice. Diversitatea 
ofertei a fost remarcată și în privința ma
terialelor și aliajelor folosite: cupru, titan
zinc, tablă zincată, tablă zincată și vopsită, 
aluminiu etc., în prelucrarea cărora Zam-
belli dispune de o expertiză de excepție. 
Acestea sunt prelucrate cu echipamente de 
înaltă performanță, care debitează meta
lul cu tehnologie laser, fapt datorită căruia 
precizia tăierii este de +/ 0,1 mm.
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Zambelli în România

Bogdan Chiorean 
Director Vânzări  

Strada Constructorilor 2,  
Sfântu Gheorghe 
jud. Covasna

Tel: +40(0)36 74 02 95-7 
      +40(0)731 355 385

bogdan.chiorean@zambelli.de 
www.zambelli.de

  Zambelli – 50 de ani de calitate
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soluții ecosustenabile

Panouri fotovoltaice în sistem integrat
specialiștii în sisteme moderne pentru acoperiș în terasă au observat că montajul panourilor 
fotovoltaice poate avea efecte distructive, perforând și deteriorând termoizolația și hidroizolația. 
iată de ce puternicul producător german Paul Bauder GmbH & Co. KG a conceput și lansat pe 
piață panourile fotovoltaice BauderSOLAR, dotate cu sisteme de prindere care nu afectează 
acoperișul, oferind în același timp echipamente de înaltă performanță pentru obținerea energiei 
electrice din radiația solară.

» Caracteristicile BauderSOLAR
1. Protejarea acoperișului

• proiectare optimă pentru a nu afecta sistemul de acoperiș;
• protecție din polipropilenă;
• cheltuieli reduse de mentenanță. 

2. Eficiență ridicată
• module fotovoltaice cu eficiența de 15,7%;
• putere electrică maximă obținută la o înclinare de 10°.

3. Simplu și rapid de instalat
• sistem de prindere simplu, care nu necesită scule speciale;
• compatibilitate perfectă între modul și substructură;
• soluţii flexibile de instalare pe sisteme de acoperiș diferite;
• posibilitatea demontării rapide, mecanice și electrice;
• cablaj integrat.

4. Proprietăți fizice și încărcări
• greutatea este mică, gândită pentru acoperișuri ușoare;
• sticlă certificată în conformitate cu standardele germane;
• rezistență deosebită, testată în tunel de vânt;
• stabilitate dimensională;
• substructură din polipropilenă, rezistentă la razele UV.

În Germania, una din 5 hidroizolații pentru acoperiș 
în terasă și una din 5 termoizolații pe căpriori sunt 
realizate cu ajutorul produselor Bauder. În acest con-
text, dorința utilizatorilor de a obține energie electrică 
din panouri fotovoltaice este lăudabilă, dar unele mon-
taje nu sunt realizate corespunzător, anulând avantajele 
ecologice oferite de aceste sisteme de acoperiș. Nu toate 
panourile solare au sisteme de prindere capabile să prote-
jeze suprafața suport, creându-se punți termice sau zone 
predispuse la infiltrații, care nu pot fi remediate ulterior. 
Specialiștii Bauder au înțeles că această problemă se poa-
te rezolva doar prin realizarea unui sistem adaptabil, inte-
grat, a cărui proiectare să poată fi făcută ținând cont de 
toate elementele componente.  

Elementul distinctiv al sistemului BauderSOLAR Sol-
fixx System este instalarea fără nicio penetrare, deci 
fără deteriorarea hidroizolației și a termoizolației, fiind 
stabil pe orice tip de suprafață datorită posibilității um-
plerii substructurii cu balast. Orice solicitare care intervi-
ne asupra panourilor rămâne ușor de tolerat. 
Există două tipuri de sistem, în funcție de stratul final 
al terasei: cel cu balast și cel cu sudare pe membrana 
aparentă. Unităţile sunt ușoare, având greutatea de nu-
mai 13 kg/mp și pot fi instalate pe beton, sistem de terasă 
sau metal profilat. 

