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Editorial

Sumar

A sosit momentul pe care îl 
așteptăm și îl pregătim de 
câțiva ani: pe 19 noiembrie 

se dă startul la noi, la București, celei 
de-a XXV-a ediții a Campionatului 
Mondial al Tinerilor Montatori de 
Acoperișuri. Nu putem începe acest 
eveniment major fără a le mulțumi 
celor care l-au făcut posibil. Mă re-
fer în primul rând la companiile care 
l-au susținut, sprijinind asociația 
și branșa montatorilor din Româ-
nia: VeluX și ARCoN (Parteneri 
Gold), SikA (Partener), FAkRo,  
lAMiluX, eNke, TRiFleX și  
keMPeR SySTeM (Sponsori Prin-
cipali), ToNdACh, BRAMAC, 
Ruukki, BAudeR și kNAuF  
iNSulATioN (sponsori ai secțiu-
nilor concursului). Mulțumim orga-
ni zației inter naționale a roofer-ilor 
IFD pentru încrederea acordată,  
domnilor Michal olzsewski, preșe-
dinte și detlef Stauch, secretar ge-
neral, care au susținut organizarea 
manifestării în România, în ideea 
extinderii exigențelor privind pregă-
tirea profesională și în zona noastră, 
aflată la un început de drum. Suntem 
plăcut surprinși să constatăm o par-
ticipare record la acest concurs, din 
perspectiva numărului de echipe în-
scrise: 12 la secțiunea „Acoperișuri 
clasice“, 10 la „Acoperișuri terasă“ 
și 7 la „Acoperișuri metalice“; dato-
rită acestui fapt care ne onorează, 
demonstrând interesul de care se 
bucură totuși piața românească, a 
trebuit să suplimentăm spațiul alocat 
evenimentului în cadrul Complexu-
lui Expozițional Romexpo, ai cărui 
reprezentanți au arătat deschidere și 
dorința de a ne sprijini. Mulțumim 
Universității de Arhitectură și Ur-
banism Ion Mincu, reprezentată de 
doamna Ana-Maria dabija, care ne-a 
asigurat că respectul nostru pentru 

profesionalism și dorința de a co-
munica vor fi cunoscute și în rândul 
viitorilor arhitecți, în curând colegii 
noștri de șantier. Grație partenerilor 
noștri din media, am reușit să trezim 
interesul specialiștilor și publicului 
larg pentru competitivitate, pentru 
pregătirea profesională a tinerilor 
montatori, pentru noua perspectivă 
către exterior, de unde ne vin mul-
te influențe benefice. Toate acestea 
ne vor călăuzi în ceea ce vom face 
și de acum înainte, pentru că am 
înțeles ceva: lucrurile nu trebuie să 
se oprească aici. În pregătirea aces-
tui concurs am simțit solidaritate, 
dorință de implicare, interesul pentru 
noutate din partea tuturor celor de 
mai sus, care ne-au devenit mai mult 
decât parteneri pentru un eveniment 
punctual. A fost suficientă dorința de 
a întări această branșă, pentru a ni se 
alătura. iată de ce ne simțim de fapt 
la un început de drum, cu speranța 
că vom organiza și alte evenimente 
similare, de nivel național, desigur 
păstrând proporțiile. este un senti-
ment plăcut să vezi atâta efuziune, 
mai ales că același lucru îl consta-
tăm și în alte zone de nișă ale dome-
niului construcțiilor, unde se orga-
nizează concursuri de montaj. Cei 
care știu să facă bine un lucru sunt 
mândri de asta și vor să îi cunoască 
pe ceilalți asemeni lor, să învețe unii 
de la alții, să stabilească acele locuri 
comune în care se poate face mai 
mult. Am putea merge mai departe 
spunând că astfel apar și se consoli-
dează concurența loială, criteriile de 
calitate, recunoașterea adevăraților 
profesioniști. Ne plac aceste semnale 
de dinamism și deschidere, privim cu 
mai mult optimism viitorul comun. 
Nu contează cine va urca pe podium 
la această competiție, noi am câștigat 
deja ca branșă.
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Branșa montatorilor 
este câștigătoare
Silviu duMiTReScu – Preşedinte ANMAR



AcoperiȘuri terAsĂ

Câteva principii care stau la baza sistemului 
de termohidroizolare ARCO
• durabilitatea – prin implementarea unor soluții de du-

rată și de înaltă calitate (sistemul ARCO are o garanție 
de 10 ani);

• factorul economic – prin reducerea cheltuielilor de 
manoperă și întreținere a sistemelor utilizate;

• rapiditatea în execuție – sistemul ARCO îndeplinește 
acest criteriu prin posibilitatea de executare a unei te-
rase complete în maximum 3 zile.

Sistemul de
teRmOhidROizOlARe
sistemul de termohidroizolare de la ArcoN este o soluție modernă care își propune să realizeze, 
cu costuri mult reduse și viteză mai mare în execuție, soluția de terasă necirculabilă cu șapă și 
polistiren expandat.

Caracteristici superioare
• Membrana care reprezintă stratul inferior are dublu rol, 

de lipire și barieră de vapori.
• Se elimină utilizarea fixării mecanice cu dibluri, care ris-

că să străpungă hidroizolația.
• Elimină încărcarea suplimentară a structurii cu zeci de 

tone de șapă armată, lucru care ar prezenta un risc cres-
cut în cazul blocurilor vechi care au suferit modificări la 
nivelul structurii pereților despărțitori și de rezistență.

• Ușurința în aplicare – acest sistem poate fi aplicat în 3 

Etapele de execuție a unui sistem termohidroizolant 
la o terasă de bloc

1 Decopertare
Dacă este cazul, se înlătură 
straturile vechi de izolație cu 
carton bitumat sau bitum

2 Amorsarea suprafeței
În cazul în care șapa nu necesită 
reparații

3
Aplicarea primului strat 
de membrană termoa-
dezivă pe suport

Dacă terasa a fost decopertată 
complet sau este vorba de 
o lucrare nouă, se impune 
aplicarea unui strat de difuzie

4
Aplicarea polistirenului 
pe suprafața încălzită 
în prealabil

Crestăturile făcute pe suprafața 
inferioară au rolul de eliminare 
a tensiunilor în plăcile de 
polistiren și de preluare a 
denivelărilor de până la 3 - 5 mm 
de pe suprafața plăcii

5

Aplicarea celui de-al 
doilea strat de mem-
brană termoadezivă 
peste polistiren

Se face prin pozarea acestuia pe 
suprafață și simpla desprindere 
a foliei

6 Aplicarea stratului cu 
ardezie

Se face prin încălzirea în partea 
inferioară, ocazie cu care se 
fixează prin încălzire indirectă și 
membrana termoadezivă, cu o 
singură manoperă.
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ComponEntElE sistEmUlUi: 
1. Membrana bituminoasă Arco Forato
2. Membrană bituminoasă Thermo AD, V (cu fibră de sticlă)
3. EPS 120 cu crestături pentru preluarea denivelărilor
4. Membrană bituminoasă Thermo AD, V
5. Membrană Elastec sau Novatec cu poliester și ardezie



» Avantajele sistemului termohidroizolant 
ARCo
• Garanția unor membrane certificate CE, certificare acordată 
de institutul intron din Olanda;
• Reducerea costurilor de termoizolare cu peste 45% prin în-
locuirea cu polistiren expandat a polistirenului extrudat care, 
pe lângă faptul că este mult mai scump, este și mai instabil la 
temperaturi de peste 65° C, temperaturi care se ating frecvent 
vara pe acoperiș;
• Polistirenul expandat poate fi tăiat în orice grosime de la 
2 cm până la 120 cm într-un singur strat, fapt imposibil de 
realizat la extrudat.
• Fixarea se face prin lipirea pe un singur strat de membrană, 
fără fixare mecanică suplimentară.

ARCON SRL  

Sf. Gheorghe
Tel.: +4 0267.314.229; E-mail: office@arcon.com.ro

București
Tel.: +4 021.209.49.05; E-mail: office@arcondistributie.ro

www.arcon.com.ro

zile maximum, spre deosebire de perioada mare nece-
sară maturării și uscării unei șape de beton.

• Structura membranei este compusă din două ameste-
curi impermeabilizante diferite care permit aplicarea 
membranei pe suprafețe sensibile la flacară, cum ar fi 
polistiren, OSB, tablă, lemn.

• Partea superioară a membranei este un amestec bitu-
minos cu SBS, fapt care permite transferul căldurii 
fără să afecteze caracteristicile produsului.

• Partea inferioară este compusă dintr-un amestec bitu-
minos termoaderent cu aditivi care realizează stratul 
de aderență între suport și armătură în urma încălzirii 
la temperaturi de peste 25°C.

• Include armătură din poliester sau fibră de sticlă.
• Are folie de protecție peste marginile de suprapunere 

și suprafața aderentă.
• Pentru a confirma afirmațiile legate de aderența la su-

port, membrana termoaderentă a fost testată la insti-
tutul Keurings din Germania.

• Valoarea determinată a rezistenței la smulgere este de 3 
ori mai mare decât valoarea de siguranță, adică peste 
467 kPa.
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Tehnologii de Top

Sfatul specialistului
Aparenta controversă a greutăţii proprii a învelitorii:
50 daN/m2 versus 5 daN/m2

O recentă analiză 
a dimensionării 
acoperișului 
la învelirea cu 
ţiglă de beton, 
comparativ 
cu alte tipuri 
de învelitori 
(tablă), a relevat 
câteva concluzii 
interesante. 
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Influenţa greutăţii învelitorii asupra consumului de lemn a 
fost examinată pentru cazul şarpantelor simple folosite în 
mod curent la construirea clădirilor civile. Astfel, s-au ana-
lizat şarpantele constituite din popi care susțin panele pe 
care reazemă căpriorii. Peste căpriori este montat un strat 
de astereală, pe care sunt fixate şipcile pentru prinderea 
învelitorii. Structura include şi elemente de contravântu-
ire spaţială.

S-a considerat că variaţia greutăţii învelitorii are influen-
ţă semnificativă în special asupra elementelor şarpantei 
a căror solicitare dominantă este încovoierea (astereala, 
căpriorii, panele). Elementele comprimate din încărcările 
verticale (popii) sunt, de regulă, dimensionate construc-
tiv astfel încât secţiunea lor nu este afectată de variaţiile 
greutăţii învelitorii. Aceleaşi considerente sunt valabile şi 
pentru elementele de contravântuire.

Zona de 
încărcare  
cu zăpadă

Greutatea 
învelitorii

Panta 
acoperișului 

daN/m2 daN/m2 10º 20º 30º

150

5 0 0 0

40 6.15 5.30 4.91

50 7.70 6.60 6.11

60 10.00 8.60 7.97

70 12.30 10.55 9.77

200

5 0 0 0

40 4.28 3.67 3.40

50 5.71 4.89 4.53

60 7.14 6.12 5.67

70 8.57 7.33 6.79

250

5 0 0 0

40 3.20 2.75 2.54

50 4.28 3.66 3.40

60 5.34 4.57 4.24

70 6.41 5.48 5.08

Țigla Markant (culori: roșu cărămiziu și brun roșcat)



Astfel, valorile arată că, într-o zonă a României în care 
încărcarea cu zăpadă la sol este de 200 daN/m2, pe un 
acoperiș cu înclinarea cuprinsă între 10º ÷ 30º, protejat 
cu o învelitoare cu greutatea de 50 daN/m2 (greutatea 
maximă pentru ţigla din beton), se va consuma cu  
5.71÷ 4.53 % mai mult lemn pe m2 decât dacă s-ar fi  
folosit o învelitoare cu greutatea proprie de 5 daN/m2. 
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Solar
Folosiți puterea 
soarelui pentru 
a obține în mod 
gratuit și ecolo-

gic energia de care aveți nevoie.
Țigla ceramică BRAAS
De secole, țigla ceramică 
reprezintă frumusețea 
clasică a naturii. Produsă 
din materii prime natura-

le, țigla ceramică conferă acoperișului casei 
dumneavoastră un farmec aparte.

Țigle de beton
Țiglele Bramac sunt 
alegerea perfectă 
pentru casa dvs., 
deoarece vă oferă 

siguranță și durabilitate pe viață. 
Alegeți dintr-un sortiment variat de 
modele și culori și realizați acoperișul 
casei după dorințele dvs.

Bramac – Divizia Schiedel
Coșul casei tale!
Sistemele de coșuri de fum 
Schiedel reprezintă cele 
mai performante soluții în 

domeniul evacuării fumului și a gazelor de 
ardere, indiferent de tipul sursei de căldură!

Servicii
Bramac vă oferă 
o multitudine 
de servicii, care 
sunt menite să vă 

ajute în luarea deciziei în ceea ce 
privește acoperișul casei dvs.

Accesorii pentru 
acoperiș
Pentru ca un 
acoperiș să vă 
ofere protecția 

și funcționalitatea optimă, are 
nevoie de un sistem de accesorii 
perfect adaptat pentru acesta.

Termoizolație
Cine dorește să eco-
nomisească energie 
are la dispoziție 
soluția universală 

pentru termoizolarea eficientă a 
acoperișului: Bramac Therm!

Sistemul inteligent BrAmAc!

În realitate, în practica de proiectare curentă a elemente-
lor şarpantei, nu se aleg două dimensiuni diferite în cazul 
secțiunilor atât de apropiate. De exemplu, dacă pentru  în-
velitoarea cu țiglă de beton s-au obținut căpriori de secțiune 
8 x 14 cm, pentru reducerea de 4.89% în cazul învelitorii cu 
tablă vor fi necesari căpriori care să aibă o secțiune de 8 x 
13.65 cm, deci cu 3.5 mm mai puțin. Proiectantul va adopta 
desigur aceeaşi secțiune de 8 x 14 cm, ţinând seama şi de 
faptul că la executarea căpriorilor se folosesc, de regulă, di-
mensiuni modulate la 5 mm. Astfel, odată demontată pre-
judecata conform căreia ţigla de beton ar necesita structuri 
supradimensionate, avantajele acesteia – rezistenţa sporită 
la intemperii şi durabilitatea – devin incontestabile!

Elementele şarpantei au fost calculate considerând valo-
rile de proiectare ale încărcărilor date de greutatea pro-
prie a diferitelor tipuri de învelitori, de exemplu țiglă, ta-
blă, membrane impermeabile etc. şi accesoriile necesare 
pentru fixarea acestora. Rezultatele în ceea ce priveşte 
creșterea consumului de material la construcția acope-
rişului au fost sintetizate procentual în tabelul următor 
(referința fiind dată de consumul pentru greutatea de  
5 daN/m2).

Factorul hotărâtor de la care provin variaţiile consu-
mului de lemn este valoarea încărcării date de zăpadă, 
bineînțeles considerând că s-a proiectat judicios forma 
şi s-a ales cea mai bună soluție constructivă a structurii 
şarpantei.

Bramac SiSteme de Învelitori Srl  
 
Sediul central 

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

depozit Bucureşti
Şos. Ştefăneşti nr. 140, loc. Afumaţi, jud. Ilfov 
Tel.: 0740 37 37 32



Acoperișuri istorice

E ste inclus în majoritatea topurilor cu cele 
mai spectaculoase castele autentice ale 
lumii, regizorii își doresc să filmeze în 

incinta lui, an de an vin tot mai mulți vizitatori 
din întreaga lume – anul trecut s-a ajuns la ci-
fra impresionantă de 300.000. Totuși, ani la 
rând, poate decenii, Castelul Corvineștilor (în 
prezent muzeu) a suferit din cauza lipsei unui 
acoperiș bun, care să protejeze patrimoniul de 
arhitectură și valoroasele obiecte expuse aici. 
Motivele au fost cele obișnuite – lipsa fondu-
rilor. De câțiva ani însă situația se remediază 
și suntem foarte aproape de a spune că acest 
edificiu va avea, în sfârșit, un acoperiș care să 
protejeze atât ceea ce există, cât și ceea ce se 
redescoperă sau se restaurează.

Castelul
Corvinilor 

Legenda spune ca Huniazii 
au luat supranumele 

„Corvinul” (corvus = corb 
în limba latină) în memoria 

unui corb ce furase un 
inel de aur cu care se juca, 
copil fiind, Ioan (Iancu) de 

Hunedoara. Cneazul Voicu, 
tatăl său, a tras cu arcul în 

pasăre, iar corbul ucis a lăsat 
să-i cadă inelul.
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Castelul Corvinilor sau Corvineștilor, Hu-
nedoarei ori Huniazilor (a nu se confunda cu 
Castelul Huniade din Timișoara, ridicat în 
aceeași perioadă) este de fapt un ansamblu 
arhitectural construit, reparat, refăcut, mo-
di ficat în etape de-a lungul a circa șapte se-
cole, începând din secolul al XIV-lea, când 
aici era o simplă fortificație de formă elip-
soidală, construită din piatră de râu și blo-
curi de calcar dolomitic extrase chiar din 
stânca pe care a fost amplasată. Conform 
arheologilor, atunci au fost construite ziduri 
perimetrale cu grosime de până la 2 metri 
și câteva camere, res pectiv un turn donjon, 
după obiceiurile francezilor și germanilor 
din acea perioadă. 

Ctitor – Iancu de Hunedoara
Cel care l-a adus la forma unui castel, apro-

piată de cea actuală, și care a devenit cel mai 
faimos locatar al lui a fost Ioan (Iancu) de 
Hunedoara din familia Corvineștilor, ban al 
Severinului din 1438, apoi voievod al Transil-
vaniei (1441-1456) și Regent al Ungariei între 
1446 și 1452. Se pare că el chiar a copilărit 
aici, alături de tatăl său Voicu, un nobil de la 
sud de Carpați, ridicat în rang pentru vitejie 
și loialitate de regele Ungariei. La maturita-
te, Iancu de Hunedoara l-a transformat în 
reședință, centru al unui domeniu feudal im-
portant, dar și punct strategic întărit, într-o 
perioadă plină de pericole, atât din partea tur-
cilor, care ajunseseră la „porțile“ Europei, cât 

Castelul
Corvinilor 
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Acoperișuri istorice

și în contextul îndelungilor conflicte pentru 
ascensiunea la tronul Ungariei.

De origine română (sau, după alte surse 
neoficiale, fiu nelegitim al lui Sigismund de 
Luxemburg – rege al Ungariei, Croației, Ce-
hiei și, către sfârșitul vieții, Împărat al Im-
periului Romano-German), Iancu de Hune-
doara a fost una dintre figurile de prim rang 
ale epocii în acest spațiu al Europei, învin-
gându-l la Belgrad pe Mehmed al II-lea, cu-
ceritorul Constantinopolului, și avându-l ca 
fiu și mare urmaș pe Matei Corvin, gloriosul 
rege al Ungariei. Așadar, el a preluat acest 
castru regal aflat pe domeniul familiei lui 
și, începând cu 1440, a început să îl extindă, 
transformându-l în castel cu o împrejmuire 
mai largă, cu creneluri și turnuri, o nouta-
te pentru arhitectura militară a secolului al 
XV-lea în Transilvania. Din această perioadă 
datează cele 7 turnuri de apărare care ofe-
reau o privire largă asupra tuturor zonelor 
dimprejur – turnuri circulare (Capistrano, 
Turnul Pustiu, cel al Toboșarilor, turnul pic-
tat cu frescă exterioară denumit Buzdugan) 
sau rectangulare, prevăzute cu intrări caro-
sabile  și poduri de piatră, întrerupte de tron-
soane mobile din lemn, și terase de apărare 
amenajate pentru a se putea trage cu arcul 
sau cu arme de foc. Turnul Capistrano face 
parte din incinta fortificată și a fost utilizat 
inițial de preotul franciscan Ioan de Capis-
trano, confesorul voievodului transilvănean.