Proiectarea panourilor fotovoltaice a fost făcută astfel 
încât să ofere maximă siguranță utilizatorului, dar și un 
montaj cât mai simplu pentru cei care le instalează. La 
baza acestui concept stă de fapt expertiza tehnică a ce-
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S.C. Bauder S.R.L. Cluj-Napoca 
Telefon: +40/(0)264/20.66.38; Telefax: +40/(0)264/20.66.39 
info@bauder.ro; tehnic@bauder.ro

www.bauder.ro

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

lor peste 150 de ani de experiență în colaborarea cu con-
structorii și arhitecții a companiei Bauder.

Cu sistemele BauderSOLAR FD 5 și BauderSOLAR LD 20, 
se găsește pentru fiecare acoperiș terasă soluţia fotovol-
taică optimă, iar prin revoluționarul Solfixx System a fost 
găsită soluția pentru eliminarea oricărui sistem de stră-
pungere, panourile fiind susținute doar de propria greu-
tate și de o proiectare modulară specială care le conferă o 
stabilitate deosebită pe suprafața suport, inclusiv în mo-
mentul manifestării intemperiilor. 

Bauder este unul dintre cei mai mari producători europeni 
de sisteme pentru acoperiș în terasă sau în pantă, compuse 
din membrane bituminoase, membrane din material plas-
tic și sisteme de termoizaţie din poliuretan, oferind proiec-
tanţilor și aplicatorilor soluţii complexe, sigure, într-o gamă 

diversificată de sortimente, adaptate nevoilor specifice și 
bugetului. Cu ajutorul consultanților și tehnicienilor proprii, 
Bauder România oferă soluții integrate pentru orice tip de 
solicitare, putând proiecta cu ajutorul unor programe dedi-
cate sisteme de panouri fotovoltaice adaptate oricărui tip 
de acoperiș terasă sau acoperiș verde.

Panou fotovoltaic BauderSOLAR
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sisteme de evacuare a fumului
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Siguranța în exploatare
Problemele coșurilor de fum Pot fi multiPle.  
din cauza arderilor incomplete, cu preponderență a com-
bustibililor solizi, se creează depuneri în timpul evacuării, 
care se depozitează pe pereții coșului sub formă de funin-
gine sau gudron, umed sau uscat, acesta favorizând bloca-
jele și suprasolicitarea materialelor din care este construit 
coșul, facilitând și apariția unor incendii în canalele de fum. 

Nu mai puțin importantă este apariția de pete închise 
la culoare pe pereții exteriori ai coșului de fum, ceea 
ce denotă prezența condensatului și rezistența, respec-
tiv etanșeitatea necorespunzătoare la acesta a structurii 
coșului. odată ce secțiunea coșului devine obturată din 
cauza unor obiecte căzute în canal sau a depunerilor, 
acesta nu mai funcționează corespunzător, iar, în cele mai 
multe cazuri, se diminuează și randamentul generatorului 
de căldură, iese fumul prin deschiderea ușii de alimentare 
a focarului, intervenția coșarului fiind imperios necesară.

o importanță deosebită în ceea ce privește exploa-
tarea în siguranță a surselor de căldură cu combustibili 
solizi (lemne, rumeguș, brichete, peleți) se acordă, de 
către coșari, prin curățarea corectă a focarelor sobelor, 
șemineelor și cuptoarelor de pizza de diferite tipuri, 
activități care trebuie să se desfășoare la intervale sta-
bilite de către producătorul acestor aparate termice și 
în conformitate cu legislația în vigoare.

Mentenanța 
coșurilor 
de fuM
Întreținerea periodică a coșurilor de fum 
este o acțiune de importanță majoră, 
care are drept scop asigurarea unui tiraj 
corespunzător necesar funcționării la ran-
dament a surselor de căldură, exploatarea 
în deplină siguranță a instalațiilor termice 
bazate pe arderea diferitelor tipuri de 
combustibili și prelungirea duratei de 
funcționare a coșurilor de fum. 

conform statisticilor i.G.S.u. (inspectoratul General 
pentru Situații de urgență), în anul 2011, 14% din nu-

mărul total de incendii, respectiv peste 2.200, au fost 
cauzate de coșuri de fum defecte sau necurățate.