De asemenea, atunci a fost construit turnul 
pe 5 niveluri Nje Boisia („Nu te teme“ – în 
limba sârbă), unde se afla garnizoana caste-
lului formată în general din mercenari. Tur-
nul este legat de castel printr-o galerie de 33 
m lungime, suspendată pe stâlpi masivi din 
calcar. Era un sistem defensiv inovator pen-
tru Europa Centrală, fiind inițiat de cavalerii 
cruciaţi cu mai bine de un secol în urmă. 

Fântâna din curtea interioară, datată la ju-
mătatea secolului al XV-lea, are o istorie in-
teresantă, dublată de o legendă care spune că 
trei turci ajunși prizonieri în urma unei lupte 
au fost puși să sape această fântână, în schim-
bul libertății. Ei ajung la apă după 15 ani de 
muncă, dar nu sunt eliberați, drept pentru 
care scriu o inscripție cu caractere arabe 
vechi, cu reproșul către cel care i-a ținut pri-
zonieri: „Apă ai, dar suflet n-ai“. În realitate, 
conform traducerii unui specialist turc, este 
scris: „Eu, Hasan, am pus această inscripţie în 
vremea când am fost rob la ghiauri, în cetatea 
de lângă biserică“ – ceea ce arată că legenda 
are un sâmbure de adevăr.

Un cuib de nobili transilvăneni
Când Iancu de Hunedoara a devenit gu-

vernator al Ungariei, lucrările pentru castel 
s-au orientat către construcții cu caracter 
preponderent civil, precum o capelă care îm-
bină elemente romanice și gotice târzii, dar 
care se pare că a fost modificată în secolul al 
XVII-lea, deteriorându-se și o pictură interi-
oară care se mai poate observa în zona alta-
rului şi a intrării (crucii de consacraţie).

Cămările și pivnițele 
numeroase arată existența 
unui număr mare de 
servitori, a depozitării unor 
cantități considerabile de 
provizii. 

Fântâna din curtea interioară

Capela
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Din acea perioadă mai datează palatul pro-
priu-zis, cu Sala Cavalerilor, Sala Dietei și o 
scară în spirală, lucrare de mare rafinament 
cu piloni octogonali din marmură, nervuri în 
cruce, console ornamentate și chei de boltă 
în stil gotic. Sala Dietei era folosită de adu-
narea locală cu rol legislativ și administrativ, 
iar Sala Cavalerilor pentru banchete și dinee. 
Prin lucrările din timpul lui Iancu, dar și ale 
succesorului său, Matei Corvin (care nu a lo-
cuit totuși aici), a rezultat practic o reședință 
regală, austeră dar înviorată de câteva ele-
mente renascentiste și gotice. Aici putem 
vedea în prezent câteva colecții de arme, ar-
muri, o statuie a lui Iancu de Hunedoara, hai-
ne medievale și fragmente de frescă reprezen-
tând câțiva domnitori din Țara Românească 
și Moldova, păstrate după renovarea din se-
colul al XVII-lea și aduse la o formă mai bună 
în 1956-1968.

Încheierea construcției propriu-zise a cas-
telului se petrece undeva după moartea lui 
Iancu de Hunedoara, pe la 1480, când era 
deja construită și aripa Matia, cu logii, tera-
se deschise și fresce interioare care ilustrează 
legenda familiei Corvinilor, considerată una 

Scara spirală construită 
(în 1453) într-un turn, 
conduce la etaj la „Sala 
Dietei” (foto stânga). Pe 
timpanul portalului este 
sculptată stema care i-a fost 
confirmată lui Iancu printr-o 
diplomă, de către regele 
Ladislau al V-lea Postumul,  
la 1 februarie 1453 .

„Sala Cavalerilor“ (stânga), 
în care se află statuia care 
îl înfățișează pe Iancu de 
Hunedoara în armură.

Acoperișuri istorice

dintre cele mai timpurii manifestări ale artei 
Renaşterii în Transilvania. Astfel, acest edifi-
ciu devenea la fel de faimos ca marile castele 
din Europa Occidentală. 

Alți proprietari
Gabriel Bethlen, principe al Transilvaniei 

între 1613 și 1629, a făcut câteva modificări 
ale interiorului și exteriorului, construind 
peste ziduri mai vechi palatul din incintă care 
îi poartă numele, și a adaptat castelul la ce-
rinţele defensive ale momentului, construind 
Turnul Alb (care devine intrare principală), 
o platformă pentru artilerie și o fortificație 
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exterioară. Palatul Bethlen îmbină trăsături 
renascentiste mature şi târzii și este compus 
din dormitoare la parter şi o sufragerie la etaj.  
Castelul a rămas în stăpânirea familiei 
Corvineștilor până în 1508, după care se vor 
succeda 22 de proprietari până în secolul al 
XVIII-lea, când intră în administrarea curții 
imperiale habsburgice și devine sediu al ad-
ministraţiei minelor şi depozit al produselor 
de fier (1724-1854). De atunci datează și pala-
tul administrativ, un sector construit pe trei 
nivele unde erau instalaţi funcţionarii admi-
nistraţiei minelor, interesante fiind plafoanele 
cu decorațiuni baroce.

În 1854 are loc un incendiu devastator care 
distruge întreaga structură din lemn a cas-
telului (scări, grinzi, tâmplărie etc.), inclu-
siv acoperișul care pe atunci era din șindrilă, 
drept pentru care se inițiază în perioada 1868-
1874 o restaurare amplă – aceasta durează, 
dealtfel, până în ajunul Primului Război Mon-
dial. Atunci se trece la o învelitoare din țiglă, 
pe o șarpantă cu înclinarea mai mare, ceea ce 

Castelul Huniazilor  
după incendiul din 1854  

(sus: litografie din 1865)
și după restaurarea care  

a urmat (dreapta)

mărește spectaculozitatea castelului. Tot atunci 
se fac o serie de amenajări intrerioare și este re-
alizată faţada neogotică a Palatului Bethlen, cu 
galeriile spectaculoase care pot fi văzute și azi. 
Edificiul nu mai avea un rol militar, însă a fost 
intuită valoarea lui arhitecturală și de monu-
ment istoric, drept pentru care i s-au mai adă-
ugat creneluri și un turnuleț de supraveghere.

Înainte de actuala restaurare care a început 
în 1997, o etapă importantă de consolidare și 
refacere a avut loc în anii 1956-1968, după care 
castelul a fost transformat în muzeu (1974).

Responsabilitatea
reparării acoperișului 
Refacerea acoperișului acestui castel cu 

origini medievale, sub care s-au adunat de-a 
lungul secolelor valori inestimabile de patri-
moniu arhitectural și nu numai, din diferite 
epoci, este o lucrare de mare responsabilita-
te. Problemele legate de învelitoare au produs 
nu doar pagube structurale asupra șarpantei, 
ci și asupra unor elemente de arhitectură.  
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Acoperișuri istorice

A fost considerată gravă infiltrația apei în ta-
vanul casetat al galeriei neogotice, afectând 
decorațiunile din zonele ferestrelor.

Reparații ale acoperișului au mai fost exe-
cutate la începutul anilor 1990, folosindu-se 
țiglă policromă și încercându-se o etanșeizare 
cu mortar, dar, după cum s-a văzut, nu a re-
zistat prea mult – poate și din cauza degra-
dării șarpantei. Fiind prevăzută o nouă re-
abilitare, s-a tras concluzia normală că de 
data aceasta trebuie aleasă o soluție care să 
reziste pe termen lung, ceea ce se și întâm-
plă, de câțiva ani fiind demarate lucrări care 
sunt pe cale a se finaliza. S-a înlocuit țigla 

deteriorată, cu refacerea prealabilă a elemen-
telor de șarpantă compromise, folosindu-se 
lemn cu aceeași secțiune. S-a renunțat la țigla 
smălțuită policromă și s-a optat pentru un 
produs TOnDACH cu aspect clasic, cărămi-
ziu, potrivit epocii me dievale evocate. Pentru 
coame, au fost mon tate piese cu o geometrie 
specială, care trimit spre ornamentica tur-
nurilor gotice. Deși, așa cum am mai arătat, 
învelitoarea inițială era din șindrilă, acest 
model din țiglă ceramică este o alternativă 
superioară, nu doar ca aspect, ci și ca metodă 
solidă de protecție.

În urmă cu 2 ani a fost făcut un studiu con-
form căruia specialiștii au arătat că la Tur-
nul Toboșarilor este necesară înlocuirea de 
urgență nu doar a învelitorii, ci și a unor șipci 
și elemente de șarpantă degradate din cauza 
apei din precipitații. În cazul aripii Bethlen, 
situația a fost chiar mai complexă, fiind ne-
cesară înlocuirea țiglelor, a șipcilor, dar și a 
sistemului pluvial, îndepărtându-se câteva 
porțiuni de tablă ondulată montată cu câțiva 
ani în urmă. Lucrările au avansat, acoperirea 
cu țiglă a Turnului Toboșarilor s-a finalizat, 
iar în prezent se lucrează la aripa Bethlen. Din 
fericire, alături de fondurile europene alocate 
lucrărilor de restaurare, care sunt mult mai 
complexe decât reabilitarea acoperișului, o 
contribuție importantă la completarea buge-
tului a venit din vânzarea de bilete, dat fiind 
fluxul mare de vizitatori. Este un exemplu de 
succes care poate fi urmat și de alte monu-
mente istorice din România, care au nevoie 
de renovare sau restaurare.

Detaliu al acoperișului refăcut 
integral cu țiglă TONDACH
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Țiglele pentru noua înve-
litoare a Castelului de la 
Hunedoara au fost furni-
zate de TondaCH, com-
panie implicată activ în 
programele de renovare și 
restaurare a monumente-
lor istorice. aici mai putem 
menționa câteva obiective 
autohtone din portofoliul 
TondaCH: Complexul Peleș 
din Sinaia, Cetatea oradea, 
Bastionul de la Timișoara, 
o serie de biserici evanghe-
lice din zona Sibiului. În ale-
gerea acestui producător 
s-a ținut cont de aspectul 
tradițional al țiglei și de 
rezistența în timp datorată 
calității superioare. 

Ţiglă ceramică la înălţime!





acoperișuri înclinate

• Termoizolare pe căpriori
• Etanșeizare perfectă în zona de streașină
• „Diavolul se ascunde în detalii”

Etanșeizarea este una dintre cerințele de bază în 
construcția acoperișului, lucru consfințit de mai multe 
reglementări care au deja anumită vechime. Încă de la 
normele DIN 4108 din iulie 1952, privitoare la termo-
izolarea minimă a clădirilor înalte, se indică nu numai 
valorile particulare privitoare la transferul termic și 
economisirea energiei, ci și tema etanșeității. 

Totuși, multe normative abordează tema etanșeității doar 
în cazul construcțiilor noi, iar soluțiile aplicabile acestora 
sunt greu de transferat asupra renovării clădirilor exis-
tente. Iată de ce se ridică întrebarea: „Cum se pot realiza 
detalii conforme normelor în cazul clădirilor vechi și în 
situația utilizării termoizolației pe căpriori?“ 

În schița 1, conform DIN 4108, partea a 7-a, se prezintă o 
termoizolație pe căpriori cu un strat etanș pe contur, fără 
străpungeri în zona de streașină.

Aceasta înseamnă că lungimea căpriorilor nu trece din-
colo de peretele exterior, ci aceștia se opresc în dreptul 
peretelui. Avantajul acestei soluții este că deasupra căpri-
orilor se poate realiza un strat etanș / barieră de vapori 
cu ajutorul unei membrane, conduse și lipite etanș peste 
zidăria exterioară, fără străpungeri. Soluția este aplicabilă 
și clădirilor vechi, în măsura în care streașina acoperișului 
sau cornișa nu e prea mare. Există de asemenea posibili-
tatea plasării de contrașipci deasupra, care se realizează 
foarte ușor. Avantajul acestei variante este că partea supe-
rioară a căpriorilor servește ca suport pentru stratul etanș 
cu rol de barieră de vapori și pentru straturile ulterioare, 
fără întreruperi în raport cu zidăria exterioară.

RenovăRi 
performante

Cu o experiență de peste 150 de ani, de când a produs primele 
materiale pentru acoperiș pe bază de carton asfaltat, Bauder 
desfășoară permanent o muncă de pionierat, oferind în 
prezent o gamă largă de membrane bituminoase pentru 
acoperișuri înclinate sau tip terasă. De asemenea, ca primul 
producător care a dezvoltat acest sistem revoluționar și l-a 
adus pe piaţă, Bauder oferă sisteme complete de termoizola-
ţie pe căpriori, tehnologie considerată, fără îndoială, cea mai 
eficientă metodă pentru acoperișul tip șarpantă. La baza 
acestui sistem termoizolant se află spuma poliuretanică dură, 
domeniu în care Bauder este considerat un reper de calitate și 
profesionalism.

Schița 1
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Strat etanș 
la aer

Astereală

Material 
termoizolant

Schița unei termoizolări perimetrale 
fără străpungeri
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Așa cum se vede în această 
fotografie, dând la o par-
te izolația etanșă, în zona 
jgheabului căpriorul este 
debitat la nivel. Dacă acest 
detaliu este combinat cu 
un sistem termoizolant 

de fațadă, rezultă o izolare continuă și fără întreruperi a 
acoperișului și fațadei ca un tot unitar.

A construi etanș este prin urmare nu doar o obligație, 
ci și un avantaj. Prin acest stil de a construi, sunt evitate 
pierderile de căldură, curentul ce poate apărea sau dete-
riorările clădirii, iar în plus se îmbunătățește vizibil și con-
fortul locatarilor, inclusiv fonoizolarea. Chiar dacă pe mo-
ment costurile sunt mai ridicate, pe termen lung merită 
investiția, deoarece prețurile mereu în creștere ale energi-
ei și costurile semnificative de remediere ale unei deterio-
rări constructive trebuie avute permanent în vedere.

Deseori, este mai greu de 
abordat zona dintre sa-
geac și fațadă , a cărei 
neetanșeitate evidentă se 
poate demonstra în termo-
grafia alăturată. Este perfect 
vizibilă culoarea deschisă a 
asterelii din lemn (și mai ales 

rosturile neetanșe), care înseamnă de fapt pierderile masive 
de căldură. Din păcate, streașina vizibilă, ieșită în exterio-
rul fațadei nu permite etanșeizarea riguroasă, deci singura 
soluție este îndepărtarea asterelii și a căpriorilor din lemn, 
ceea ce uneori poate fi destul de dificil.

Imaginea aceasta ara-
tă impactul efectiv al 
unei închideri neetanșe 
în zona de fronton pe 
timp de iarnă. Curen-
tul de aer cald provenit 
din interiorul șarpantei, 
încărcat cu o umidita-
te mai mare, trece prin 
neetanșeitățile din zone-
le de rosturi spre exteri-
or, unde condensează și 
îngheață pe șipcile din lemn. Prin aceasta, rezultă o deterio-
rare înceată dar sigură a lemnului. Încercarea de reparare a 
acestor rosturi (cu silicon sau alte materiale de acest gen) 
nu e recomandată. Pe de o parte, este foarte dificil din punct 
de vedere tehnic, deoarece în aceste rosturi înguste nu poate fi 
inserat suficient silicon, și pe de alta, chiar dacă se realizează, 
scândurile sunt în continuare expuse la umiditate și vor înregis-
tra variații dimensionale. 
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Detaliu termoizolație pe căpriori  
aplicată pe scaun de zidărie

Strat etanș la aer

Contrașipcă

Banda de etanșare comprimată/ 
masă adezivă

Scaunul de zidărie tencuit



Soluții 
pentru termoizolarea fațadelor

Termoizolații
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Frontrock Max E – vată minerală dual 
density, cu proprietăţi înalte de performanţă 

Stratul superior, cu o grosime de până la 20 mm, are o den-
sitate mare ce conferă materialului anduranţă sporită atât la 
acţiuni mecanice, cât şi la impact, partea inferioară contribu-
ind în mod activ la îmbunătăţirea caracteristicilor de termo-
izolare. Pentru montaj, sistemul dispune de o inscripţionare 
specială, ce asigură poziţionarea corectă a plăcilor. 

După amortizarea investiţiei aferente izolării unei faţade cu 
FRONTROCK MAX E, se intră într-o perioadă de eficientizare 
caracterizată prin costuri scăzute pentru încălzire şi condiţi-
onare a aerului. Aceasta se întâmplă întrucât termoizolaţia 
reduce consumul de energie în perioada sezonului rece şi reţi-
ne căldura în interior, în vreme ce în sezonul estival împiedică 
pătrunderea radiaţiei solare dinspre exterior, reducând astfel 
consumul de electricitate aferent funcţionarii echipamente-
lor HVAC. Totodată, grație permeabilității la vapori, panourile 
previn apariţia condensului. Produsul este livrat la grosimi ce 
variază între 60 mm şi 200 mm, având o rezistenţă termică 
cuprinsă între 1,65 m2K/W şi 5,55 m2K/W. Clasa de rezisten-
ţă la foc este A1, conform prevederilor EN 13501-1, iar coefi-
cientul de conductibilitate termică este de 0,036 W/mK. Fac-
torul de rezistenţă la difuzia vaporilor este µ = 1, iar forţa de 
încărcare punctuală are valoarea de 250 N. FRONTROCK 
MAX E deţine marcajul european de conformitate CE, testele 
de verificare a caracteristicilor de performanţă fiind realizate 
de laboratorul EMI, din Ungaria. 

Structuri ventilate realizate cu aIrrock HD 
Un alt produs de mare performanţă este AIRROCK HD 

(high density), utilizat pentru izolarea fațadelor ventilate, 
execuţia pereţilor de zidărie de tip sandwich şi construcţia 
unor elemente de compartimentare. Produsul este prezen-
tat sub forma unor plăci rigide din vată bazaltică, hidrofobi-
zate în masă, recomandate pentru caracteristicile deosebite 
de protecţie termică şi fonică, precum şi pentru cele de sigu-
ranţă în caz de incendiu. Montajul se poate realiza în sche-
let de susţinere vertical sau orizontal, opţional fiind dispo-
nibilă varianta cu strat suplimentar destinat îmbunătăţirii 
caracteristicilor de performanţă, realizat din fibră de sticlă 
şi folie din aluminiu. Plăcile AIRROCK HD sunt permeabile 
la vapori, stabile din punct de vedere dimensional şi rezisten-
te la mediul alcalin. De asemenea, datorită faptului că sunt 
produse de tip mineral, acestea au o anduranţă deosebită la 
acţiunea dăunătorilor şi nu exercită efecte negative asupra 
sănătăţii oamenilor. 

Sortimentul face parte din clasa A1 din punct de vedere 
al reacţiei la foc, iar coeficientul de conductibilitate termică 
este de 0,035 W/mK. Materialul este livrat la grosimi ce va-
riază între 60 mm şi 220 mm, cu o lungime de 1.000 mm, 
respectiv lăţime de 600 mm. În funcţie de gabarit, rezistenţa 
termică RD este cuprinsă în intervalul 1,10 m2K/W (pentru 
modelele cu grosime de 40 mm) şi 6,25 m2K/W (pentru cele 
de 220 mm). 

AirroCK HD

  TERMOSISTEM   FAȚADE VENTILATE

FroNtroCK MAx E
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Prof. Dr. Arh. AnA-MAriA DAbijA,  
Prorector al Universității de 
Arhitectură și Urbanism ”ion Mincu”

Pagini VERZI

Pagini VERZI
Lumină solară
24 de ore pe zi
într-un coridor închis

Doamna Prof. Dr. 
Arh. Ana-Maria 

Dabija, Prorector 
al Universității 
de Arhitectură 

și Urbanism ”Ion 
Mincu”, ne descrie 

în continuare 
aspectele principale 

ale unui proiect pilot 
desfășurat la instituția 
menționată, prin care 

a fost reabilitat spațiul 
de sub acoperișul 

clădirii istorice, prin 
metode moderne, 

care vizează eficiența 
energetică și utilizarea 
surselor alternative de 

energie. Unul dintre 
cele mai spectaculoase 
elemente este folosirea 

tunelurilor solare 
Velux, prin care lumina 
soarelui a fost condusă 

către un coridor fără 
ferestre, asigurându-i 
iluminarea continuă  

pe timpul zilei.  
Este un subiect care 

va fi abordat și în 
cadrul conferințelor 

organizate la 
Romexpo, în 

timpul desfășurării 
Campionatului 

Mondial al Tinerilor 
Montatori de 

Acoperișuri.

Studiu de caz:

C ând vine vorba de reabilitare, există 
diferite trepte / abordări, cuvântul 
în sine având o semnificație globa-

lă. Este o intervenție de ansamblu, comple-
xă, care presupune intervenții structurale, 
uneori împreună cu modificări funcționale, 
precum și modernizarea instalațiilor, rea-
bilitarea termică și fonică a anvelopei, rea-
bilitarea mediului și, nu în ultimul rând, a 
esteticii clădirii. Se poate aborda, de ase-
menea, o „reabilitare punctuală”, activitate 
care definește o intervenție ce are ca scop 
îmbunătățirea doar a unuia dintre aspec-
tele menționate mai sus. Sunt cazuri în 
care necesitățile financiare devin prea mari 
pentru a merge pe o abordare holistică și, 
prin urmare, sunt luate în considerare și 
îmbunătățite doar unul sau două aspec-
te. Însă toate cerințele esențiale formulate 

cu privire la o clădire sunt legate una de 
alta și, intervenind doar pe una dintre ele, 
consecințele se aplică la toate celelalte, astfel 
încât este nevoie de o privire de ansamblu.

În ultimii ani, a fost pus în practică  în 
România un program național de creștere 
a performanței energetice a clădirilor, care 
constă, în principiu, în acoperirea anvelo-
pelor existente cu un strat termoizolant. În 
această abordare nu este inclusă și utilizarea 
de energii alternative, în special din cauza 
costurilor ridicate ale echipamentelor și a 
perioadei lungi de recuperare a costurilor. 
A mai fost dezvoltat un alt program, ”Casa 
verde”, în efortul de a promova surse alter-
native de energie. Lucrarea de față repre-
zintă un proiect pilot, rezultat al cercetării 
efectuate în UAUIM, în care soarele este 
folosit pentru a lumina un spațiu închis.
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Istoric 
Clădirea istorică este un 
punct de reper pentru 
București, dat fiind stilul 
arhitectonic autentic (neo-
românesc), și a devenit un 
simbol pentru toți arhitecții 
care au fost educați aici. A 
fost construită între 1912 și 
1927, cu o serie de întârzi-
eri și pauze, din cauza unor 
probleme imobiliare, lipsa 
unei finanțări constante și, 
desigur, a Primului Război 
Mondial. Clădirea a rezistat 
celor două războaie mondi-
ale și mai multor cutremu-
re – două cu o magnitudine 

Clădirea istorică a 
Universității de Arhitectură 
și Urbanism „Ion Mincu“ – 

tradiție și inovație

După bombardamentele  
din aprilie 1944

Clădirea UAIUM și 
Biserica Enei, la începutul 
anilor ‘70. (Toate blocurile 
dimprejurul  lor au căzut 
în timpul cutremurului 
din 1977.)

de peste 7,0 grade pe Scara 
Richter (1940, 1977) și multe 
altele mai mici. În timpul ce-
lui de al Doilea Război Mon-
dial, clădirea a fost parțial 
distrusă; unele „pierderi co-

laterale“ s-au produs când, 
pentru protecția împotriva 
incendiului și a raidurilor ae-
riene, a fost trasat un coridor 
prin șarpantă, în scopul de a 
asigura o cale de evacuare la 
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acest nivel. Acțiunea respec-
tivă a condus la diminuarea 
rezistenței structurale a în-
tregului acoperiș. După cu-
tremurul din 1977, grinzile au 
fost „consolidate“ cu cabluri, 
în așteptarea unei intervenții 
structurale generale care a 
avut loc abia cu aproximativ 
trei decenii mai târziu. Alte 
consolidări majore nu au fost 
realizate în acești peste 80 de 
ani de existență a clădirii.

Intervenții

Pentru clădirea istorică, doar 
cu câțiva ani în urmă au fost 
alocate fonduri de consoli-
dare, conservare, restaurare 
și transformare într-o clădi-
re modernă, așa cum este 
aripa nouă din complexul 
universității, care găzduiește 
principalele săli de curs și 
amfiteatre. Intervențiile au 
fost radicale, deoarece struc-
tura a fost fragilă și slăbită în 
timp. Prin urmare, am profi-
tat de ocazia de a îmbunătăți 
și actualiza clădirea în ceea ce 
privește funcționalitatea, dar 
și echipamentele. Intervenții 
majore au fost realizate în 

spațiul de sub acoperiș, unde 
am identificat un potențial 
important pentru ame-
najarea de birouri. Grinzi-
le originale din lemn erau 
parțial distruse și, datorită 
îmbunătățirilor structurale, 
am putut să le înlocuim cu 
un sistem mai eficient, care a 
permis utilizarea spațiului de 
sub structura acoperișului. 
Grinzile masive de lemn au 
fost înlocuite cu o structură 
metalică ușoară care asigu-
ră dedesubt înălțimea liberă 
necesară utilizării spațiului. 
Conversia a oferit posibilita-
tea de a crește numărul de 
birouri și de săli pentru se-

minarii. Acestea au fost ori-
entate spre cele două ziduri 
de fațadă, primind lumina 
directă de la câteva ferestre 
de mansardă. Instalațiile ne-
cesare (HVAC, electrice, de 
canalizare, curenți slabi) au 
fost, de asemenea, proiec-
tate și le-au înlocuit pe cele 
vechi, în efortul de a aduce 
un „update“ acestei clădiri. 
Totuși, în timp ce camerele 
au putut fi amplasate de-a 
lungul pereților de fațadă, 
coridorul aflat de-a lungul 
axei clădirii a rămas complet 
închis, întunecos; acesta avea 
nevoie, zi și noapte, de ilumi-
nat artificial. 

„Clădirile sunt 
responsabile pentru 

40% din consumul 
de energie și 36% 

din emisiile de 
CO2 la nivelul 

Uniunii Europene. 
Performanța 

energetică a clădirii 
este esențială pentru 

atingerea obiectivelor 
UE privind  climatul 
și energia, constând 

în reducerea cu 20% 
a emisiilor de gaze cu 
efect de seră până în 

2020 și o economie de 
20% a consumului de 

energie până la același 
termen. Îmbunătățirea 

performanței 
energetice a clădirilor 

este o modalitate 
eficientă de a lupta 

împotriva schimbărilor 
climatice și a crește 

securitatea energetică, 
creând în același timp 

locuri de muncă, în 
special în domeniul 

construcțiilor.“ 
(COM  2002/91 / 

CE: Directiva privind 
Performanța Energetică 

a Clădirilor EPBD).

EPBD
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Dispozitive solare
Pantele acoperișului sunt 
orientate spre sud și nord, 
prin urmare, pentru a aduce 
lumina naturală în coridorul 
întunecos, pe versantul sudic 
am instalat tuneluri solare. 
Acestea au următoarele ca-
racteristici: procent de refle-
xie a luminii din exterior de 
97-98%, rezistență la intem-
perii, tuburi super-reflecto-
rizante proiectate pentru a 
„transporta“ lumina în interi-
orul spațiului. Difuzorul (ca-
pacul din sticlă șlefuită trans-
lucidă) este proiectat pentru 
a colecta razele de lumină re-

utilizat. După cum se poate 
observa, economia de ener-
gie este considerabilă și cos-
tul tubului de lumină este 
extrem de redus, perioada 
de recuperare a investiției fi-
ind mai mică de 2 ani. La fel 
de important considerăm că 
este și beneficiul din perspec-
tiva protejării mediului. 

Mai mult, pentru a alimen-
ta spațiul cu energie electrică, 
am ales să instalăm un sistem 
solar autonom cu panouri 
fotovoltaice. Sistemul foto-
voltaic este de fapt o parte a 
unui proiect de cercetare, cu 
o componentă experimenta-
lă, de instalare și de monitori-

flectate în tubul super-reflec-
torizant și a le trimite spre in-
teriorul coridorului, oferind 
o iluminare uniformă.

Lumina obținută are un 
flux luminos mediu de 13.000 
de lumeni și poate ajunge la 
20.000 de lumeni. Pentru ilu-
minarea pe timp de noapte, 
sistemul este echipat cu o 
lampă electrică economică, 
care consumă de 5 ori mai 
puțină energie decât una 
tradițională. Economia poa-
te fi astfel de 100% în timpul 
zilei și poate merge până la 
80% în timpul celor 24 de ore 
ale zilei, în funcție de siste-
mul de iluminat convențional 
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zare a unui sistem Building-in-
tegrated photovoltaics (BIPV) 
pe un acoperiș existent.

Panouri  
fotovoltaice
Principala cerință a fost păs-
trarea imaginii clădirii istorice, 
iar intervențiile trebuiau să 
fie cât mai discrete. Ferestrele 
de mansardă reprezintă deja 
o întrerupere a continuității 
acoperișului de țiglă, iar tu-
nelurile solare și sistemele 
fotovoltaice nu au fost accep-
tate pe panta acoperișului cu 
vedere la stradă. Totuși, din 
fericire, panta cu vedere spre 
curtea interioară este orienta-
tă spre Sud, în consecință nu 
au existat restricții, în ceea ce 
privește schimbarea imaginii 
originale al fațadei, pentru 
plasarea panourilor fotovol-
taice și tunelurilor solare cu 
orientarea adecvată. 

În privința panourilor foto-
voltaice, există unele exigențe 
care trebuie respectate pen-
tru ca sistemul să funcționeze 
corect: orientare și unghi, 
eventuale umbre, tipul de 
panouri, dimensiuni, instalații 

pentru utilizarea energiei pro-
duse (care conduce la adop-
tarea unuia dintre cele două 
sisteme – conectat la rețeaua 
electrică sau autonom). Un-
ghiul pentru care sistemul 
fotovoltaic are cea mai bună 
performanță în București 
este de 44°66 ‚; în cazul nos-
tru, unghiul pantei este 32°, 
scăderea eficienței panourilor 
fotovoltaice fiind, în acest caz, 
mai mică de 5%. Pentru a nu 
schimba aspectul acoperișului 
(culoarea cărămizie a țiglelor 
este încă dominantă, deși con-
tinuitatea este întreruptă de 
ferestre de mansarda, tuneluri 
solare și panourile fotovoltai-
ce), alegerea a fost de a instala 
panouri care să ocupe cât mai 
puțin spațiu posibil, luând în 
calcul ca puterea produsă să 
fie de 1kW. Astfel, pe versan-
tul sudic al clădirii istorice au 
fost montate patru panouri 
fotovoltaice monocristaline, 
totalizând o suprafață de 8 
mp. Zonele umbrite au fost 
identificate pe baza unui stu-
diu și au fost decise pozițiile 
unde trebuie să fie ampla-
sate panourile. În alegerea 
versantului pe care panourile 

fotovoltaice au fost instalate 
s-a ținut cont de asemenea 
de ușurința și siguranța în 
privința trasării cablurilor și 
amenajarea unui spațiu teh-
nic pentru controlerul de în-
cărcare, baterii și AC / DC.

Concluzii
Acest proiect-pilot este o 
combinație între un proiect 
de cercetare și aplicarea pe o 
clădire în curs de consolidare. 
Sunt dificile asemenea schim-
bărie radicale în absența unor 
lucrări importante în ceea 
ce privește consolidarea sau 
reparațiile generale. De fapt, 
Directiva privind performanța 
energetică a clădirilor EPBD 
(în varianta refăcută) prevede 
la art. 7 („Clădiri existente“), 
următoarele: „În mod evident, 
cel mai bun moment pentru in-
troducerea unor măsuri de efi-
cientizare energetică este atunci 
când clădirea este supusă unei 
renovări majore (aproximativ la 
fiecare 25 - 40 de ani). În acest 
mod, necesarul de investiții su-
plimentare nu este mare și, ca 
urmare a economiilor de ener-
gie realizate, investițiile sunt re-
cuperate pe durata de viață a 
respectivelor măsuri“. Proiectul 
nostru pilot a demonstrat că 
momentul cel mai potrivit 
pentru reabilitarea energetică 
a clădirilor din România ar fi 
în același timp cu reabilitarea 
lor seismică, deoarece astfel 
se pot adopta cele mai bune 
soluții tehnice și pot fi salvate 
o parte din costurile aferente 
(schele, reparații ale pereților, 
finisaje, noi partiții etc.).

Au ConTRibuiT  
la această lucrare, 
printre alții:

• Conf. Dr. Arh. 
Cătălin berza  
(șef proiect complex)

• Drd. ing. Silviu 
Gheorghe  
(șef de lucrări)

• Prof. Dr. Arh. 
Ana-Maria Dabija 
(coordonatorul 
cercetării PASOR)

• iPA (coordonatorul 
cercetării)

• uPb, universitatea 
de Vest Timișoara 
(parteneri)
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Evenimentul din România va fi un ade
vărat festival al rooferilor, incluzând con
cursul propriuzis, Congresul IFD (Inter
national Federation for the Roofing Trade), 
expoziția specializată Best Roofs & Facades, 
un program de conferințe pentru arhitecți 
și pentru toți cei interesați de acest do
meniu, demonstrații ale unor echipe de 
montatori profesioniști, seri festive dedicate 
participanților și sponsorilor, programe tu
ristice în București și împrejurimi pentru 
invitații de peste hotare. Toate acestea se  
desfășoară sub patronajul IFD, forul interna
țional al branșei, având ca organizator și 
partener strategic în țara noastră Asociația 
Națională a Montatorilor de Acoperișuri 
din România (ANMAR), membru IFD. 

Ca partener logistic al manifestării, re
vista noastră vă oferă câteva detalii referi

C ampionatul Mondial al Tinerilor 
Montatori de Acoperișuri, cel mai 
important eveniment al acestei 

branșe la nivel internațional, reunește anul 
acesta la București, între 18 și 22 noiem
brie, un număr mare de aplicatori, con
structori, arhitecți și producători din Eu
ropa și de pe alte continente, constituind o 
manifestare de cea mai mare însemnătate 
și pentru piața construcțiilor din Româ
nia. Tradiția de peste un sfert de secol a 
acestui concurs, reprezentarea la nivelul 
cel mai înalt a unor companii și instituții 
cu notorietate, numărul record de țări care 
șiau anunțat prezența – iată argumentele 
pentru participarea la un eveniment care a 
stârnit interesul întregii piețe de profil din 
România, care ne onorează și ne responsa
bilizează în același timp. 

Asociația Națională 
a Montatorilor 
de Acoperișuri 

din România este 
organizator al 

Campionatului Mondial 
al Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri 2014 și 

partener strategic al IFD.

Federația Internațională 
a Pieței de Acoperișuri 
IFD (Die Internationale 

Föderation des Dach
deckerhandwerks –  

International Federation 
for the Roofing Trade) 
a apărut la München 

în 1952, la inițiativa 
unui grup format din 

4 asociații profesio-
nale din domeniul 

acoperișurilor. Scopul 
inițial a fost de a face 

schimb de experiență și 
a stabili o reprezentare 

comună, puternică 
a intereselor branșei. 

În timp, IFD a devenit 
principala organizație 

internațională a pieței de 
acoperișuri, atrăgând de 
partea sa tot mai multe 

asociații profesionale 
naționale, organizații din 

comerțul internațional, 
producători și firme  

de montaj.
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toare la organizare, reluând și completând 
informațiile pe care leam mai popularizat 
în edițiile anterioare.

Un concurs al viitorilor specialiști
Așa cum arată și titulatura (IFD – World 

Championship of Young Roofers, până în 
1999 fiind numit International Competi-
tion of Young Roofers), concursul de mon
taj este destinat tinerilor, vârsta lor fiind 
de maximum 26 de ani – element care a 
rămas bine stabilit încă de la prima ediție 
din 1988. Deși este o competiție care mi
zează pe idei precum performanța și mate
rialele de calitate, există și scopuri indirec
te: armonizarea pregătirii profesionale în 
diferitele țări membre IFD și nu numai, 
conștientizarea publicului și a tinerilor 
de importanța învățământului de specia

litate în domeniul acoperișurilor, promo
varea profesiei de montator și specialist 
în acoperișuri și fațade. Chiar dacă sunt 
promovate materialele și sistemele de lucru 
moderne, cele mai multe etape de lucru 
sunt realizate cu scule clasice, de mână, 
specifice acestei meserii de secole, fie că 
este vorba despre țiglă ceramică sau înveli
toare metalică. Aceste unelte aparțin mon
tatorului (doar echipamentele grele sunt 
asigurate de organizatori), fiind modul său 
de a se identifica – se demonstrează astfel 
respectul pentru tradiție, cunoașterea în 
detaliu a meseriei, a principiilor de bază, 
se păstrează un specific al branșei și un 
atașament față de aceasta.    
Numărul țărilor participante este în 
creștere față de edițiile anterioare (12 
la secțiunea „Acoperișuri clasice”, 10 la 

Congresele IFD se or-
ganizează de regulă în 
toamna fiecărui an, în 
locații diferite, având ca 
scop întâlnirea mem-
brilor pentru schimb de 
informații și experiență. 
În cadrul acestor mani-
festări, se țin prelegeri 
și se organizează mese 
rotunde, după o ordine 
de zi dinainte stabilită. 
De asemenea, se discută 
propuneri noi pentru 
activitatea organizației, 
se fac consultări și reco-
mandări și se votează 
pentru diverse decizii 
referitoare la activitatea 
ulterioară. 

Pe durata Campio-
natului Mondial al 
Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri de la 
București se desfășoară 
și cea de-a 62-a ediție 
a Congresului IFD, în 
centrul de conferințe 
Ramada Plaza din capi-
tala României.

Al 61-lea Congres IFD 
Rotterdam, 2013
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„Acoperișuri terasă” și 7 la „Acoperișuri 
metalice”), ceea ce arată interesul tot mai 
mare pentru acțiunile organizate sub sigla 
IFD, dar și față de România, în contextul în 
care țara noastră este o punte de legătură 
între statele occidentale și Estul european. 
Așadar, la competiție participă circa 30 de 
echipe din Austria, Belgia, Cehia, Chi
na, Elveția, Estonia, Germania, Letonia, 
Marea Britanie, Polonia, Rusia, Slovacia, 

Slovenia, Ungaria, România, dar sunt 
așteptați și reprezentanți ai altor țări care 
șiau arătat interesul în calitate de observa
tori sau aspiranți la o participare în anii ur
mători. Desigur, și țara noastră este repre
zentată, IFD susținând proiectul de a se 
organiza anul viitor, concomitent cu târ
gul Construct Expo, un concurs național, 
sub patronajul acestei organizații. 