„Meserie veche, tehnologie 
nouă” – afirmă dom-

nul Mircea Bălșoianu, 
Președintele Asociației 

Hornarilor, Constructo-
rilor de Coșuri de fum 
și Șeminee (ASFOCH), 

asociație profesională în 
cadrul căreia membrii 
participă la cursuri de 
pregătire profesională  

de nivel european.



Prin efectuarea la timp a lucrărilor de mentenanță de către perso-
nal calificat și autorizat, numărul foarte mare de incendii și intoxi-
cări cu monoxid de carbon poate fi redus considerabil, evitându-se 
cazurile de pierderi de vieți omenești și pagube materiale.

Coșarul modern
meseria coșarului este o legendă care se cunoaște încă din 
secolul al XVii-lea. În multe țări se atinge nasturele sau peria 
coșarului, acest gest fiind considerat ca unul care-ți aduce 
noroc. evoluția, de-a lungul timpului, nu a ocolit nici acest 
domeniu de activitate. Procedeele de verificare și curățare 
a coșurilor de fum au fost perfecționate, dotările cu diferite 
unelte, echipamente și aparatură au fost extinse. 

În prezent, coșarul nu mai folosește sârma și unica pe-
rie, ci s-a trecut la utilizarea de perii de diferite forme, 
materiale și dimensiuni, atașate la tije rigide sau flexi-
bile, în funcție de tipul de coș de fum și de natura de-
punerilor. În anumite situații se impun chiar și intervenții 
mecanizate, iar aspiratorul, cu ajutorul căruia se asigură 
evacuarea funinginii, în condiții de păstrare a curățeniei 
în spațiul de amplasare a coșului, face parte din dotarea 
coșarilor profesioniști. 

de asemenea, s-a schimbat și modul de verificare a stă-
rii tehnice a coșului, trecându-se de la un simplu control 
cu oglindă și lumină la inspecții foto-video și proba de 
etanșeitate la gazele de ardere cu fumigenă.

coșarul zilelor noastre, cu o pregătire profesională și 
dotare tehnică corespunzătoare, va adopta procedura 
de verificare și curățare adecvată situației de pe teren, 
făcând totodată propuneri proprietarilor de locuințe cu 
privire la soluționarea deficiențelor constatate. 
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A r fi minunat să de-
cidem noi, mon-
tatorii, ce sisteme 

folosim și cum le punem 
în operă, dar în 70-80% 
din cazuri proiectele ni se 
aduc explicitate în caietul 
de sarcini. Doar în restul 
cazurilor de 20-30% deci-
dem noi, când clienţii sunt 
inspirați şi lasă la latitudi-
nea noastră aceste detalii 
pentru care noi ne asumăm răspunderea 
integral. Aceasta nu înseamnă că prima 
categorie, cele 70-80% din cazuri, sunt 
toate greşite, dar uneori sunt... imaginare, 
în opinia noastră, a celor care știm cum 
reacționează de fapt mai multe produse și 
materiale asamblate într-un sistem. 

Caz concret: mi s-a cerut pentru o lici-
tație panoul cu cel mai bun randament 
(eficienţă energetică) pentru că „aşa a fost 
îndrumat”. Cerința este lăudabilă, dar lu-
crurile nu sunt chiar așa de simple – dacă 
una dintre componentele electrice nu co-
munică bine cu celelalte, sistemul are pier-
deri mari şi este inutil să optezi pentru un 
panou cu eficienţă energetică ridicată.

Variante de amplasament

Câmpurile fotovoltaice pot fi imaginate și pro-
iectate în foarte multe variante: pe acoperișuri 
fixe sau mobile, pe terase și acoperișuri cu 
pante diferite, pe terase verzi etc. În opinia 
mea, aceste sisteme trebuie privite mai degra-

Panourile 
mono şi 

Policristaline 
dau un randament mai 
mare atunci când sunt 

orientate spre sud şi 
înclinate la un unghi 
de 35º; astfel, 1 kWp 

se obține pe 8 mp, 
suprafaţă în care poate 

fi inclusă şi o foarte 
mică parte de acoperiş 

cu probleme (luminator 
tip ţiglă sau o gură de 

ventilaţie). 