Evenimentul a suscitat interesul princi
palilor producători și furnizori de materia
le dedicate acoperișurilor, prezenți pe piața 
românească și europeană. Astfel, au venit 
alături de organizatori companiile VELUX 
și Arcon (Parteneri Gold), Sika (Partener), 
Fakro, Lamilux, Enke, Triflex, Kemper 
System (Sponsori Principali), TONDACH, 
Bramac, Ruukki, Knauf Insulation, Ba
uder, Egger (sponsori ai unor secțiuni de 
concurs) și mulți alții.

Festivalul roofer-ilor
Concursul efectiv se desfășoară în zilele 

de 19, 20 și 21 noiembrie, în Pavilioane
le C2 și C3 ale Complexului Expozițional 
Romexpo, însumând o suprafață de pes
te 4.000 mp, unde sunt instalate stative 
de dimensiuni și forme standard, pe care 
concurenții aplică materialele și sistemele 
prevăzute de organizatori, cu acceptul IFD. 
Ei primesc cu o zi înainte toate informațiile 
necesare execuției, având timpul necesar 
pentru a se consulta între ei și a cere sfaturi 

RoMexpo, 
pavilioanele C2 și C3
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mentorului. Materialele furnizate garan
tează o calitate superioară și sunt puse în 
operă prin metode cunoscute în toate țările 
de unde provin echipele. 

Pe durata evenimentului, sunt organi
zate seri festive, cu participarea tuturor 
celor implicați în competiție, a membrilor 
IFD care vin la congres, dar și a sponsorilor 
și invitaților speciali. Aici sunt prevăzute 
organizarea unei recepții de bun venit, a 
unei seri tradiționale, în care participanții 
sunt familiarizați cu obiceiurile unei petre
ceri românești (Restaurantul Pescăruș), re
spectiv seara de gală în care sunt acordate 
premiile. Aceasta din urmă se desfășoară 
la Cercul Militar Național, una dintre cele 
mai reprezentative clădiri din București, 
monument de arhitectură eclectică de 
la începutul secolului trecut. Însoțitorii 
concurenților și ai membrilor IFD prezenți 
la manifestare pot participa la un program 
turistic ce include vizitarea unor obiective 
din Capitală și împrejurimi. 

Atât echipele concurente, cât și cei lalți 
invitați (stafful IFD, membri ai orga ni
zațiilor profesionale naționale, susți nători) 
sunt cazați în complexul Ramada Plaza – 
Ramada Parc, din imediata apropiere a lo
cului desfășurării concursului. 

Pe durata zilelor de concurs, în proximi
tatea zonei de lucru se desfășoară o serie 
de evenimente care capacitează întrea
ga industrie aferentă acoperișurilor, cu 

conexiuni în alte ramuri ale domeniului 
construcțiilor. Astfel, va avea loc prima 
ediție a expoziției specializate Best Roofs 
& Facades, un eveniment care se dorește 
a deveni o prezență constantă în peisajul 
expozițional românesc. De asemenea, se 
vor susține conferințe pe teme de interes 
pentru vizitatori, în special pentru arhitecți, 
constructori și montatori. Speakeri vor fi 
cadre didactice din cadrul Universității 
de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu 
(partener al evenimentului), specialiști și 
producători de materiale și sisteme pentru 
acoperișuri și fațade. 

Ce se aplică
La secțiunea „Acoperișuri clasice“, cea 

mai veche secțiune a competiției, care vizea
ză probabil cel mai important segment de 
piață (și la care participă în mod tradițional 
cel mai mare număr de echipe), concurenții 
au de rezolvat 3 teme, pe câte o zonă distinc
tă a standului de concurs. Ca elemente prin
cipale menționăm montarea unei învelitori 
din țiglă de beton Bramac, a uneia din țiglă 
ceramică TONDACH, respectiv a unei în
velitori din șindrilă bituminoasă policromă 
în cadrul probei de creativitate. În prealabil, 
sunt montate ferestre de mansardă VELUX, 
care trebuie integrate în cadrul lucrării. La 
această secțiune, dificultatea constă în rigu
rozitatea tăieturilor plăcilor de țiglă, la cera
mică existând de asemenea obligativitatea 

ACTUAL

Una dintre regulile 
comune tuturor 
probelor de concurs 
este ca straturile să fie 
dimensionate decalat 
(stratul mai nou este mai 
scurt cu 10 cm decât 
cel anterior), pentru a fi 
verificată succesiunea 
corectă a tuturor etapelor.
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de a asigura abordarea continuă cu 
țiglă a zonei de dolie. 

Secțiunea de „Acoperișuri me-
talice“ pre supune acoperirea cu ta
blă din diferite materiale metalice 
a unor suprafețe prestabilite, asi
gurând și de această dată integra
rea și etanșeizarea unor ferestre de 
mansardă VELUX. Miza este stă
pânirea operațiunilor de fălțuire, 
amplasarea corectă, în ordine, a 

elementelor metalice, protejând straturile 
termo și hidroizolante aplicate anterior.

La secțiunea de „Acoperișuri terasă”, 
cea mai nouă probă de concurs (inițiată 
în 2002) straturile termo și hidroizo
lante (PVC, membrane bituminoase și 
hidroizolații) incluse în sistemele Sika și 
Arcon puse la dispoziție trebuie să acopere 
o serie de suprafețe cu diferențe de nivel și 
detalii. În prealabil, pe standurile de mon
taj sunt amplasate luminatoare Lamilux 
și ferestrele de terasă Fakro. Ziua a treia 
aparține hidroizolațiilor lichide furnizate 
de firmele Enke, Triflex și Kemper.

Una dintre regulile comune tuturor pro
belor de concurs este ca straturile să fie 
dimensionate decalat (stratul mai nou este 
mai scurt cu 10 cm decât cel anterior), pen
tru a fi verificată succesiunea corectă a tu
turor etapelor.

Acoperișuri clasice
Locul I Elveția

Locul II Austria
Locul III Germania
Premiul 

Președintelui 
IFD

Marea 
Britanie

Acoperișuri metalice
Locul I Elveția

Locul II Letonia

Locul III Estonia

Premiul 
Președintelui 

IFD
Polonia

Acoperișuri terasă
Locul I Elveția

Locul II Austria

Locul III Estonia

Premiul 
Președintelui 

IFD
Estonia

Câștigătorii ediției 2013:

Din regulamentul de concurs:
• Concursul se desfășoară pe 3 secțiuni: 

acoperișuri clasice, acoperișuri metalice 
și acoperișuri terasă (etanșeizări).

• Fiecare țară (membră IFD) poate 
participa cu maximum o echipă pentru 
fiecare secțiune.

• Fiecare secțiune are două probe impuse 
și una opțională (de creativitate), care 
se vor desfășura pe parcursul celor 3 zile 
de concurs efectiv.

• Fiecare echipă (corespunzătoare unei 
categorii) va fi formată din 2 membri 
cu vârste de maximum 26 de ani 
(împliniți în anul 2014) și un mentor 
(fără specificație de vârstă); mentorul, 
care are doar rol consultativ, poate 
supraveghea și alte echipe din țara pe 
care o reprezintă.

• echipele naționale participante vor 
concura, în cadrul fiecărei secțiuni, 
pentru cele 3 medalii (de aur, de argint 
și de bronz), dar și pentru premiul 
special acordat de Președintele IFD, 
Michael olszewski.

• Lucrările se desfășoară pe stativele 
puse la dispoziție de organizatori, 
care încearcă să simuleze cât mai bine 
situații concrete de lucru, de șantier, 
iar concursul nu vizează lucrări de 
anduranță, ci cu precădere detaliile, 
acele lucrări care reflectă adevărata 
cunoaștere a meseriei.

• Lucrările sunt evaluate de un juriu 
format din 6 membri aleși de IFD 
(desemnați anterior pe 3 ani) și, 
suplimentar, din câte încă un membru 
din partea țării gazdă pentru fiecare 
categorie. 

• Cele 3 zile de concurs durează între 
orele 9 și 18, participanții având o pauză 
la prânz pentru masă.

• Temele sunt stabilite de organizatori 
și trebuie să aibă grade de dificultate 
estimate atent (astfel încât concurenții 
să poată executa lucrările în timpul 
alocat, dar ocupându-le în întregime 
zilele de concurs)

Ce punctează juriul:
• precizia execuției în raport cu proiectul
• performanțele lucrării finale
• acuratețea detaliilor
• folosirea corectă și eficientă a 

materialelor
• aptitudinile tehnice demonstrate
• realizarea lucrărilor intermediare 

solicitate
• folosirea adecvată a instrumentelor
• respectarea măsurilor de protecție 

a lucrării, a propriei persoane și a 
colegilor

• ordinea și curățenia la locul de muncă
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naturală și pătrunderea unei cantități cât mai mari de 
lumină naturală în interior. Montarea ferestrelor de man-
sardă s-a făcut în trei etape iar după montaj, geamurile 
au fost depresurizate pentru a se aclimatiza presiunii 
atmosferice la o asemenea altitudine.

Echipa VELUX a lucrat în condiții extreme la instalarea 
produselor.

Montatorii au trecut printr-un control medical înainte, 
astfel încât să se asigure că pot lucra la o altitudine mai 
mare de 3800 m, unde vântul bate cu peste 300mk/h, 
frigul este intens iar aerul foarte rarefiat. Traversarea 
celor câteva sute de metri de la vechiul refugiu unde erau 
cazați până la noua locație a fost o provocare în sine. 
Deoarece nu au lucrat niciodată în condiții atât de severe, 
rămâneau fără suflu la cel mai mic efort. Dar decorul le 
tăia răsuflarea iar experiența a fost una nemaipomenită.
Datorită construcției speciale a clădirii, ferestrele au tre-
buit să fie instalate din exterior – iar tehnicienii au trebuit 
să lucreze pe schele. S-au folosit toate echipamentele 
posibile de siguranță deoarece golul la care erau expuși era 
de 800 m.

Mai multe detalii pe http://www.refugedugouter.fr/
www.facebook.com/velux

Datorită condițiilor climaterice grele ale sitului, proiectarea 
refugiului a durat câțiva ani iar construcția s-a realizat în două 
etape a câte 6 luni. În total, au fost necesare aproximativ 3000 
de zboruri cu elicopterul, fiecare zbor cântărind aproximativ 
500 de kg. 
Proprietate a Clubului de Alpinism francez, construcția „Le 
Refouge du Gouter” are o capacitate de 120 persoane și rolul de 
a înlocui vechiul și uzatul refugiu cu același nume, construit în 
anul 1962.

Noua clădire are formă ovală pentru a rezista vântului, struc-
tură de lemn lamelelar, placată cu oțel inoxidabil și a fost 
proiectată și testată pentru a rezista condițiilor meteorologice 
extreme. Realizarea ei constituie un act îndrăzneț, unic prin teh-
nologia sa și prin managementul resurselor de energie regener-
abilă și reprezintă un etalon pentru o nouă generație de clădiri 
care îndeplinesc cele mai înalte standarde. 
Echipa VELUX a acceptat provocarea acestui proiect de 
proporții amețitoare: instalarea a 55 de ferestre de mansardă 
VELUX pe o construcție situată la câteva sute de metri de cel 
mai înalt vârf muntos din Europa.

Ferestrele VELUX folosite au geam special proiectat pentru a 
rezista condițiilor vitrege de pe vârf: sunt ferestre cu vitraj trip-
lu la care s-a adăugat un strat suplimentar de sticlă cu grosime 
de 8 mm, cu rol de ecran climatic, produs special pentru acest 
proiect.
Discuțiile cu echipa de arhitecți în căutarea variantei optime 
pentru anevopanta clădirii au condus către alegerea ferestrelor 
cu dimensiuni mari. 
Soluția a constat în ferestre de mansardă care să fie conforme 
cu specificațiile arhitecților, dar care să permită ventilația

Misiune amețitoare la 3835 m altitudine

Mont Blanc este cunoscut ca și acoperișul Europei, iar cei care 
se încumetă să-l escaladeze trec prin „Le Refuge de Gouter” 
(3835 m), acesta fiind ultimul popas dinaintea marii ascensiuni 
spre creastă.



Tehnologii de Top

Izolarea mansardei 
cu vată minerală 

Elementele unei mansarde moderne:

1. Învelitoare
2. Şipci din lemn transversale, pentru fixarea învelitorii
3. Folie hidroizolantă
4. Vată minerală de sticlă Knauf Insulation, între căpriori
5. Vată minerală de sticla Knauf Insulation, la faţa căpriorilor
6. Profil metalic pentru fixarea termoizolaţiei
7. Membrană de vapori
8. Plăci gips-carton
9. Căpriori
10. Vată minerală bazaltică Knauf Insulation

Se recomandă utilizarea echipamentului corespunzător pe tot par-
cursul procesului de montaj: salopetă, cască de protecţie, mănuşi de 
protecţie, ochelari de protecţie. Înainte de a începe montarea vatei 
minerale, verificaţi folia hidroizolantă montată în spatele căpriorilor. 
Rolul foliei hidroizolante este de a evita pătrunderea apei, care, pe 
termen lung, va afecta atât calităţile termoizolaţiei, cât şi rezistenţa 
acoperişului.

1. Se măsoară spațiul 
dintre căpriori şi se de-
bitează vata minerală 
Knauf Insulation cu 20 
mm în plus faţă de di-
mensiunile măsurate, 
pentru o fixare forţată. 
Materialul izolant se 
introduce între căpriori 
printr-o uşoară presiune laterală, asigurându-i astfel stabi-
litatea şi evitarea punţilor termice sau a golurilor de aer.

2. Peste materialul izolant se mon-
tează profile metalice, constituind 
suportul pentru plăcile de gips-car-
ton care se vor monta ulterior. Pro-
filele metalice se fixează în căpriori, 
utilizând şuruburi autofiletante. 

3. Între căpriori şi profilele meta-
lice montate anterior, se aplică al 
doilea strat de vată minerală ter-
moizolantă, care va fi de asemenea 
supradimensionat cu 20 mm

4. Se fixează membrana/bariera de 
vapori cu ajutorul unei benzi pen-
tru etanşare.
(Necesar: membrană de vapori, 
bandă pentru etanşare)

5. Se fixează plăcile de gips-car-
ton pe profilele metalice utilizând 
şuruburi autofiletante.

Etape de montare a izolaţiei din vată minerală de sticlă
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Izolarea casei este soluția cea mai rentabilă pentru o 
casă mai călduroasă iarna și mai răcoroasă vara, într-un 
cuvânt mai confortabilă. 20% din pierderile de energie 
ale unei case au loc la nivelul acoperișului. Izolarea man-
sardei cu vată minerală Knauf InsulatIon aduce și 
alte avantaje majore, pe lângă izolarea termică: izolare 
fonică, protecție la incendiu, stabilitate dimensională 
și durabilitate în timp, aplicare simplă și nu în ultimul 
rând un portofoliu de produse diversificat, pentru fie-
care situație particulară din șantier.

Cum se pierde 
căldura...





P e fondul creșterii continue a prețului energiei 
convenționale, identificarea de soluții care să per-
mită menținerea costurilor de întreținere ale unei 

locuințe în limite rezonabile a devenit o necesitate. Con-
ceptul de arhitectură sustenabilă, bazat pe soluții con-
structive moderne și pe materiale inovative în locul celor 
neperformante, este o alternativă care se substituie din 
ce în ce mai mult modului tradiționalist de abordare a 
construcțiilor.

Individul din societatea modernă este tot mai preocu-
pat de calitatea vieții și a mediului în care trăiește. Nevoia 
de întoarcere a omului la natură se manifestă și prin alege-
rea de materiale naturale, ecologice, în construcția de case. 
Un exemplu elocvent în acest sens este revenirea puterni-
că a construcțiilor din lemn în preocuparea arhitecților din 
Austria, Germania, Franța, Italia sau Elveția, în special pe 
zona de rezidențial. Constatăm însă cu satisfacție că acest 
gen de construcții începe să aibă susținători și în rândul 
proiectanților din Europa de Est, preponderent în țări pre-
cum Cehia, Slovacia, Polonia sau Slovenia. Din păcate, în țara 
noastră construcțiile din lemn rămân un domeniu de nișă, 
ele plătind pe nedrept tribut unui mod de gândire arhaic, ba-
zat de cele mai multe ori pe stereotipuri și prejudecăți, dar și 
unui sistem formator defectuos, în care accentul se pune în 
continuare pe proiectarea de clădiri din zidărie și beton.

Clădirea EGGER – performanță și calitate 
în timp record
Și totuși, există și la noi încercări de schimbare a acestei stări 
de fapt. Apariția producătorilor autohtoni de case modula-
re – așa numitele case prefabricate din lemn – constituie un 
bun exemplu în acest sens. Cererea încă redusă pentru acest 

gen de construcții îi determină din nefericire pe aceștia să se 
orienteze aproape exclusiv către piețele de export, ceea ce 
face că prea puține din casele modulare construite în Româ-
nia să poată fi văzute și admirate la noi. Dar asta nu înseamnă 
că lucrurile vor rămâne așa mult timp.

Într-un astfel de context dificil, clădirea administrati-
vă a companiei EGGER de la Rădăuți constituie un ve-
ritabil reper arhitectural, fiind prima clădire de birouri 
din România construită exclusiv din lemn (cu excepția 
fundațiilor și a fațadelor vitrate). Un element de unicitate 
al acestei construcții este modularitatea, care permite o mare 
versatilitate în amenajarea spațiilor interioare, adaptată nevoi-
lor utilizatorului. Practic, vorbim de o construcție de trei nive-
le și subsol parțial în cadre și planșee semifabricate din lemn, 
formată din 21 de module identice interconectate. Suprafața 
totală de 3.820m² a clădirii oferă un spațiu de lucru generos 
celor peste 170 de angajați, incluzând, pe lângă spațiile de bi-
rouri, o sală de mese, mai multe săli de ședințe și conferințe 
și un showroom, la ultimul nivel. Clădirea ecologică impresio-
nează prin performanța energetică ridicată datorată utilizării 
componentelor specifice casei pasive.

Conceptul inovativ al clădirii îi aparține arhitectului austriac 
Bruno Moser, câștigătorul concursului de arhitectură organi-
zat de compania EGGER. Principalul obiectiv al concursului 
a fost realizarea unei clădiri de birouri care să combine mo-
dularitatea cu flexibilitatea, prin posibilitatea utilizării tuturor 
produselor EGGER, atât la realizarea elementelor structurii de 
rezistentă, cât și a finisajelor și a mobilierului interior. Antre-
prenorul general Holzbau Saurer – o companie specializată 
în construcții prefabricate din lemn – a preasamblat elemen-
tele portante ale clădirii în Austria, după care le-a expediat pe 
camion în România, pentru asamblarea la șantier.

lucrarea ediției

clădirea administrativă

EGGER 
RĂDĂUȚI
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Un reper al arhitecturii modulare 
din România:



Gradul mare de prefabricare a elementelor constitutive a 
structurii de rezistență, respectiv planșeele și pereții (portanți 
și neportanți), precum și faptul că preasamblarea din atelier 
s-a realizat în paralel cu turnarea fundațiilor pe șantier, au fă-
cut posibilă scurtarea semnificativă a timpului de execuție. 
Practic, clădirea administrativă EGGER de la Rădăuți a fost 
finalizată și predată la cheie (finisată și mobilată) celor 170 
de angajați într-un timp record de numai aprox. 6 luni de la 
începerea excavațiilor.

Structura portantă din materiale EGGER
Clădirea modulară de birouri EGGER de la Rădăuți este o 
construcție în cadre și planșee din lemn, cu elemente de ri-
gidizare a pereților care preiau sarcinile longitudinale și trans-
versale determinate de vânt și seism. În principiu, stâlpii și 
grinzile de rezistență sunt realizate din lemn lamelar încleiat, 
iar panotajele de pereți (cu rol rigidizant) și planșeele struc-
turale din plăci EGGER OSB de grosime 18, 22 sau 30mm. 
Straturile fonoabsorbante aplicate planșeelor pentru ate-
nuarea zgomotelor de impact, respectiv pereților de fațadă 
pentru diminuarea zgomotului aerian, sunt din plăci izola-
toare din fibră de lemn de grosime 30mm. Fațada vitrată 
este realizată din trei straturi de sticlă izolatoare montată pe 
tâmplărie de aluminiu și lemn stratificat, fiind completată 
la exterior cu o protecție contra radiației solare din tablă de 
cupru perforată.

EGGER oferă soluţii de calitate pentru toate etapele unei construcţii: 
pentru pardoseală, pereţi, tavan și acoperiș.

Perete portant exterior (fațadă)
1. Tablă de cupru perforată
2. Șipci orizontale
3. Folie antivânt (respirabilă)
4. Placă izolatoare fibrolemnoasă 30mm
5. Montanți de lemn (cherestea KVH) 

60x280mm
6. Izolație termică Rockwool 280mm
7. EGGER OSB 22mm
8. Finisaj de suprafață (vopsea)

Planșeu structural
1. Parchet Laminat EGGER
2. Folie izolatoare pentru parchet
3. EGGER OSB 22mm
4. Placă izolatoare fibrolemnoasă 30mm
5. EGGER OSB 30mm
6. Grinzi de lemn lamelar stratificat  

(BSH) 200x520mm
Plenum tehnic ptr. instalații electrice & HVAC

7. Strat fonoabsorbant de criblură 25 kg/m² (~6cm)
8. EGGER OSB 30mm

Acoperiș terasă
1. Hidroizolație din membrană EPDM 

(etilen propilen dien monomer)
2. EGGER OSB 22mm
3. Șipci tip pană / spațiu ventilat,  

pantă 1,57%
4. Folie anticondens (respirabilă)
5. EGGER OSB 30mm
6. Grinzi de lemn lamelar stratificat  

(BSH) 200x520mm
7. Izolație termică Rockwool 520mm
8. EGGER OSB 30mm

35

Informaţii adiţionale despre EGGER OSB 3  
sunt disponibile pe www.egger.com  
la secţiunea Produse pentru construcţii.

Clădirea administrativă EGGER Rădăuți:  
un proiect finalizat în doar 6 luni
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MeMbrane de acoperiş din pVc

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

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

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

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

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu cerin-
ţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

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

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

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pretenţi-
oase cerinţe estetice şi oferă libertate maxi-
mă de proiectare. Liniile de produse Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă posibilităţi suplimentare de 
design pentru acoperişurile lipite.

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

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izo-
laţia termică sau de stratul suport  folosind 
fie adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv 
prelucrat din fabrică aplicat pe spatele mem-
branelor. Metodele de aplicare sunt împărţite 
în trei grupe principale.

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

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu membra-
ne într-un singur strat sunt adecvate pentru 
majoritatea tipurilor de construcţie şi au mul-
te avantaje pentru aplicator şi pentru propri-
etarul clădirii.

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor existen-

te din bitum 

Sika lider mondial 
în membrane dintr-un singur strat
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MeMbrane de acoperiş din pVc

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

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

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

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

MeMbrane de acoperiş din Fpo 

Tip: Membrane din poliolefine
Numele mărcii: Sarnafil®

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

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

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

principiile SiSteMelor lipite de acoperiş
deScriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu cerin-
ţe cu nivel ridicat de complexitate

• Pentru construcţii noi şi pentru renovări 
ale acoperişurilor 

 

poSibilităţi indiViduale 
de deSign

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

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

Acoperişurile lipite satisfac cele mai pretenţi-
oase cerinţe estetice şi oferă libertate maxi-
mă de proiectare. Liniile de produse Sikaplan® 
şi Sarnafil® oferă posibilităţi suplimentare de 
design pentru acoperişurile lipite.

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

principii 
de inStalare 

Membranele de acoperiş într-un singur strat 
Sikaplan® şi Sarnafil® sunt ataşate de izo-
laţia termică sau de stratul suport  folosind 
fie adeziv lichid aplicat pe loc sau un adeziv 
prelucrat din fabrică aplicat pe spatele mem-
branelor. Metodele de aplicare sunt împărţite 
în trei grupe principale.

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

Sistemele lipite de acoperiş Sika cu membra-
ne într-un singur strat sunt adecvate pentru 
majoritatea tipurilor de construcţie şi au mul-
te avantaje pentru aplicator şi pentru propri-
etarul clădirii.

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

fără căldură
• Renovarea uşoară a acoperişurilor existen-

te din bitum 

Sika lider mondial 
în membrane dintr-un singur strat



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

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

acceSorii pentru SiSteMe 
de acoperiş Sika 
În calitate de lider mondial în producerea de materiale pentru industria 
construcţiilor, Sika acordă o atenţie deosebită materialelor pentru acope-
rişuri şi produce o gamă largă de produse şi sisteme pentru a întâmpina 
cerinţele clienţilor şi pentru a se conforma celor mai recente standarde. 
Sika este unul dintre cei mai experimentaţi producători de membrane din 
PVC sau FPO (poliolefine flexibile) pentru hidroizolarea acoperişurilor, cu o 
experienţă dovedită de peste 50 de ani.

În prezent, ne puteţi găsi în peste 70 de ţări, lucru ce ne permite să furni-
zăm clienţilor noştri atât produse dovedite pentru realizarea hidroizolaţiilor 
la acoperişuri cât şi servicii suplimentare, precum gama completă de acce-
sorii, calcularea sucţiunii la vânt a membranelor, aplicaţii online pentru rea-
lizarea specificaţiilor pentru acoperişuri - SIKASPEC, instruire referitoare la 
aplicare, detalii CAD, asistenţă tehnică, garanţii, etc.

Membranele pentru hidroizolarea acoperişurilor Sikaplan şi Sarnafil au nu-
meroase avantaje: rezistenţă mare la expunerea razelor UV, rezistenţă mare 
la foc, flexibilitate mare la temperaturi negative, compatibilitate cu bitumul 
în cazul sistemelor pe bază de poliolefină, rezistenţă la şoc termic şi la stră-
pungerea rădăcinilor şi proprietăţi de permeabilitate la vapori.

Pe lângă o varietate de soluţii pentru acoperişuri, pornind de la acoperişuri 
expuse, acoperişuri lipite, acoperişuri balastate şi terminând cu sisteme 
de acoperişuri verzi şi utilitare, Sika vă oferă o gamă largă de accesorii 
pentru acoperiş, cum ar fi: straturi de control a difuziei de vapori, straturi 
de separaţie, nivelare sau drenare, sisteme şi profile pentru fixarea me-
canică a membranelor, guri de scurgere şi de preluare a apelor pluviale, 
piese şi profile preformate pentru realizarea uşoară a detaliilor, alei pie-
tonale şi profile decorative, sigilanţi, adezivi de contact, diluanţi şi soluţii 
de curăţare.

Sistemele lipite de acoperiş sunt unele dintre principalele specialităţi şi 
puncte de interes ale departamentului Sika pentru realizarea de acoperi-
şuri. Prin intermediul experienţei noastre vaste în tehnologiile de adezivi, 
am creat o gamă largă de adezivi de înaltă performanţă, ce acoperă toate 
necesităţile posibile de lipire pentru acoperişuri. Sika oferă soluţii dovedite 
pentru lipirea membranelor de acoperiş şi pentru lipirea izolaţiilor termice 
pe aproape orice tip de strat suport.

Elementele de prindere şi de fixare (şuruburi forante sau autofiletante, 
talere, şaibe, profile metalice de închidere, etc.) sunt componente extrem 
de importante, în special în sistemele de acoperiş cu prindere mecanică. 
Presiunea vântului şi coroziunea metalului sunt două dintre influenţele 
care solicită componentele unui sistem de acoperişuri. 

Profilele metalice laminate sunt realizate din tablă zincată  galvanizată, la-
minate pe partea superioară cu membrană Sikaplan sau Sarnafil. Laminarea 
are aceleaşi proprietăţi şi compatibilităţi ca şi membranele de acoperiş. Prin 
urmare, membranele de impermeabilizare se pot suda uşor 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 pa-
rafrunzar, elemente de scurgere cu supraînălţare, elemente pentru supra-
plinuri la margine sau în câmpul membranei, profile de decor care imită 
sistemele tradiţionale din tablă fălţuită. 

 Echipa Sika România Roofing

ReţineRea apei pluviale
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi pavajele 
şi acoperişurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector şi poluarea apei. Acoperişurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, uşurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

ReduceRea consumului de eneRgie
Acoperişurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare 
de energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de 
vară şi costurile de încălzire în lunile de iarnă.

ReduceRea efectului de insulă teRmică uRbană
Mai multe acoperişuri verzi şi mai puţine acoperişuri în culori închise în-
seamnă un oraş mai răcoros. Acoperişurile închise reţin căldura, pe când 
plantele îşi răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de evaporare. 
În oraşe, unde temperatura ambientală poate fi cu 10 grade mai ridica-
tă decât în zonele învecinate, acoperişurile verzi pot ajuta la scăderea 
temperaturii generale. 

pRotecţia membRanei hidRoizolante
Un acoperiş verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ şi de traficul pietonal repetat, 
extinzându-i durata de viaţă. Unele acoperişuri verzi din Europa au re-
zistat peste 40 de ani fără a fi înlocuite.

calitate îmbunătăţită a aeRului
Acoperişurile verzi filtrează aerul, absorbând şi transformând dioxidul 
de carbon în oxigen. 

izolaRe fonică
Solul şi plantele sunt un fonoizolator eficient.

estetică
Acoperişurile verzi sunt stimulatori vizuali şi pot constitui zone minu-
nate pentru recreere şi distracţie.

valoaRe cRescută a pRopRietăţii
Montarea unui acoperiş verde poate creşte valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

de ce să alegeţi sika saRnafil?
Performanţa în timp e singurul test adevărat al calităţii unui sistem de 
hidroizolaţie. Sika Sarnafil hidroizolează acoperişuri verzi şi alte zone de 
arhitectură peisagistă, în Europa de peste 40 de ani, iar în Statele Unite 
de peste 25 de ani. Având aproape patru sute de milioane de metri 
pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate în întreaga 
lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi proprietari de clădiri 
ştiu că se pot baza pe Sika Sarnafil pentru produse testate şi pentru 
performanţa sistemului.

Când specifici un Acoperiş Verde Sika Sarnafil, primeşti mai mult decât o 
hidroizolaţie sigură; ai parte de linişte sufletească ştiind că ai făcut alege-
rea corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută special pentru 
ramblee, făcută pentru a rămâne etanşă în condiţii extreme, incluzând 
umezeala constantă, apa ce bălteşte, condiţii de alcalinitate ridicată şi scă-
zută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciuperci şi organisme bacteriene.

Materiale teState
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de 
succes pentru acoperiş sau hidroizolaţie care necesită integritatea ab-
solută a sistemului. În acest scop, procesul de fabricare al membranei 
Sika Sarnafil foloseşte doar materiale de cea mai înaltă calitate pentru 
a produce o membrană monolită, nelaminată, care oferă o rezistenţă 
excelentă la intemperii şi stabilitatea dimensională.

aSiStenţă de Specialitate
Specialiştii noştri tehnici, calificaţi, fac ca Sika Sarnafil să se diferenţi-
eze de alţi producători. Suntem implicaţi în fiecare etapă importantă 
– oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor şi inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum şi instructaj aplicatorilor autorizaţi 
în săli de clasă şi la locul de muncă.

execuţie pricepută
Spre deosebire de majoritatea altor producători de acoperişuri şi hidroi-
zolaţii, Sika Sarnafil nu vinde prin distribuitori. În schimb, vindem direct 
unui grup de Aplicatori autorizaţi instruiţi - doar cei mai buni sunt invi-
taţi să se alăture echipei noastre. 

calitatea membranei Sika Sarnafil înseamnă menţinerea controlului 
strict asupra procesului de montare, de la început până la sfârşit.

Sika Sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie
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acceSorii pentru SiSteMe 
de acoperiş Sika 
În calitate de lider mondial în producerea de materiale pentru industria 
construcţiilor, Sika acordă o atenţie deosebită materialelor pentru acope-
rişuri şi produce o gamă largă de produse şi sisteme pentru a întâmpina 
cerinţele clienţilor şi pentru a se conforma celor mai recente standarde. 
Sika este unul dintre cei mai experimentaţi producători de membrane din 
PVC sau FPO (poliolefine flexibile) pentru hidroizolarea acoperişurilor, cu o 
experienţă dovedită de peste 50 de ani.

În prezent, ne puteţi găsi în peste 70 de ţări, lucru ce ne permite să furni-
zăm clienţilor noştri atât produse dovedite pentru realizarea hidroizolaţiilor 
la acoperişuri cât şi servicii suplimentare, precum gama completă de acce-
sorii, calcularea sucţiunii la vânt a membranelor, aplicaţii online pentru rea-
lizarea specificaţiilor pentru acoperişuri - SIKASPEC, instruire referitoare la 
aplicare, detalii CAD, asistenţă tehnică, garanţii, etc.

Membranele pentru hidroizolarea acoperişurilor Sikaplan şi Sarnafil au nu-
meroase avantaje: rezistenţă mare la expunerea razelor UV, rezistenţă mare 
la foc, flexibilitate mare la temperaturi negative, compatibilitate cu bitumul 
în cazul sistemelor pe bază de poliolefină, rezistenţă la şoc termic şi la stră-
pungerea rădăcinilor şi proprietăţi de permeabilitate la vapori.

Pe lângă o varietate de soluţii pentru acoperişuri, pornind de la acoperişuri 
expuse, acoperişuri lipite, acoperişuri balastate şi terminând cu sisteme 
de acoperişuri verzi şi utilitare, Sika vă oferă o gamă largă de accesorii 
pentru acoperiş, cum ar fi: straturi de control a difuziei de vapori, straturi 
de separaţie, nivelare sau drenare, sisteme şi profile pentru fixarea me-
canică a membranelor, guri de scurgere şi de preluare a apelor pluviale, 
piese şi profile preformate pentru realizarea uşoară a detaliilor, alei pie-
tonale şi profile decorative, sigilanţi, adezivi de contact, diluanţi şi soluţii 
de curăţare.

Sistemele lipite de acoperiş sunt unele dintre principalele specialităţi şi 
puncte de interes ale departamentului Sika pentru realizarea de acoperi-
şuri. Prin intermediul experienţei noastre vaste în tehnologiile de adezivi, 
am creat o gamă largă de adezivi de înaltă performanţă, ce acoperă toate 
necesităţile posibile de lipire pentru acoperişuri. Sika oferă soluţii dovedite 
pentru lipirea membranelor de acoperiş şi pentru lipirea izolaţiilor termice 
pe aproape orice tip de strat suport.

Elementele de prindere şi de fixare (şuruburi forante sau autofiletante, 
talere, şaibe, profile metalice de închidere, etc.) sunt componente extrem 
de importante, în special în sistemele de acoperiş cu prindere mecanică. 
Presiunea vântului şi coroziunea metalului sunt două dintre influenţele 
care solicită componentele unui sistem de acoperişuri. 

Profilele metalice laminate sunt realizate din tablă zincată  galvanizată, la-
minate pe partea superioară cu membrană Sikaplan sau Sarnafil. Laminarea 
are aceleaşi proprietăţi şi compatibilităţi ca şi membranele de acoperiş. Prin 
urmare, membranele de impermeabilizare se pot suda uşor 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 pa-
rafrunzar, elemente de scurgere cu supraînălţare, elemente pentru supra-
plinuri la margine sau în câmpul membranei, profile de decor care imită 
sistemele tradiţionale din tablă fălţuită. 

 Echipa Sika România Roofing

ReţineRea apei pluviale
În timpul ploilor torenţiale, scurgerea de pe suprafeţe cum ar fi pavajele 
şi acoperişurile, poate duce la probleme majore, ca revărsarea canalului 
colector şi poluarea apei. Acoperişurile verzi încetinesc scurgerea apei, 
reţinând 75% din apa pluvială, uşurând astfel presiunea asupra infra-
structurilor pentru apa de ploaie.

ReduceRea consumului de eneRgie
Acoperişurile verzi sunt izolatori foarte buni. Pot reduce cererea mare 
de energie scăzând costurile de răcire ale clădirii în timpul lunilor de 
vară şi costurile de încălzire în lunile de iarnă.

ReduceRea efectului de insulă teRmică uRbană
Mai multe acoperişuri verzi şi mai puţine acoperişuri în culori închise în-
seamnă un oraş mai răcoros. Acoperişurile închise reţin căldura, pe când 
plantele îşi răcesc natural mediul înconjurător prin cicluri de evaporare. 
În oraşe, unde temperatura ambientală poate fi cu 10 grade mai ridica-
tă decât în zonele învecinate, acoperişurile verzi pot ajuta la scăderea 
temperaturii generale. 

pRotecţia membRanei hidRoizolante
Un acoperiş verde protejează membrana hidroizolantă de razele UV 
dăunătoare, de ciclurile îngheţ-dezgheţ şi de traficul pietonal repetat, 
extinzându-i durata de viaţă. Unele acoperişuri verzi din Europa au re-
zistat peste 40 de ani fără a fi înlocuite.

calitate îmbunătăţită a aeRului
Acoperişurile verzi filtrează aerul, absorbând şi transformând dioxidul 
de carbon în oxigen. 

izolaRe fonică
Solul şi plantele sunt un fonoizolator eficient.

estetică
Acoperişurile verzi sunt stimulatori vizuali şi pot constitui zone minu-
nate pentru recreere şi distracţie.

valoaRe cRescută a pRopRietăţii
Montarea unui acoperiş verde poate creşte valoarea proprietăţii asigu-
rând un capital imobiliar valoros. 

de ce să alegeţi sika saRnafil?
Performanţa în timp e singurul test adevărat al calităţii unui sistem de 
hidroizolaţie. Sika Sarnafil hidroizolează acoperişuri verzi şi alte zone de 
arhitectură peisagistă, în Europa de peste 40 de ani, iar în Statele Unite 
de peste 25 de ani. Având aproape patru sute de milioane de metri 
pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate în întreaga 
lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi proprietari de clădiri 
ştiu că se pot baza pe Sika Sarnafil pentru produse testate şi pentru 
performanţa sistemului.

Când specifici un Acoperiş Verde Sika Sarnafil, primeşti mai mult decât o 
hidroizolaţie sigură; ai parte de linişte sufletească ştiind că ai făcut alege-
rea corectă. Membrana Sika Sarnafil G476 este concepută special pentru 
ramblee, făcută pentru a rămâne etanşă în condiţii extreme, incluzând 
umezeala constantă, apa ce bălteşte, condiţii de alcalinitate ridicată şi scă-
zută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciuperci şi organisme bacteriene.