Panourile 
amorfe şi tiP 

film subtil  
sunt utilizate în mod 

obişnuit la clădirile pe 
structură metalică, 

înlocuind sticla cu 
brio, la terase deschise 

sau închise şi verzi. 
aceste panouri ocupă o 

suprafaţă de 11-12 mp  
pentru o putere 

instalată de 1 kWp, ele 
neavând restricţii ale 

unghiului de înclinare. 
Pot fi montate atât 

vertical, cât şi orizontal, 
spre est sau vest, 
sud şi chiar nord, 

randamentul în acest 
ultim caz fiind însă 

mult diminuat.

bă dintr-o perspectivă... artisti-
co-productivă, luând în calcul 
desigur necesitățile și arhitec-
tura construcției. În principiu, 
există câteva situații de mon-
taj clasice, după cum urmează:
1. Montajul pe un acope-
riş fix, pe care îl folosim doar 
pentru protecţie la intemperii 
climatice. Aici avem de aseme-
nea câteva posibilități:
a) Orientarea cu coama prin-

cipală pe direcţia sud-nord, cu pantă mai 
mare de 30º spre vest şi spre est – în acest 
caz, se vor încărca ambele părţi cu pano-
uri, pentru a obţine o capacitate mare, în 
condițiile în care puterea produsă este de 
fapt înjumătăţită din cauza orientării. În 
funcţie de modul diferențiat de strălucire a 
soarelui, eficiența va fi de 60-70%.

b) Orientarea cu coama principală pe direc-
ţia sud-nord, cu pantă de 9-15 º spre est şi 
spre vest – se vor încărca ambele părţi pentru 
a obţine capacitatea maximă în raport cu su-
prafaţa acoperişului; la răsăritul soarelui, par-
tea estică este luminată instantaneu, urmând 
ca partea vestică să fie luminată în următoa-
rele 2 ore, datorită înclinaţiei mici a acoperişu-
lui – rezultatul eficienţei este de 85-95%.

c) Acoperiş cu o singură apă orientată spre 
sud – rezultatul eficienţei energetice este de 
100%, chiar şi în plus, dacă cel ce a realizat 
sistemul a fost atent la compunerea acestuia.

2. acoperişurile Mobile – sunt o îmbi-
nare între tehnologie, viitor și SF; nu oricine le 
poate construi și sunt puţini cei ce-și permit 

Mădălin Grigorete – 5 Group

Panourile voltaice:
amplasament, 
eficiență, montaj
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această extravaganță, fiind realizate din pano-
uri și sisteme mecanice de ultimă generaţie.
3. terasele hidroizolate şi terase-
le verzi (lăsând deoparte acoperișul verde, 
căci este mai greu să combini partea verde-
organică cu opacitatea sau semiopacitatea 
panourilor). O terasă verde înseamnă o gră-
dină de vis, suspendată pe o clădire, protejată 
de panouri fotovoltaice care, în timpul zilei, 
pot reduce efectul de caniculă prin umbra 
lor. Astfel, se pot monta panouri amorfe, de 
tip film subtil sau alte tipuri, mai puţin cele 
mono şi policristaline, care au nevoie de o 
înclinare de 35-37º pentru românia. Aces-
te panouri au design plăcut ce pot înlocui cu 
succes paravanele de protecţie din sticlă, sau 
acoperișurile în consolă.