Materiale teState
O membrană de calitate ridicată este esenţială oricărui proiect de 
succes pentru acoperiş sau hidroizolaţie care necesită integritatea ab-
solută a sistemului. În acest scop, procesul de fabricare al membranei 
Sika Sarnafil foloseşte doar materiale de cea mai înaltă calitate pentru 
a produce o membrană monolită, nelaminată, care oferă o rezistenţă 
excelentă la intemperii şi stabilitatea dimensională.

aSiStenţă de Specialitate
Specialiştii noştri tehnici, calificaţi, fac ca Sika Sarnafil să se diferenţi-
eze de alţi producători. Suntem implicaţi în fiecare etapă importantă 
– oferind asistenţă în proiectare, arhitecţilor şi inginerilor de calcul/
specialiștilor dacă e nevoie, precum şi instructaj aplicatorilor autorizaţi 
în săli de clasă şi la locul de muncă.

execuţie pricepută
Spre deosebire de majoritatea altor producători de acoperişuri şi hidroi-
zolaţii, Sika Sarnafil nu vinde prin distribuitori. În schimb, vindem direct 
unui grup de Aplicatori autorizaţi instruiţi - doar cei mai buni sunt invi-
taţi să se alăture echipei noastre. 

calitatea membranei Sika Sarnafil înseamnă menţinerea controlului 
strict asupra procesului de montare, de la început până la sfârşit.

Sika Sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie



Responsabilitatea montajului corect

Montajul perfect se execută cu respectarea indicațiilor 
date de producător privind înclinația învelitorii (structu
rii din lemn), modul (distanța) de lățuire,  tipul de montaj, 
realizarea subventilării minime și utilizarea tuturor acceso
riilor din beton, metal și PVC recomandate de producător. 
Nefolosirea accesoriilor recomandate atrage neacorda-
rea garanției de 30 ani.

În momentul de față sunt foarte mulți constructori 
școlarizați în scopul realizării corecte a unei învelitori, și 
totuși se întâlnesc numeroase deficiențe la montaj, multe 
execuții „după ureche”. Iată câteva dintre aceste greșeli: ne-
respectarea suprafeței de subventilare, nefolosirea foliei 
peste astereală, nerespectarea suprafeței de supraventi-
lare  a termoizolației, închiderea completă la coamă cu 
folia anticondens, nerespectând indicațiile de montare.

În vederea eliminării acestor greșeli de montaj, încercăm 
în continuare să fim aproape de constructori cu îndrumă
rile, cu explicațiile necesare la realizarea corectă a învelito
rilor; totodată încercăm să dăm explicațiile necesare și be
neficiarilor privind toate accesoriile necesare unui montaj 
perfect, concomitent cu acordarea garanției date de pro
ducător. Un ajutor substanțial avem din partea arhitecților 

Mediterran roM 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

Tehnologii de Top

și proiectanților, pentru că sunt bine informați privind 
folosirea tuturor accesoriilor necesare, care converg la 
realizarea unui acoperiș eficient în protejarea locuinței.  
Arhitecții și constructorii sunt informați în permanență 
cu toate noutățile privind produsele noastre.

Sperăm că Asociația Națională a Montatorilor de Aco
perișuri, împreună  cu Inspectoratul de Stat în Construcții 
și legislativul țării vor pune bazele unor legi (normative) 
privind autorizarea și verificarea montatorilor de învelitori, 
luând ca exemplu celelalte țări din Uniunea Europeană, în 
vederea eliminării montajelor incorect realizate. Campio
natul Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri, care 
va avea loc la București în luna noiembrie a.c., este un mo
ment bun pentru a atrage atenția asupra acestor aspecte. 
Iar pe această cale, le dorim mult succes montatorilor 
noștri la un concurs de nivel mondial!
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Alegerea modelului și culorii țiglei îi aparține proiectantului construcției, în concordanță  cu 
culoarea fațadei, a tâmplăriei, cu preferințele proprietarului viitoarei locuințe, dar montajul 
corect este de competența montatorului învelitorii. 

Rundo Roșu Coppo Ferrara

Zenit Arhaic Danubia Carbon

Coppo Veneția





acoperișuri istorice

În căutarea perfecțiunii:

Moderna clădire  
30 St Mary Axe
(2001-2003)
alături de
Catedrala St. Paul  
(1675-1708)
Londra (Marea Britanie) 
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F otografiind fel de fel de construcții, 
obiectivul aparatului se îndreaptă ca 
atras de un magnet către cupole. Există 

în noi o fascinație pentru aceste acoperișuri 
ghidate de cercuri ori elipse, deseori în 
contradicție cu orice rațiune practică. Sun
tem conștienți că aici arhitectura intră pe 
terenul esteticii pure, al simbolisticii, po
sibil al metafizicii... Văzut de sus, un oraș 
poate fi cartografiat având ca repere aceste 
acoperișuri ce ne scot parcă din paradigma 
unghiurilor, reinventând proporțiile. Cupo
lele „trăiesc“ prin ele însele, autonome, ară
tând că sunt încununarea acelor clădiri, 
punctele către care trebuie să ne îndreptăm 
privirea din orice direcție. Românii le iubesc 
și au demonstrat acest lucru așezândule pe 
multe biserici pe care leau construit. Mai 
mici decât domurile catedralelor din Vest, 
dar omniprezente, ele sunt pictate pe inte
rior cu icoana lui Hristos Pantocrator, cea 
mai importantă reprezentare dintro biseri
că ortodoxă, spre care converg toate liniile 
arhitectonice și privirile credincioșilor aflați 
în interior. În registrul laic, cupola a fost un 
simbol al modernizării României, un număr 
important de construcții reprezentative din 
ultimele două secole având cel puțin o cupo
lă. Sunt simple constatări, care nu cer o veri
ficare savantă. În același spirit, vă propunem 
o selecție dictată de călătorii, reportaje, lec
turi, sensibilități personale...

Pentru cele mai faimoase edificii
În arhitectura și în cultura europeană, cu

pola a fost considerată mai mult decât un 
simplu acoperiș – acoperișul care țintește 
perfecțiunea dată de sfera din care provine, 
sau cerul în accepțiunea lui transcendentală. 
Există probabil o limită (greu de numit) unde 
se face diferența dintre cupolă și dom, care 
ține de dimensiune. Originea cuvântului cu-
polă ne lămurește că ea este cea mică; în la
tină, cupella (din kupellon, în greaca veche) 
însemna o cupă mai mică. De când omului ci
vilizat ia devenit clar faptul că forma aceasta 
contează, a început lupta pentru amplitudine, 
având drept provocare gravitația și rezistența 
materialelor pe care le avea la dispoziție: piei 
de animale, țesături, piatră și lemn, la început, 
apoi cărămidă, beton, metal, plastic etc... Pe 
măsură ce au fost posibile deschideri tot mai 
mari, datorită inovațiilor tehnologice, au ținut 
ca ele să fie așezate pe construcțiile emble
mă ale civilizațiilor respective, definindule: 
Pantheonul din Roma, biserica Hagia Sofia 
din Constantinopole, Domul Santa Maria del 
Fiore din Florența, San Pietro de la Vatican, 
Catedrala St. Paul din Londra, de ce nu stadi
oanele acoperite ale zilelor noastre, și ele niște 
domuri, chiar dacă nu sunt tocmai emisfere. 

În paralel cu istoria arhitecturii
Cupola, element de arhitectură asemănă

tor unei emisfere, este întâlnită încă din An

Arena Filipine
Ciudad de Victoria  

(Insulele Filipine)
2011-2014

Pantheon 
Roma (Italia)
Cca 126 d. Hr.

Capitoliul Statelor Unite
 Washington (SUA)

1793-1800
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tichitate, în Orientul Apropiat și sudul Eu
ropei, unde a fost folosită inițial pentru mici 
construcții și necropole. Istoria ei începe 
cu adevărat odată cu ceea ce se poate numi 
revoluția arhitecturii romane, catalizate de 
descoperirea betonului; se poate vorbi și de 
o oarecare tradiție locală, dacă ne gândim la 
mormintele de formă semisferică ale etrus
cilor, descoperite la Cerveteri și Tarquinia. 
Astfel au apărut, în tot spațiul Imperiului Ro
man și, mai apoi, în Imperiul Roman de Ră
sărit, clădiri de referință precum Templul lui 
Mercur din Baiae, Băile lui Agripa și Traian, 
Panteonul de la Roma, o serie de edificii în 
Pergamon, Băile lui Antonius din Cartagina 
(secolul al IIlea d. Hr.), culminând cumva cu 
Hagia Sophia, construită în forma pe care o 
vedem și azi (537 d. Hr.) la cererea Împăra
tului Iustinian (a existat o primă variantă a 
bisericii în timpul lui Constantin cel Mare, 
dar cupola ei din zidărie sa dărâmat în 361). 
Cu totul spectaculoasă, aceasta este prima 
clădire monumentală construită prin sprijini
rea cupolei pe coloane și pandantive, o tehnică 
ce face trecerea de la forma pătrată a bazei de 
susținere la cea de cerc, folosită ulterior, con
form tradiției, în tot spațiul ortodox răsăritean. 
Ideea pare totuși de origine persană, așa cum 
sa constatat studiind ruinele unor palate pre
cum cele din Ardashir și Sarvestan, în Iranul 
de azi. Mai trebuie spus că arhitecții edificiului 
din Constantinopol, Anthemius și Isidor, erau 
considerați în același timp și ingineri, mate
maticieni, astronomi, fizicieni, dar și artiști; 
unul dintre termenii care defineau această 
calificare multiplă era cel de mechanikoi.

Cuceririle ulterioare ale Islamului în Ori
entul Apropiat, nordul Africii și în spațiul bi
zantin, prin care au fost preluate și tehnicile 
constructive, au influențat arhitectura mu
sulmană, așa apărând Domul Stâncii din Ie
rusalim, Moscheea lui Suleiman și cea a sul
tanului Ahmed din Constantinopol (1558, 
respectiv 1616) sau cea din Edirne – Turcia 
(1575). În Bizanțul cucerit de otomani dar 
rămas creștin, în special în Balcani, se con
solidează un stil de a construi rămas tot de 

pe timpul Împăratului Iustinian, care preia 
din Răsărit ideea de plan central (poligonal, 
cruciform, rotund), încununat de cupolă. Se 
vede acest lucru la Biserica Nașterii Domnu-
lui din Betleem, refăcută de Iustinian în se
colul al VIlea, unde se trece de la nava sim
plă la planul triconic și împărțirea în altar, 
naos și pronaos. În Balcani, se poate identi
fica un stil atonit, preluat de bulgari și sârbi, 
cu cupole mici, dar ridicate pe tambururi 
zvelte, decorate bogat pe interior, ca și restul 
bisericii. Școala greacă din sud a rămas că
tre construcții ceva mai compacte, cu cupo
le simple, semisferice, amplasate pe turle de 
înălțimi reduse.

O evoluție specială a avut cupola ordodoxă 
în spațiul slav de răsărit (Rusia, Ucraina, Bela
rus) unde, începând cu secolul al XIVlea, sub 
influențe din Occident, prin intermediul Po
loniei sau Scandinaviei, dar și din spațiul per
san, mongol și indian, a luat forme interesan
te: glob, ou, butoi, pară, ceapă. Uneori, aceasta 
a fost combinată cu acoperișul tip „cort“ (de 
proveniență armeană și georgiană). Inspirată 
de biserica bizantină (în tradiția atonită), bi
serica rusească își păstrează planul de cruce 
greacă, iar cupola se mută tot mai sus, prin 
intermediul turlei tot mai zvelte. 

Hagia Sophia  
Istanbul (Turcia)
537 d. Hr.

Biserica Sf. Vasile
Kremlin (Rusia)
555-1561

Biserica Nașterii Domnului
Betleem (Palestina)
335 d.Hr.

acoperișuri istorice
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SISTEMUL DE LUMINATOARE 

SI TRAPE DE FUM LAMILUX CI F100

TEHNOLOGIE SI DESIGN
STABILITATE ȘI SIGURANȚĂ 
prin armarea parțială cu fibre de sticlă

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 
da to rată sistemului dublu de etanșare 
în mai multe trepte

Membrană hidroizolatoare PVC

Corpuri de Iluminat

Tuburi de Lumină

Geamuri pentru pereți cortină

Skylux Construction SRL
www.skylux.ro

28 Lt. Robescu Radu Street,
District 2, Bucharest, Romania, postal code 021868
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LAMILUX a optimizat în multe aspecte
tehnologice sistemul de luminatoare F100
ținând seama de dezideratul construcțiilor
sustenabile. 

Funcționalitatea și designul fiecărei com -
ponente ale sistemului com pun o unitate
compactă ce-și aduce aportul la o efi cien -
ță energetică sporită și o stabilitate mai

mare a luminatoarelor pentru acoperișuri
plate, destinate acce sului luminii naturale
în hale de producție, săli de sport și centre
expoziționale.

SISTEMUL DE ELEMENTE VITRATE LAMILUX CI F100

Sistemul de elemente vitrate LAMILUX CI 
F100 atinge un nivel foarte înalt al eficienței
energetice în domeniul luminatoarelor pen -
tru acoperișuri plate. Luminatorul prevăzut
cu partea superioară din sticlă naturală
prezintă o valoare U de 0,62 W/(m²K). Pe
lângă aceste calități energetice remarcabile,
luminatorul vitrat LAMILUX CI F100 asigură
un aport semnificativ de lumină naturală
contribuind prin aceasta la o atmosferă
foarte luminoasă a spațiilor de dedesubt.

NOU: vitrare triplă
pentru o eficiență energetică sporită 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
prin densitatea ridicată a aerului 

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ 
Economisirea costurilor de încălzire și
reducerea riscului de condensare
prin construcția fără punți termice 
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În Vestul Europei, domul devine aproape 
o obsesie începând cu Renașterea, când se 
dorește altceva decât goticul general, pentru 
ca apogeul să fie atins în epoca barocă. Un 
moment important este construirea Domu-
lui Santa Maria del Fiore, al doilea ca mări
me din Italia după Bazilica Sfântului Petru 
din Roma, care a fost proiectat octogonal și 
construit ca o structură cu nervuri, lăsând 
spații care au fost apoi umplute cu cărămi
dă, fără a mai fi nevoie de schele. Doar rea
lizarea domului a durat 16 ani, între 1420 
și 1436, cel mai mare al epocii sale. Precum 
oculusul Panteonului din Roma, domurile 
încep să poarte în partea superioară lanter
nouri cu rol de aerisire și iluminare supli
mentară, protejate de alte mici cupole. Ulte
rior, cupola a intrat și în compoziția palatelor 
și construcțiilor monumentale civile, punân
duse problema dacă structura, forma ei re
flectată în exterior mai poate fi folosită și la 
interior (cupola doar ca acoperiș, ca element 
de arhitectură exterioară, pentru interior fi
ind închisă cu un plafon).

Denumirea construcției Anul 
construcției

Diametru 
(m) Materiale

Mormântul lui Agamemnon (Grecia) 1250 î. Hr. 14,5 Piatră așezată în consolă

Templul lui Mercur din Baiae (Italia) Sec. I î. Hr. 21,5 Beton (primul dom monumental propriu-zis) 

Panteonul din Roma (Italia) 128 d. Hr. 43,4 Beton (cel mai mare dom din beton nearmat 
până în prezent)

Templul lui Zeus din Pergamon 
(Turcia) 150 d. Hr. 23,85 Primul dom monumental din cărămidă

Rotonda din Salonic (Grecia) Sec. IV d. Hr 24,15 Cărămidă zidită radial

Hagia Sofia – Istanbul (Turcia) 563 31,5 Zidărie, sprijinită pe primele pandantive din 
istorie

Domul Stâncii – Ierusalim (Israel) 691 20,4 Stuc pe structură de lemn, cu învelitoare din 
plumb aurit

Mausoleul din Oljeitu (Iran) 1302 25 Cărămidă (cea mai înaltă cupolă din cărămi-
dă: 48 m)

Biserica Santa Maria del Fiore – 
Florența (Italia) 1436 45,52 Cărămidă (cel mai mare dom din cărămidă 

până în prezent)

Capitoliul din Washington (SUA) 1864 29 Fontă (lemn acoperit cu cupru în prima 
variantă, din 1823)

Devonshire Royal Hospital (UK) 1881 46,9 Ardezie pe structură de oțel

West Baden Springs Hotel (SUA) 1902 59,45 Oțel și sticlă

Centennial Hall (Polonia) 1913 65 Beton armat

Astrodome din Huston (SUA) 1965 195,5 Oțel (primul dom al unui stadion cu peste 
20.000 de locuri)

Cupole care au impresionat 
de-a lungul timpului

Biserica Santa Maria del 
Fiore  
Florența (Italia)
Construită între 1296-1436

Mormântul lui Agamemnon
Micena (Grecia)
1250 î. Hr.

acoperișuri istorice
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Cupola bisericii în spațiul românesc
Cupola a fost preluată din Bizanț în Țara 

Românească, dacă vorbim de Evul Mediu, pe 
filieră slavă, având ca etapă intermediară tur
la de inspirație greacă, de la Muntele Athos. 
A fost epoca organizării statului și a bisericii, 
devenită mitropolie în 1359, sub oblăduirea 
Patriarhiei Ecumenice de Constantinopol. 
Constructorii veneau din spațiul balcanic 
slav și grec, chiar din Asia Mică sau Armenia. 
Dat fiind diametrul relativ redus, au putut fi 
folosite pentru cupole cele mai diverse mate
riale: zidărie (cărămidă, piatră), tencuială sau 
stuc peste structură de lemn și trestie. Astfel, 
au apărut primele turle la Curtea de Argeș 
(Biserica Sf. Nicolae Domnesc, 1352), apoi, 
sub influența capitală a Sfântului Nicodim, 
Vodița (1370, azi în ruină), Tismana, Cozia 
(ctitoria din 1386 a lui Mircea cel Bătrân). 
Ca specific al stilului sârbobizantin, prezent 
în majoritatea bisericilor de început, turla și 
bolta se sprijină, prin arcuri, pe pilaștri lipiți 
de ziduri, lăsând spațiu larg pentru naos. 

Începând cu secolul al XVIlea, în Țara 
Românească se va forma o școală autohtonă 
de constructori, zidari, decoratori, care duc 
mai departe tradiția existentă, dar fără a se 
mai lăsa prea mult influențați din exterior. 
Aceștia au păstrat cupola, pe care au acope
rito pe exterior cu ceramică sau metal, ori 
șindrilă de lemn.  

Cupole din România
1. Mănăstirea Cozia, unul dintre cele mai 

vechi monumente de arhitectură din Țara 
Românească, ctitorie a lui Mircea cel Bă
trân realizată între 1387 și 1391, este o 
referință și în privința turlei, respectiv cu
polei, înălțate deasupra naosului. Pictura 
interioară realizată în anii 13901391 a fost 
refăcută în 1512 – 1521, iar crucea voievo
dală de pe cupolă se pare că este chiar cea 
din timpul ctitorului inițial.

2. Biserica Episcopală a Mănăstirii Curtea 
de Argeș este unul dintre cele mai spec
taculoase și celebre monumente istorice 

din România. Se poate spune că cele patru 
turle sunt apogeul bogăției ornamentale a 
construcției, adevărate dantele în zidărie și 
metal, cu ferestre oblice și lanțuri în vârful 
acoperișului, suspendate de cruci. Ca linie 
generală, biserica este în stil bizantin, dar 
decorațiunile exterioare au fost realizate 
de meșteri locali, după un stil care denotă 
influențe armene, persane, arabe. 

3. Biserica Sfântul Gheorghe Nou din 
București, definitivată în forma actuală la 
1707 de ctitorul Constantin Brâncoveanu, 
a fost proiectată de un arhitect numit Ve
seleil. Cele două turle sau năruit în urma 

1
Biserica Sfânta Treime 
a Mănăstirii Cozia
1387-1391

3
Biserica Sf. Gheorghe Nou
București
1707

2
Biserica Episcopală a 
Mănăstirii Curtea de Argeș
1512 -1517

acoperișuri istorice

Turla bisericii ortodoxe 
tradiționale, construite în 
formă de cruce greacă, se 
află deasupra naosului și este 
formată din:
• elementele de susținere, 
care fac și trecerea de la plan 
dreptunghiular sau pătrat 
la cel rotund (arce, timpane, 
pandantive), pictate de regu-
lă cu imaginile evangheliștilor, 
personaje din Vechiul Tes-
tament, diferite reprezentări 
ale Mântuitorului;

• tamburul și/sau turnul, 
cilindric sau prismatic, unde 
putem vedea cetele îngerești, 
proorocii și apostolii;

• cupola, calota semisferică 
unde este pictat bustul lui 
Hristos.  
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unui puternic cutremur din 1802, repre
zentările din secolul al XIXlea arătân
dune biserica fără ele. Abia în 1851 a fost 
refăcută temeinic, după îndrumările arhi
tectului Xavier Villacrosse, iar strălucirea 
ia fost redată în urma unor restaurări din 
19681987, precum și a celor recente. 

4. Biserica Sfântul Anton, București – con
struită inițial de domnitorul Mircea Cio
banul la 1559 și refăcută după un incendiu 
din 1847, ca replică la biserica Mănăstirii 
Cozia, a servit drept capelă pentru Cur
tea Domnească. A fost recent renovată, 
punânduise în evidență cărămida apa
rentă, turla cu decorațiuni complexe și un 
acoperiș nou, din cupru. 

5. Mănăstirea Arnota din Costești, județul 
Vâlcea, a fost construită de domnitorul 
Matei Basarab între anii 16331634. Dea
supra naosului este așezată o turlă înaltă, 
iar pe pridvor este o altă turlă mai mică, 
construită odată cu pridvorul adăugat de 
către Constantin Brâncoveanu, la începu
tul domniei lui, odată cu reparațiile dintre 
anii 17051706. Pictura Mănăstirii Arno
ta este păstrată în forma ei originală care 
aparține lui Stroe din Târgoviște la 1644, 
cu mici reparații ulterioare.

6. Mănăstirea Bistrița, ctitorie a boierilor 
Craiovești în Costești – Vâlcea, a fost zi
dită între anii 1492 și 1494, aflânduse pe 
lista monumentelor istorice din România. 
Refăcută în stil gotic în urma unui cutre
mur din 1838, are o turlă octogonală cu 
lanternou, iar pictura interioară, în stil re
alist, îi aparține lui Gheorghe Tăttărescu.

7. Marea Moschee din Constanța, constru
ită între 1910 și 1913, la inițiativa Regelui 
Carol I, a fost realizată în stil egipteano
bizantin, având o cupolă din beton armat 
(este prima clădire cu elemente din beton 
armat construită în Vechiul Regat) cu fe
restre mici și, desigur, o semilună în punc

4
Biserica Sfântul Anton 
București
1559

5
Mănăstirea Arnota
Costești, jud. Vâlcea
1633-1634

6
Mănăstirea Bistrița  
Costești, jud. Vâlcea
1492-1494

7
Marea Moschee  
Constanța, 
1910-1913

acoperișuri istorice
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tul cel mai înalt. Pe interior, cupola este 
decorată și dedesubt este aplasat un can
delabru de inspirație arabă. 

8. Ateneul Român, clădire emblemă a Ca
pitalei României, care combină stilul neo
clasic și cel eclectic, a fost construită între 
1886 și 1888, după planurile arhitectului 
francez Albert Galleron. Cupola, care 
acoperă sala de concerte cu diametrul de 
28,5 m, are 20 de ferestre cu lire și cununi, 
și se înalță la 41 de metri deasupra solului. 
Pe exterior, domul este acoperit cu tablă 
de zinc (renovat recent) și se termină cu 
un tripod după modelul monumentului 
lui Lysicrat din Atena închipuind urna în
vingătorilor.

9. Catedrala romano-catolică din Satu 
Mare a fost construită în stil neoclasic în 
18301837 (cu înglobarea corului unei bi
serici parohiale baroce din 17861798), iar 
intervenţii mai importante au fost făcute în 
1904, 19441961. Cupole se găsesc pe cele 
două turnuri ce se alătură fațadei, respec
tiv peste zona centrală – aceasta din urmă, 
așezată pe pandantivi și tambur, a fost aco
perită cu tablă.

10. Palatul CEC, construit între 1897 și 1900 
în stil eclectic, a urmat planurile arhitec
tului Paul Gottereau. Holul central este 
acoperit de o cupolă poligonală din metal 
și sticlă, alte 4 cupole din zinc, mai mici, 
fiind amplasate în cele 4 colțuri ale edifi
ciului. 

11. Halele Centrale, construite între 1929 
și 1935,  reprezintă unul dintre simbolu
rile orașului Ploiești. Construcția a fost 
proiectată de arhitectul Toma Socolescu, 
care a făcut în prealabil o călătorie de do
cumentare în străinătate. Peste zona cen
trală se ridică o cupolă mare din beton și 
sticlă, aflată încă în perfectă stare, după 
reparațiile din anii 19821983.

8
Ateneul Român

București
1886-1888

9
Catedrala romano-catolică

Satu-Mare
1830-1837

10
Palatul CEC 

București
1897-1900

11
Halele Centrale 

Ploiești
1929-1935
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EvEnimEnt

La Anuala de Arhitectură de anul acesta au fost premiate lucrări 
ale arhitecților români și străini, pe mai multe secțiuni, interesul 
nostru special îndreptându-se, în mod firesc, spre secțiunile de 
arhitectură (clădiri social-culturale și de locuințe), respectiv către 
restaurări, unde am putut vedea de asemenea câteva soluții 
interesante din perspectiva anvelopei și mansardării . 

C ea de-a XII-a ediție a Anualei de 
Arhitectură București a fost or-

ganizată de Filiala Teritorială București 
a Ordinului Arhitecţilor din România 
între 17 și 31 iulie 2014, sub logo-ul 
„contextHUB“. 

Evenimentul s-a desfă șurat în spaţiul 
expoziţional Sala Dalles din Capitală, 
unde au fost prezentate proiectele 
nominalizate și premiate (lucrări fina-
lizate de membri ai filialei până în luna 
iunie 2014), și unde s-au desfășurat 

La categoria „Locuințe“, premiul a fost 
acordat unui ansamblu de locuințe, tot 
din București, realizat de un colectiv de la 
ADN Birou de Arhitectură. În contextul 
unei zone urbane dense, a fost aleasă o 
soluție care să atenueze efectele negative 
ale acesteia prin mari suprafețe vitrate și 
soluții moderne de economisire a ener-
giei – fațade ventilate, încălzirea solară a 
apei, sisteme de răcire multisplit etc.

majoritatea conferințelor și expuneri-
lor incluse în program. 

Secțiunile de concurs au fost: 
Arhitectură / social-culturale, Arhi tec-
tură / locuințe, Amenajări interioare, 
Design de obiect, Restaurări, Studii și 
proiecte, Proiecte de diplomă, Carte de 
arhitectură. La eveniment au fost dis-
tribuite gratuit arhitecților și tuturor 
invitaților ultima ediție apărută a revis-
tei „Mansarde, Acoperișuri & Fațade“, 
partener media al acestei manifestări.

Premiul secțiuniii de arhitectură, 
categoria clădiri social-culturale, a 
fost acordat unui grup de arhitecți de 
la biroul de proiectare RE-Act Now, în 
frunte cu Mario Kuibuș, pentru lucrarea 
Cantilevered Abstract Product. Ampla-
sată într-o zonă reprezentativă pentru 
București, clădirea are un aspect clasic în 
partea de jos, ca un piedestal, peste care 
a fost așezat un nou corp, cu o anvelopă 
având aspectul bronzului, element care 
să îi confere modernitate. Astfel, în zona 
superioară, cu o consolă îndrăzneață, se 
oferă o panoramă completă asupra îm-
prejurimilor, destinația clădirii fiind aceea 
de centru pentru evenimente.

La categoria „Restaurări“, ne-a atras 
atenția extinderea spațiului funcțional 
prin utilizarea podului la un muzeu din 
Tecuci, soluție aleasă de biroul de arhitec-
tură Saco Proiect.
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Ó Cambridge Xpress
•  Cea mai e� cientă șindrilă, plăci de dimensiuni mari, grad de 

acoperire mai ridicat comparativ cu șindrilele standard sau 

laminate existente pe piaţă.
•  Bene� ciază de 25 ani Garanţie totală din care primii 15 ani 

Garanţie Platinum.
•  Șindrilă dublu strat cu aspect tridimensional disponibilă în 

culori si tonuri naturale.
•  Linia Cambridge Xpress, facilitează un montaj sigur într-un 

timp mult mai scurt (chiar și pe acoperișurile cu pantă mare), 

dezvoltată și pentru montajul cu pistol de batere a cuielor.
•  Montaj simplu, sigur și cu costuri mai reduse decât pentru alte tipuri de acoperiș.
•  Învelitoarea ideală atât pentru proiectele noi cât și pentru cele de renovare a acoperișurilor 

cu pantă.
•  Durabilitate maximă chiar și în condiţii extreme de temperatură.
•  Greutatea redusă comparativ cu învelitorile tradiţionale reprezintă un real avantaj pentru zonele 

cu zăpadă abundentă. Rezistenţa la vânt, izolarea fonică excelentă la ploaie și grindină, 

costurile reduse de întreţinere reprezintă doar câteva din avantajele șindrilelor bituminoase.

Garanţia Platinum acoperă costurile cu materialele, manopera, transportul 

și alte cheltuieli asociate lucrărilor de reparaţii ce intră sub incidenţa 

garanţiei. Pentru detalii suplimentare privitoare Garanţiei Platinum, gamei 

de șindrile IKO, tehnicilor de montaj contactaţi reprezentantul IKO sau 

consultaţi secţiunile în limba Română a web siturilor www.iko.be, 

www.cambridgexpress.eu & canalul YouTube „IKO Shingles”

IKO Shingles 
materiale video

Ghidul 
video 

de montaj

www.cambridgexpress.eu

cambridge



Într-un oraş al contrastelor:
O soluţie perfectă 
pentru construirea 
unei clădiri de birouri

Fațade metalice

Bucureştiul este un oraş al contrastelor, în care texturile, cu‑
lorile, calcanele, zonele protejate şi clădirile de birouri sunt 
într‑o „luptă” continuă pentru identitate. Zona Sevastopol 
este la graniţa dintre două fronturi – Bulevardul Buzeşti, ca 
parte a Bucureştiului nou, şi zona protejată „Occidentului”, 
ca parte a Bucureştiului vechi. La numărul 4, doi investitori 
şi‑au dorit să construiască o clădire de birouri, care să se în‑
cadreze bine în peisaj.

Din acest moment, în ecuaţie a intervenit firma de arhitec-
tură Dacra Studio. Echipa condusă de Arh. Octavian Eremia a 
propus o clădire gândită să reinterpreteze modelele arhitectu-
rale specifice zonei, să le dea o faţă nouă sub o nouă funcţiune. 
Arh. Octavian Eremia precizează: „Folosirea metalului ca tex-
tură înlocuieşte finisajele tradiţionale – piatră, lemn, tencuia-
lă profilată – şi deschide calea către o abordare arhitecturală 
contemporană în ceea ce priveşte contrastul non-violent într-
o zonă cu ţesut vechi”.

Pentru punerea în practică a planurilor arhitecturale, mul-
ţumirea clientului înseamnă găsirea furnizorului potrivit şi a 
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echipei de montaj care să definitiveze lucrarea atât din punct 
de vedere funcţional, cât şi tehnic. În consecinţă, în echipă au 
fost cooptați Lindab, în calitate de furnizor, şi Alldach Service 
Șandru, ca expert pentru punerea în operă a soluțiilor metali-
ce. Soluţia oferită de Lindab are la bază o structură secundară 
termoizolată din profile cu pereţi subţiri formate la rece, fixate 
pe structura în cadre din beton armat, peste care s-a anvelopat 
cu o placare ventilată din tablă plană fălţuită fixată într-un strat 
suport din material lemnos. Alegerea arhitectului a fost oţelul 
semidur Lindab FAP în varianta ALB 010 (alb strălucitor) care, 
în combinație cu ancadramentele ferestrelor de la ultimul nivel 
şi culoarea tâmplăriei, ambele de culoare gri închis, oferă clădirii 
un aer modern şi un aspect desăvârşit. O zonă laterală a aco-
perişului a fost anvelopată cu soluţia clasică de acoperiş terasă, 
respectiv membrana PVC fixată în placa din beton armat, prin 
termoizolaţie minerală bazaltică de mare densitate.

„Fiecare proiect îşi are propria poveste, iar cel de faţă şi-o 
spune foarte simplu prin declaraţiile partenerilor cu care am 
colaborat de această dată – biroul de arhitectură şi dealerul 
Lindab. Şi dacă studiile noastre interne spun că 97,5% dintre 
clienţii Lindab ne-ar recomanda şi altora, sunt convins că şi 
beneficiarul de faţă ar face parte dintre aceştia”, precizează 
Andrei Sulyok, Director General Lindab România.

Tabla semidură FAP este un material potrivit atât pentru rea-
lizarea învelitorilor fălţuite, cât şi pentru placarea faţadelor în 
sistem fălţuit sau prin realizarea de solzi metalici cu diferite for-
me. Materialul este disponibil atât în role, cât şi în coli, pentru 
a uşura cât mai mult munca montatorului. Pentru acoperişu-
rile sau faţadele fălţuite, Lindab pune la dispoziţia echipelor de 
montaj utilaje de prefălţuire şi de închidere a falţurilor, astfel 
încât învelitoarea să fie etanşă şi, în acelaşi timp, impecabilă din 
punct de vedere estetic.

„Sistemul complet de faţadă şi învelitoare metalică Lindab 
a oferit soluția de care era nevoie atât în materie de formă, 
dar şi de estetică, cu privire la integrarea unei clădiri noi în 
contextul celor două feţe ale oraşului – prezent şi trecut. So-
luţiile integrate, disponibilitatea materialelor, precum şi exe-
cuţia desăvârşită au fost cuvintele cheie pentru colaborarea 
avută în cadrul proiectului”, adaugă Arh. Octavian Eremia.

Lucrările la clădirea de birouri din Sevastopol au fost finali-
zate în 2 luni şi jumătate de către o echipă de 6 oameni de la 
compania Alldach Service Șandru S.R.L., partener Lindab din 
anul 2004. Compania este specializată în operaţiuni speciale de 
tinichigerie în învelitori, şarpante, acoperişuri, sisteme moderne 
pentru construcţii civile şi industriale. „Lucrările bine efectua-
te aduc după sine alte lucrări. Oferă-i clientului consultanţă, 
ajută-l să aleagă soluţia tehnică şi estetică potrivită nevoilor 
sale. După aceste principii mă ghidez în viaţa profesională 
şi aşa am procedat şi cu acest proiect. A fost o provocare 
într-adevăr şi pentru noi, întrucât aveam puţină experienţă 
în realizarea de structură metalică (profile metalice Z, C, U). 
Însă, bazându-mă pe cunoştinţele echipei şi având în spate 
suportul profesioniştilor de la Lindab, am remarcat, pe mă-
sură ce se ridica respectiva cons truc ţie, că nu este aşa de greu. 
Felicit arhitectul şi beneficiarul pentru alegerea făcută şi pe 
Lindab pentru pachetul de produse şi servicii oferite”, declară 
Șandru Dumitru, directorul firmei Alldach Service Șandru SRL 
şi participant activ la derularea proiectului.
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Lucrări reprezentative realizate cu țiglă metalică 
cu acoperire din piatră naturală Decra

Învelitori metalice
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Învelitorile metalice cu granule din piatră naturală De-
cra, acoperite cu aluminiu-zinc sau zincare la cald, au 
proprietăți superioare din perspectiva rezistenței la facto-
rii atmosferici agresivi, a acusticii (straturile de acoperire și 
geometria suprafețelor reduc zgomotul făcut de ploaie), 
dar conferă și un aspect elegant construcției acoperite. 
Profilul învelitorii este definitoriu pentru îndepărtarea ra-
pidă a apei provenite din precipitații sau condens, cu efec-
te asupra duratei de viață a acoperișului; la fel de impor-
tant este profesionalismul montatorilor, care trebuie să ia 
în calcul fiecare detaliu al geometriei șarpantei, respectiv 
punctele critice unde pot apărea probleme. Vă prezentăm 
în continuare câteva lucrări de referință realizate cu acest 
tip de învelitoare, cu accent asupra rapidității execuției și 
a dificultăților întâmpinate (și depășite) de echipele Expo 
Test Construct. Grație acestor aspecte, acoperișurile reali-
zate cu Decra sunt garantate pentru o perioadă de 10 ani. 

Rezidențiale în Voluntari
Una dintre lucrările executate de Expo Test Construct 

a constat în acoperirea unui ansamblu format din 2 case 
înșiruite în Voluntari (Ilfov), construcții noi de circa 240 mp, 
care aveau nevoie de învelitori de calitate, cu un grad ridi-
cat de complexitate, fiind necesare toate tipurile de accesorii 
(dolii, coame, pazii, elemente de racord etc.). S-a optat pen-
tru o învelitoare metalică tip țiglă, cu acoperire de piatră na-
turală Decra Octava și protecție Al Zn, culoare „Provence“. 
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Expo TEsT ConsTruCT 
 

Tel.: 021.314.53.99

Mobil: 0744.30.46.36 

E-mail: office@testconstruct.ro

www.acoperisuricase.ro

Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului
Cei care circulă prin zona centrală a Capitalei pot observa 

paraclisul din proximitatea Palatului Parlamentului, respectiv 
a șantierului deschis pentru ridicarea Catedralei Mântuirii 
Neamului. Este vorba de fapt despre un ansamblu format din 
biserica de 665 mp și o casă parohială cu suprafața de 172 mp. 
Acoperișul a beneficiat de o învelitoare Decra Classic AlZn 
de culoare „Mocha“, montată peste învelitoarea existentă 
din șindrilă bituminoasă care nu a fost îndepărtată. Gradul 
de complexitate a fost influențat de panta foarte mare a 
șarpantei bisericii de tip moldovenesc, ceea ce a impus lu-
crul în coardă pe toată durata execuției, respectiv montarea 
unei schele pentru învelirea turlei. Pentru o protecție reală 
a construcției, s-au utilizat toate tipurile de accesorii (coame 
înclinate, dolii, elemente de record), iar la vârfurile turlelor, în 
punctele de suport pentru cruci, au fost realizate hidroizolații 
speciale și acoperirea cu tablă plană. Casa parohială este o 
clădire cu acoperișul în două ape, la care s-a realizat și un coș 
de fum decorativ.   