Sisteme de prindere/montaj 
pe acoperiş sau terasă

Când se realizează prinderea / montajul, se 
pune problema dacă sunt necesare sau nu 
găuri, dacă se poate fixa sistemul direct în be-
ton perforând hidroizolaţia (pentru ca fixarea 
să fie adecvată pentru solicitările la vânt), sau 
pe diferite tipuri de tălpi, fără a perfora hidro-

sistemului de fixare, este necesară o mare 
atenție pentru a nu perfora hidroizolaţia cu 
structura metalică, inclusiv la depozitare. Gă-
urile în beton se vor face cu foarte mare pre-
cizie, cu adâncimi bine stabilite, urmând a fi 
umplute cu masticuri bituminoase, acoperite 
cu manșon de cauciuc perforat în dreptul gă-
urii. Se introduce un diblu de plastic sau me-
talic, apoi holșurubul dublu și se obturează 

izolaţia. Aceste tălpi sunt încărcate cu diferi-
te greutăţi, calculate în așa fel încât să reziste 
forţei vântului și să nu afecteze acoperișul.
1. situaţia când se fac găuri, pentru 
fixarea în structura de beton, impune o mare 
atenţie în privința dispunerii hidroizolaţiei și a 
modului de lucru. Dacă se constată că hidro-
izolaţia este desprinsă de beton sau prezintă 
bule de aer, este necesară refacerea membra-
nei, iar apoi montarea structurii. La montarea 

gaura la suprafață cu mastic. Masticul se va 
întări în 24 ore, după care se face montarea 
efectivă a structurii.
2. situaţia când nu se fac găuri în hi-
droizolaţie (și aici însă trebuie avut mare 
grijă la modul cum se prezintă membrana). 
Între talpa structurii și hidroizolaţie recoman-
dăm o altă hidroizolaţie sau material geotextil 
impermeabil semirigid, ce va depăși talpa cu 
minimum 5 cm într-o parte și alta.

E ste foarte important pe cine 
alegem ca montator, ce ex-

perienţă are, ce recomandări ne 
prezintă, cine ni l-a recomandat. 
Da, lipsa de experienţă şi ”avan-
gardismul” bun la toate pot dis-
truge un acoperiş, începând cu 
momentul în care este montată 
o schelă sau se calcă pentru pri-
ma dată pe acoperiş. Mai poate 
fi menționată lipsa de experien-
ţă a arhitecţilor şi proiectanţi-
lor, dar și a beneficiarului care, 
pentru a nu plăti o diferenţă de 
1 - 3%, pentru un sistem perfor-

mant, mai scump dar sigur, pre-
feră unul rudimentar și ieftin. Se 
pot întâlni de asemenea foarte 
multe situaţii de erori la montaj, 
iar aceste greşeli sunt specifice 
fiecărui acoperiş în parte. 

 Cum alegem montatorul?

SC. 5 GROUP SRL, Arad 

Str. Andrei Saguna nr. 61, 
310036 

Tel: +40.732.40.21.67 
      +40.357.44.55.15

Email: office@5group.ro 
Web: www.5group.ro
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Târgurile Construct Expo 
și Ambient Expo de anul 

acesta s-au desfășurat 
împreună, în perioada  

29 martie – 1 aprilie, 
alături de Expo Flowers 

& Gardens, Antique Mar-
ket și Târgul de Produse 

Tradiționale. A fost o 
ocazie foarte bună 

pentru noi să studiem 
îndeaproape oferta 

și noutățile pieței de 
acoperișuri, mansarde și 

terase, într-un context 
mai larg, care include și 

amenajările interioare și 
exterioare. Am avut de 
asemenea o companie 
plăcută și numeroasă: 
peste 15.000 de vizita-

tori, conform statistici-
lor organizatorului.

Participare încurajatoare
Într-o perioadă în care manifestările 
expoziționale românești, de orice na-
tură, continuă să reflecte o anumită 
reticență, rămânând la un nivel scăzut 
ca investiții și număr de participanți, 
am avut ocazia să vedem de data aceasta 
în complexul Romexpo un plus de vita-
litate și optimism, manifestat ce-i drept 
doar de o parte a pieței de construcții. 

Am avut de vizitat circa 300 de stan-
duri, reprezentând 22 de țări, dar am 
avut noi înșine un spațiu de expunere în 
cadrul târgului, la care am primit vizitele 
multor persoane interesate de activitatea 
noastră. Și au venit nu doar specialiști, 
dornici să fie la curent cu noutățile pre-
zentate de noi în revistă, ci și investitori/
beneficiari ai unor lucrări de construcții, 
în curs sau viitori, pe care i-am perce-

put deseori ca avizați și preocupați să 
înțeleagă ce înseamnă o lucrare de cali-
tate. Așa cum am intuit și am susținut în 
edițiile precedente, clienții vor servicii 
integrate, cumulate, dar vor să știe în 
primul rând câteva lucruri: cine face acea 
lucrare, dacă a mai făcut, eventual câteva 
detalii ale lucrării, astfel încât să își dea 
seama de complexitatea ei. Prețurile ma-
terialelor contează în continuare, sunt 
urmărite cu atenție, dar beneficiarii sunt 
mai dispuși să plătească pentru servicii 
suplimentare și pentru consultanță. 

Din fericire, standul revistei Mansarde 
și Acoperișuri a beneficiat de prezența 
reprezentanților Asociației Naționale 
a Montatorilor de Acoperișuri din Ro-
mânia; astfel, domnii Silviu Dumitrescu 
și Orlando Gujan au constituit „ad hoc” 
un mic birou de consultanță în cadrul 

ConstruCt 
Ambient

Expo
și
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căruia au putut fi oferite vizitatorilor 
sfaturi și recomandări vizavi de produse 
sau montaje. Ceea ce am considerat că 
reprezintă un succes al prezenței noastre 
la Romexpo, pentru că este o formă de 
interactivitate în timp real.  

Trebuie spus că reușita acestui târg se 
datorează și unui eveniment deosebit, 
desfășurat la un nivel destul de rar întâl-
nit în România: Concursul European al 
Montatorilor de Pardoseli. Într-un pa-
vilion întreg, au putut fi urmărite echipe-
le reprezentative de montaj ale unor țări 
cu tradiție în construcții: Germania, Aus-
tria, Italia, Cehia, Polonia. Bineînțeles, 
a participat și echipa României, care de 
câțiva ani are o activitate destul de inten-
să, cu participări la multe competiții de 
gen din Europa, fapt pentru care a și pu-
tut fi organizat acest concurs. Câștigători 

la ambele categorii, atât la pardoselile 
din lemn, cât și la cele elastice, au fost 
desemnați doi reprezentanți ai Germani-
ei, premiați în cadrul unei ceremonii de 
excepție desfășurate la Muzeul Național 
de Istorie a României, în vecinătatea 
faimoasei replici a columnei lui Traian... 
Am urmărit cu interes acest eveniment, 
pentru că în 2014 România va organiza 
încă un concurs, de data aceasta mondial, 
în domeniul acoperișurilor: Campiona-
tul Mondial al Tinerilor Montatori de 
Învelitori. Concursul montatorilor de 
pardoseli a fost un succes, sperăm același 
lucru și pentru ANMAR, organizatorul 
concursului de învelitori.

Câștigători ai 
Concursului European 
al Montatorilor de 
Pardoseli – atât la 
categoria pardoseli din 
lemn, cât și la categoria 
pardoseli elastice – 
au fost desemnați 
doi reprezentanți ai 
Germaniei.
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Focus pe mansarde și acoperișuri
Referitor la vizitarea expoziției, în ceea ce privește domeniul 
nostru, am remarcat prezența și noutățile câtorva companii re-
prezentative, pe care vi le menționăm în continuare. 

Arcon a avut un stand generos, în 
care a fost expusă o gamă largă de pro-
duse pentru hidroizolare (membranele 
polimerice bituminoase), dar și sisteme-
le complete produse de această com-
panie pentru anveloparea și protejarea 
construcțiilor, inclusiv finisaje. 

Am remarcat în acest sens tencuielile 
decorative Arco Silicon Plus și Arco Per-
fect Decor, vopseaua de exterior Arco 
Perfect Color Exterior, respectiv vopse-
lele pentru interior Arco Perfect Color 
Interior și Arco Perfect Weiss, cu amorsa 
concentrată Arco Perfect Primer. (foto 1)

Siceram a venit cu o idee originală 
de amenajare a standului: a încadrat în 
ramă fiecare model de țiglă pe care îl 
produce, accentuând unicitatea și au-
tenticitatea produselor ceramice fabri-
cate la Sighișoara. 