Pe durata lucrărilor prezentate mai sus, beneficiarii s-au bu-
curat de consilierea echipei Expo Test Construct în privința 
materialelor potrivite pentru o execuție de calitate, respec-
tând preferințele acestora și bugetul disponibil.

Au fost montate de asemenea ferestre de acces pe acoperiș, 
ventilații sanitare, scări modulare din lemn pentru acces în 
pod. O situație specială a intervenit la realizarea sistemului 
de evacuare a apelor pluviale, etajul având o ieșire în consolă 
pronunțată; prin urmare, la solicitarea beneficiarului, burlane-
le au fost montate doar până la limita inferioară a etajului, în 
continuare fiind folosite lanțuri pentru coborârea apei.   

Tot în Voluntari, a fost realizat acoperișul în 4 ape al unui 
duplex de 306 mp folosindu-se țiglă metalică Decra Octava 
(cu acoperire de piatră naturală și protecție AlZn, de culoare 
„Teak“). S-au montat ferestre de acces pe acoperiș, ventilații 
sanitare, scară modulară din lemn pentru acces în pod, iar 
la nivelul podului nelocuibil s-a intervenit cu o termoizolație 
interioară pe  planșeul din lemn necirculabil.  

Lucrările realizate de firmă în Voluntari mai cuprind un nu-
măr mare de case înșiruite (peste 20, însumând mai mult de 
3000 mp de învelitoare, contract semnat și în derulare), cu 
acoperișul în două ape, la care executantul, pe lângă învelitori, 
a montat paziile din lemn, ferestrele de mansardă, ventilațiile 
sanitare, scara modulară din lemn pentru acces în pod, sortul 
tip capac atic.



Fațade istorice
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Hotel Palace a fost construit între 1911 
și 1914 după planurile arhitectului 
francez Ernest Doneaud, care a im-

primat acestei clădiri eclectice elemente Art 
Nouveau și neoromânești, foarte aprecia-
te la acea dată și cu atât mai mult în zilele 
noastre, când asemenea edificii rămân tot 
mai puține. Timp de câteva decenii, în ju-
rul anului 1900, stațiunile balneare erau lo-
curi comune pentru ”lumea bună” (inclusiv 
familia regală), nu fără o oarecare doză de 

În primăvara anului trecut, stațiunea vâlceană Băile Govora s-a bucurat  
de reinaugurarea Hotelului Palace, în urma unui amplu proces de renovare 
care a inclus consolidarea fațadei prin cămășuirea cu fibră de carbon – 
cea mai amplă lucrare de acest gen din România, până în prezent. 
Emblemă a locului și clădire cu valoare de monument de arhitectură, 
primul hotel cu bază de tratament din România, Hotel Palace a fost 
modernizat în conformitate cu exigențele momentului și ale clasificării la 
4 stele, dar mai ales păstrând atmosfera de la începutul secolului al XX-lea.

mondenitate. Statul investea într-un dome-
niu nou, care promitea să aducă sănătate și 
voie bună cetățenilor lui. Întreaga stațiune 
trecea printr-o perioadă de transformări 
majore: amenajarea unui parc de către ar-
hitectul peisagist Emil Pinard (cel care a 
semnat și amenajarea Parcului Herăstrău 
din București), concesionarea exploatării 
apelor minerale către Societatea Govora-
Calimănești de la statul român (1910), dez-
voltarea unor proiecte de anvergură privind 

Hotel Palace la 1939

Hotel Palace – Govora
refacerea unei fațade din „La Belle epoque“:
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infrastructura de captare, transport și utili-
zare a apelor minerale, realizarea unor clă-
diri cu valoare arhitecturală deosebită – pa-
vilioane, promenade, alte hoteluri.

Provocările deteriorărilor ascunse
Renovarea recentă a Hotelului Palace este 

una dintre realizările estetice și tehnologice 
de referință ale ultimilor ani în sectorul hote-
lier, ceea ce conturează individualitatea clădi-
rii fiind acel upgrade de calitate al materialelor 
folosite, a decorațiunilor și mobilierului. Reno-
varea unei clădiri vechi este de foarte multe ori 
o provocare din cauza faptului că nu se poate 
ști cu siguranță care este starea ei reală înainte 
de începerea lucrărilor. Astfel, la Hotel Pala-
ce, sub terasa restaurantului s-a descoperit în 
timpul săpăturilor pentru piscina interioară 
un bazin cu diametrul de 24 m și înălțime de 
5 m, o lucrare inginerească necunoscută, care 
a fost ulterior reproiectată și consolidată pen-
tru a amenaja aici o salină. Toate aceste lucrări 
neprevăzute au fost realizate, desigur, în urma 

unor noi expertize și reproiectări. Trecerea 
timpului a afectat și structura, prin urmare a 
fost necesară o consolidare generală. Pentru a 
nu influența arhitectura clădirii, s-a optat pen-
tru cămășuirea pereților cu fibră de carbon, 
o metodă modernă, durabilă în timp, furniza-
tă de producătorul elvețian Sika. Astfel, Hotel 
Palace este cea mai mare clădire consolidată 
cu fibră de carbon din România. Modificările 
interioare au ținut cont de normativele privind 
raportul dintre ferestre și suprafețele came-
relor. Utilitățile au fost refăcute integral, cu 
sistem de încălzire și ventilație HVAC – unele 
componente au fost amplasate pe o platformă 
de la nivelul acoperișului, mascate de struc-
tura acestuia. Așa cum ne-a declarat domnul 
Mihai Handolescu, directorul societății Băile 
Govora S.A., șantierul a reprezentat un loc 
de muncă pentru circa 500 de oameni. Au 
existat și alte provocări majore – de exemplu 
tâmplăria atacată de bacterii și insecte, care 
a trebuit înlocuită astfel încât să se respecte 
designul original. Au rezultat 132 de camere 

În timpul renovării  
(2010-2013)
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cu mobilier nou, dar inspirat de perioada ani-
lor 1900, un restaurant cu 176 de locuri, bar 
de zi în stil englezesc, o terasă în aer liber, săli 
de conferințe, magazin de suveniruri și altele. 
Zona Spa-balnear este amplasată la demisolul 
hotelului, beneficiind de aparatură de ultimă 
generație. În opinia domnului Mihai Hando-
lescu, acest proiect reflectă utilizarea cu suc-
ces a fondurilor europene și un punct de por-
nire în dezvoltarea durabilă a stațiunii, pentru 
că s-a axat pe revalorificarea unor obiective de 
patrimoniu care au dezvoltat stațiunea de-a 
lungul timpului.

Ideea modernizării s-a născut în 2007, în 
momentul aderării la Uniunea Europeană, 
când a apărut perspectiva accesării fondurilor 
europene și a deschiderii către o nouă piață 
turistică. După un an și jumătate s-a semnat 
contractul de finanţare, iar în 2010 au fost de-
marate lucrările, pentru a fi încheiate în pri-
măvara anului 2013. „Renovarea hotelului este 
o poveste frumoasă, dar grea; vă mărturisesc 
că a fost pariul vieții mele, în contextul în care 
lucrez de 30 de ani în Govora“, mai arată dom-
nul Handolescu.

Soluții moderne de consolidare
Aceste sisteme de consolidare combină 

proprietăţile fizico-mecanice ale fibrelor de 
carbon sau de sticlă, cu performanţele ade-
zivilor epoxidici, rezultând o gamă diversă 
de materiale compozite, cu adaptabilitate la 
multiple cerinţe specifice consolidărilor. Așa 
cum ne-au declarat specialiștii în furnizarea 
soluțiilor pentru această lucrare, consolidarea 
structurală a unei clădiri este un proces com-
plex care contribuie la reducerea riscului în 
caz de seism cu peste 90% şi la creşterea 

substanţială a duratei de viaţă a construc-
ţiei. Reducerea pericolului în faţa cutremu-
rului depinde de mai mulţi factori, printre 
care zona seismică în care se află construcția, 
starea ei, caracteristicile cutremurului real 
în raport cu cele ale cutremurului de calcul, 
dar mai ales soluţia tehnică de consolidare. 
Astfel, în funcţie de toate acestea, reducerea 
riscului seismic pentru o clădire consolidată 
este cuprinsă între 80% şi 93%. 

Fațade istorice

Terasa cu pergole la 1932

O lucrare de consolidare pusă în operă co-
rect prelungeşte durata de viaţă a clădirii cu 
minimum 50 de ani, chiar dublu dacă după 
consolidarea structurii nu se înregistrează 
evenimente pertubatoare (seism major, incen-
diu etc.), nu i se aduc modificări care să deze-
chilibreze schema structurală şi nu i se schim-
bă folosinţa. Soluţiile compozite pe bază de 
fibră de carbon sau de sticlă sunt considerate 
a fi mult mai eficiente şi elegante comparativ 
cu cele clasice. Astfel, estetica este păstrată 
iar costurile sunt de până la 3 ori mai mici, 
în cazul unei clădiri grav afectate, intervenţia 
presupunând foarte puţin deranj şi o mano-
peră mult mai ieftină, comparativ cu metoda 
tradiţională, chiar dacă preţul pe unitatea de 
produs poate fi uneori mai ridicat.
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Cine işi propune să construiască durabil va pune întotdeauna accent pe o calitate superioară a materialelor folosite. Practi-
ce, efi ciente şi fi abile, produsele EGGER pe bază de lemn sunt ideale pentru renovări, supraetajări sau pentru construcţia 
clădirilor moderne. Consultaţi-ne referitor la produsele şi soluţiile EGGER pentru construcţii sustenabile din lemn.
Produsele EGGER pentru construcţii din lemn – calitatea care convinge.
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sisteme de evacuare a fumului

Odată cu intrarea în sezonul rece revin în actualitate unele 
lucrări de construcții specifice acestei perioade a anului, cum 
sunt lucrările privind finalizarea acoperișurilor și construi-
rea coșurilor de fum. De asemenea, tot în această perioadă 
se impune inspecția stării tehnice și funcționale, precum și 
curățarea coșurilor de fum existente, elemente componente 
importante ale unei instalații termice de încălzire, bazată pe 
arderea diferitelor tipuri de combustibili.

Confortul termic pe timp de iarnă poate fi asigurat prin ex-
ploatarea continuă, intensă a instalațiilor de încălzire. Pentru o 
funcționare în condiții de eficiență energetică ridicată și depli-
nă siguranță a surselor de căldură este necesară realizarea unor 
coșuri de fum eficiente și fiabile, care rezistă în timp la solicitări 
complexe (șocuri de temperatură, umiditate interioară acidă, 
cicluri de îngheț-dezgheț, acțiunea vântului și a seismului, etc.) 

În vederea satisfacerii cerințelor fundamentale aplicabile 
construcțiilor sau părților de construcții, se vor lua în conside-
rare, în toate etapele de realizare și utilizare a coșurilor de fum la 
construcții civile, prevederile SR EN 15287 -1,2 precum și câteva 
recomandări.
• Astfel, în scopul eliminării efectelor defavorabile asupra tira-

jului induse de curenții de aer descendenți, coșurile de fum 
se vor amplasa, încă în faza de proiectare, cât mai aproape 
de punctul cel mai înalt al construcției deservite. Înălțimile 
totale ale coșurilor vor respecta recomandările normativului 
I-13 și ale standardului european menționat, depășind coa-
ma acoperișurilor înclinate cu minim 40-50 cm. O condiție 
esențială pentru asigurarea unui tiraj stabil în cazul surselor de 

căldură bazate pe arderea combustibililor solizi e ca înălțimea 
activă a coșului de fum să fie de minim 4.00 m. 

• Adoptarea nivelurilor de performanță pentru coșurile de 
fum proiectate se face în conformitate cu criteriile precizate 
în standardul SR EN 1443, în funcție de tipul generatorului de 
căldură și caracteristicile gazelor de ardere evacuate. 

• Stabilirea soluției constructive nu reprezintă o problemă 
complexă, deoarece în România există în momentul de față  
producători/furnizori consacrați de sisteme de coșuri de fum 
prefabricate, certificate în conformitate cu legislația în vigoare. 
Astfel, cele mai fiabile soluții de evacuare a fumului au o struc-
tură în trei straturi (anvelope/mantale exterioare prefabricate 
din beton ușor, strat termoizolant din vată minerală bazaltică, 
tubulatură interioară din șamotă) și  prezintă multiple avanta-
je, cum sunt rezistența la șocuri termice și la acțiunea corozivă 
a condensatului acid, etanșeitatea la umiditate și gaze de arde-
re. Evaluarea performanțelor acestor tipuri de coșuri de fum se 
supune prevederilor standardelor de produs SR EN 13063-1,2.

• Stabilirea traseului, lungimii, pantei și ariei secțiunii uti-
le a canalului de racordare precum și a secțiunii canalului 
vertical de fum fac parte din procesul de proiectare și se 
efectuează în baza unor calcule de specialitate, în funcție de 
specificațiile tehnice ale aparatelor termice, respectiv caracte-
risticile gazelor de ardere evacuate.

• Construirea propriu-zisă constituie o etapă importantă în re-
alizarea coșurilor de fum conforme, având în vedere numeroa-
sele cazuri de deteriorare sau funcționare necorespunzătoare 
a acestora, ca urmare a utilizării unor materiale/componen-
te inadecvate sau efectuării defectuoase a lucrărilor. În acest 
sens se precizează că la construirea coșurilor de fum se pot 
utiliza numai sisteme sau elemente componente care dispun 
de declarație de performanță și marcaj CE, prin care se atestă 
faptul că produsele respective sunt adecvate pentru dome-
niul evacuării gazelor de ardere.  Având în vedere că în general 
clădirile rezidențiale se încadrează în categoria construcţiilor 
obișnuite, cu o perioadă de serviciu de minim 50 de ani, și lu-
ându-se în considerare nivelurile de performanță, de fiabilitate 
ale materialelor ce pot fi folosite în prezent în acest domeniu, 
coroborate cu cerințele de utilizare sustenabilă a construcțiilor 
și resurselor, garanția acordată de producători pentru coșurile 
de fum trebuie să fie de minim 30 de ani.

se apropie 
Sezonul coșurilor de fum
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• Din punct de vedere al securității la incendiu, o atenție de-
osebită se va acorda izolării termice corespunzătoare și am-
plasării corecte a coșurilor de fum în raport cu elementele 
combustibile ale construcțiilor, fiind necesară asigurarea unei 
distanțe de siguranță. Această distanță trebuie să fie precizată 
în declarația de performanță și în instrucțiunile de montaj ale 
sistemului de evacuare. Etanșarea trecerii coșului de fum prin 
acoperiș/învelitoare este de asemenea o operațiune importan-
tă, producătorii de sisteme de învelitori sau ferestre de mansar-
dă punând la dispoziția executanților diverse accesorii în acest 
sens (benzi speciale, șorțuri metalice modulare, etc.)  

• Canalul de racordare, prin care se realizează legătura dintre ge-
neratorul de căldură și coșul de fum, se va executa numai din 
materiale corespunzătoare domeniului și certificate, de regulă 
din tubulatură rigidă sau flexibilă, confecționată din oțel inoxida-
bil. Piesele de conectare la coș și la sursele de căldură (adaptoare, 
reducții) au un rol important în asigurarea dilatărilor termice li-
bere ale racordurilor precum și în ceea ce privește etanșeitatea 
de ansamblu a instalației de evacuare a gazelor de ardere.

• O atenție deosebită se va acorda alimentării corespunză-
toare, din exterior, cu aer de combustie, a generatoarelor de 
căldură, prin amplasarea și dimensionarea corectă a prizelor 
de aer, cu asigurarea secțiunii neobturate a acestora.

• În scopul menținerii unui tiraj corespunzător, necesar 
funcționării la randament a surselor de căldură, exploatării în 
deplină siguranță a instalațiilor termice și prelungirii duratei de 
funcționare a coșurilor de fum, se va asigura o mentenanță 
adecvată cu personal calificat a instalației de evacuare a gaze-
lor de ardere, constând în lucrări periodice – minim o dată pe 
an la combustibil gazos și de două ori pe an în cazul combusti-
bililor solizi și lichizi – de verificare a stării tehnice și de curățare 
a canalului de racordare, a canalului de fum vertical, indiferent 
de tipul acestora. Se recomandă ca întreținerea periodică de 
toamnă să se efectueze, înainte de intrarea în sezonul rece, ast-
fel încât să se poată realiza în timp util eventualele lucrări de 
remediere a deficiențelor constatate de către coșarul autorizat.

Coșurile de fum pot constitui un element eficient și sigur în 
realizarea confortului termic într-o locuință, în condițiile în care 
proiectarea, executarea și mentenanța lor sunt efectuate numai 
de către specialiști, cu respectarea actelor normative în vigoare. 
În caz contrar, tratate cu neprofesionalism, ele se deteriorează 
rapid devenind surse de riscuri multiple. Menționăm că în ulti-
mii 10 ani numărul de incendii cauzate de coșuri de fum de-
fecte sau necurățate s-a triplat, anual înregistrându-se peste 
2000 de astfel de evenimente.
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De ce folosim tehnologia 
membranelor textile tensionabile

S.C. Mehler Texnologies S.R.L. 
 
Str. Linia de Centură nr. 2, D2 
077175 Ștefăneștii de Jos, Ilfov 

Tel.: (004) 021.369.5751

E-mail: office@mehler-texnologies.ro 
www.mehler-texnologies.ro

Tehnologii De Top

Arhitectura tensionabilă ne este tot mai familiară în peisajul urban, în entertainment, în domeniul 
rezidențial sau comercial: acoperișuri pentru stadioane, terenuri de sport, teatre de vară, terase, 
corturi, protecție solară și multe altele. este cu siguranță una dintre cele mai vechi metode de a 
obține protecție în fața condițiilor ostile de mediu și a intrat în modernitate cu ajutorul noilor 
materiale pe bază de pVC – peS ale grupului german Mehler Texnologies. 

Folosite în arhitectura contemporană datorită posibilităților 
cu totul speciale de a individualiza spațiul și a folosi lumina 
naturală, membranele textile tensionabile au și alte avantaje:
• Oferă posibilitatea de a obține un acoperiș/tavan de mare 
anvergură, cu un consum minim de materiale de construcție 
auxiliare.
• Creează condiții naturale de lumină, generând o atmosferă 
pozitivă și de siguranță.
• Asigură cel mai redus consum de materiale, cu componente 
mai ușoare și timp de instalare foarte scurt.
• Permit o arhitectură inovativă, plăcută, ușor de pus în valoare.
• Au un impact minim asupra mediului, fiind mai economice 
și mai ecologice decât alte materiale.

Ce se înTâMplă în Caz de inCendiu
Este cunoscut faptul că, în cazul unui incendiu, cele mai 
mult victime sunt cauzate nu de temperaturile ridicate 
sau de flacăra deschisă, ci de fumul și gazele toxice ema-
nate. Astfel, când apare incendiul, la aproximativ 100°C 
membranele PES - PVC încep să se topească, permițând 
evacuarea rapidă a fumului, gazelor toxice și căldurii. 
Oamenii din interior se pot salva în timp util. Din con-
tră, în cazul altor materiale țesute, precum cea teflonată 
(PTFE), aceasta nu se topește la temperaturi mai mici de 
450°C. Astfel, fumul și căldura devin excesive în interior, 
gazele toxice invadează spațiul, oamenii din interior au 
mari dificultăți să evacueze spațiul.
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