Domnul Nicolae Neag, directorul 
comercial al companiei, ne-a prezentat 
de asemenea oferta de blocuri cerami-
ce pentru zidărie, planșeul ceramic și 
portofoliul de lucrări realizate cu ma-
teriale Siceram. (foto 2)

Cu o istorie de pe la 1866 (cea mai ve-
che cărămidărie din Serbia), compania 
Toza Marković din Kikinda a participat 
la Expo Construct decisă să abordeze cu 
energie piața românească, fiind foarte 
deschisă pentru colaborări cu noi distri-
buitori, pe lângă marii retaileri. 

Reprezentanții companiei nu și-au 
ascuns interesul pentru existența unei 
asociații a montatorilor de acoperișuri 
și pentru o revistă care să îi reprezinte, 
deoarece, pe lângă gresie și mozaic, 
Toza Marković este un important pro-
ducător de țiglă ceramică. (foto 3)
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Expo Test Construct a evidențiat în 
cadrul evenimentului importanța unui 
montaj profesionist al învelitorilor me-
talice Gerard și al ferestrelor de mansar-
dă FAkro. 

În concepția acestora, un montator 
adevărat trebuie să poată oferi servicii 
complete, care să abordeze acoperișul și 
mansarda din orice perspectivă: montaj, 
termoizolare, modificări, reparații, igni-
fugare, set complet de accesorii, trans-
portul materialelor, până la garantarea 
în timp a lucrării. (foto 4)

Reprezentanții companiei Lider Plus, 
producător de țiglă metalică, tablă 
cutată, jgheaburi, burlane și accesorii, 
organe de asamblare și fixare pentru 
construcții, au prezentat o țiglă meta-
lică specială, din oțel zincat german, cu 
conținut de zinc de 275g/mp. 

Rezistența produsului la deteriorări 
mecanice, coroziune și la razele ultravio-
lete e dată de acoperirea în două straturi 
organice, cu o grosime de 36 de mkm, 
componentul special imitând cristalele 
de gheață și respingând razele solare. 
(foto 5)

Viking Profil a expus la târg, sub 
brandul Viking Pruszynski, mostre 
reprezentative din oferta de sisteme 
metalice pentru acoperiș pe care le pro-
duce și le distribuie: țiglă metalică, tablă 
cutată, panouri din tablă fălțuită. 

Am putut vedea de asemenea acce-
soriile pentru acoperiș și sistemul plu-
vial din oțel Niagara, toate elementele 
sistemelor fiind puse în valoare printr-o 
gamă variată de culori. (foto 6)

4
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știri

L a sfârşitul lunii martie a.c., în 
prezența a 700 de invitați din 8 

ţări s-a inaugurat o nouă fabrică 
Mediterran în Bóly (sud–vestul 
Ungariei), cu o capacitate de pro-
ducţie de cca 30.000.000 bucăți de 
ţiglă bază pe an. La eveniment a par-
ticipat şi o delegație română, condu-
să de preşedintele Asociației Monta-
torilor de Acoperişuri din România, 
domnul Silviu Dumitrescu şi de şeful 
reprezentanței locale a grupului, 
dom nul Bela Lukacs.

Grupul Mediterran este o afacere 
de familie (cu capital integral privat 
şi 200 de angajați) condusă deja de a 
treia generaţie, activitatea fiind înce-
pută în 1920. Investiţiile anuale pen-
tru dezvoltare se cifrează la cca. 1,5 
mil €, fabrica complet automatizată 
fiind cea mai modernă din Europa 
Centrală – numărul de lucrători (su-
praveghetori) este de numai 8 per-
soane. Aceasta este a treia fabrică 
modernă Mediterran, după cele din 

Nouă fabrică Mediterran în Ungaria

Slovacia respectiv Kunszentmiklós 
(Ungaria).

Valoarea investiţiei se cifrează la  
5.500.000 € (din care 1,8 mil € fon-
duri europene), constituind un aport 
important adus industriei materi-
alelor de construcţii în aceste tim-
puri incerte. Unitatea de producție 
deserveşte ţările din fosta Iugoslavie 

şi România, producând exclusiv ţigle 
din beton de înaltă densitate, cu dife-
rite sisteme de protecţie a suprafeţei 
(colorsystem, resistor etc). 

Merită remarcat că trecerea pro-
ducţiei de la un model la altul se face 
în doar câteva ore, iar ambalarea ţigle-
lor prin dublă înfoliere reduce numă-
rul de bucăți sparte la transport. 

Revista Mansarde & Acoperișuri vă dă în-
tâlnire la Expoconferința de Arhitectură 
GIS 2012, între 18-19 iunie la JW Marriot, 
București, în standul propriu amenajat 

în foyerul hotelului. Organizată de ABplus Events şi Ordinul Arhitecților 
din România, evenimentul e menit promovării calității şi excelenței în 
arhitectură. Cu acest prilej, vom discuta direct cu arhitecții, designerii şi 
proiectanții despre cele mai noi trenduri ale momentului în domeniu. 

Între invitații edițiilor 2012 ale GIS, RIFF şi INGLASS se numără Arh. Tony 
Fretton, arh. Nini Andrade Silva, arh. Paolo Brescia, arh. Șerban Țigănaş, arh. 
Dietmar Eberle, arh. Lucas Diaz Sierra, arh. Mircea Ochinciuc, arh. Steven 
Ware, arh. Bogdan Babici, arh. Miguel Pallares Lopez, arh. Gokhan Avcioglu, 
arh. Juan Coll-Barreu, arh. Danijela Gojic, arh. Dejan Sekulovski şi altii.
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sisteme Profesionale

Special conceput pentru a satisface nevoile cât mai multor 
clienţi, Metidro este disponibil în două variante de dimen-
siuni: 88/125 mm şi 165/100 mm. Încă de la lansare, siste-
mul a fost disponibil în patru variante de culori: alb, roşu, 
maro şi argintiu. Începând cu luna mai, gama de culori se 

Sistemul pluvial de la Coilprofil,  
în noua gamă de culori

Pentru completarea portofoliului de produse destinate învelitorilor, 
Coilprofil produce sistemul pluvial complet Metidro.

» Avantajele METIDRO:
• durabilitate
• eleganţă
• adaptabilitate
• montaj simplu
• etanşeitate perfectă
• întreţinere uşoară
• caracter ecologic

Sistemul este alcătuit din 19 elemente, 
fabricate la cele mai înalte standarde de 
calitate, din oţel galvanizat, calitate FAX 
şi respectiv PLX, zincat şi vopsit pe ambe-
le feţe, cu noul sistem de vopsea Prelaq 
Nova care garantează o durată lungă de 
viaţă şi rezistenţă a culorilor, fiabilitate şi 
siguranţă în funcţionare.

îmbogăţeşte şi avem în paletar 9 nuanţe care se îmbină şi 
se asortează la culorile de ţiglă metalică din portofoliu.
De asemenea, sistemul Metidro se adapteză uşor orică-
rui tip de acoperiş: ţiglă ceramică, metalică, şindrilă sau 
alte materiale.

Gama de culori METIDRO:
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Tel 0244 445 800, fax 0244 445 801

Cu noi esti complet acoperit

m tiglae
ţigla metalică de la Coilprofil

Când eşti la adăpost, viaţa e o joacă.

 Alege .Metigla

CULORI NOI, PREŢURI SPECIALE.

  Decupaj după contur, gamă variată de culori, 
calitate  garantată, protecţie în  standarde  europene: 
275g Zn/ fiecare coală inscripţionată cu date de
identificare, termen de livrare scurt.
 

m, 
...........................

    
 

 Detalii pe www.coilprofil.ro
2
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Sediu Central
500450 Braºov,
Str. Ioan Clopoþel nr. 4,
Tel:  +40 268 406 212
Fax: +40 268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

Birou de vânzãri
Bucureºti, Sector 5
Str. Izvor nr. 92-96,
Cladirea FORUM III, Etaj 7
Tel:  +40 21 317 33 38
Fax: +40 21 317 33 45


