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Trimiteți pe redactie@acoperismagazin.ro  
imagini de la cele mai reușite lucrări executate de 
dumneavoastră!  În urma selecției realizate de un juriu 
specializat, puteți fi selectat pentru a face demonstrații  
în cadrul evenimentului Best Roofs & Facades 2015!

Sunteți montator 
profesionist 

de acoperișuri?

19-23 septembrie ∙ București ∙ Romexpo, Pavilionul E2

Parteneri media:

Demonstrații de montaj profesionist cu materiale premium

Best Roofs & Facades 2015

Eveniment susținut de:

Organizatori: Parteneri:

MeMbr~ a:



www.acoperismagazin.ro/concurs

Branșa montatorilor de acoperișuri – 
manifestări care devin o tradiție
Datorită intensificării activității din ultimii ani, branșa montatorilor români de acoperișuri  
are deja un istoric al participării și organizării de manifestări demonstrative și competiționale, 
constituind o premiză pentru ca aceste evenimente să devină tradiționale. 

Organizarea unei noi ediții a evenimentului Best Roofs & Facades este 
ultimul pas către organizarea în 2016 a primului Campionat Național 
al Montatorilor de Acoperișuri sub egida IFD. Cei care vor să se implice 
în acest proiect sunt invitați să contacteze echipa organizatoare. 

Participarea României cu două echipe (secțiunile 
”Acoperișuri clasice” și ”Acoperișuri metalice”) la cea 
de-a XXIV-a ediție a Campionatului Mondial al 
Tinerilor Montatori de Acoperișuri, desfășurată la 
Lucerna – Elveția (13-17 noiembrie 2012). 

Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri – 2012, Lucerna, Elveția

Organizarea la București a celei de-a XXV-a ediții a 
a Campionatului Mondial al Tinerilor Montatori 
de Acoperișuri (18-22 noiembrie 2014). România 
a participat cu echipe la toate cele trei secțiuni și, în 
paralel, a fost organizată prima ediție a expoziției 
specializate „Best Roofs & Facades”. 

Campionatul Mondial al Tinerilor Montatori de Acoperișuri – 2014, București, România

Au fost montate, în fața publicului vizitator și 
specialiștilor, diverse tipuri de învelitori, ferestre de 
mansardă și sisteme pluviale, sisteme hidroizolante 
performante, au fost prezentate echipamente pro-
fesionale de montaj. 

Demonstrații ale montatorilor de acoperișuri la Construct Expo (26 – 29 martie 2015)

Detalii în paginile cu format special Din mijlocul revistei
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Editorial

Sumar

Î ntre 19 și 22 septembrie are loc 
un nou episod notabil al activității 
noastre, ca asociație și ca branșă. 

Am reușit din nou să aducem alături 
de noi actori de prim rang de pe piața 
de acoperișuri, producători și monta-
tori, care au înțeles importanța aces-
tor evenimente unde se lucrează, se 
fac demonstrații, se comunică și se 
socializează, având în față elementele 
cheie ale unui șantier. 

Dorința tuturor celor implicați este 
ca manifestările branșei să aibă loc 
într-un cadru organizat, bazat pe 
pro fesionalism, deschidere și capa-
citatea de a colabora – totul în fața 
unui public care poate fi atât unul 
specializat, cât și amator. De fapt, cli-
entul final, cu necesitățile, curiozitățile 
și îndoielile lui, este cel care trebuie 
convins de rolul calității, pentru că 
el este, în definitiv, cel care dă to-
nul pieței. Un specialist interesat de 
noutăți, care participă la training-uri, 
seminarii, târguri sau demonstrații în 
mod curent, este neputincios în fața 
unui consumator care crede că nu are 
nevoie de mai mult, de mai bine. Un 
specialist care știe doar pentru el, fără 
posibilitatea de a arăta și altora, va ră-
mâne cu senzația că rolul lui este unul 
minor, că se luptă cu morile de vânt, 
neavând cui oferi informațiile și capa-
citatea lui de a performa. 

Ar fi totuși greșit să dăm vina pe cli-
entul final, pentru că el poate avea o 
singură problemă: nu știe. Și nici nu 
are cum să știe, dacă nu vine nimeni să 
îi arate. Nu a ținut niciodată o țiglă în 
mână, nu a văzut cum se etanșeizează 
un acoperiș, cum se montează o fe-
reastră de mansardă și așa mai depar-
te, căzând victimă oricărui veleitar 
sau chiar șarlatan. Oamenii trebuie 
să știe că acoperișurile sunt constru-
ite de profesioniști care asta fac zi de 
zi, perfecționându-se continuu, că fi-
ecare șurub, folie sau operațiune face 
parte dintr-un sistem pus la punct în 

urma a numeroase experiențe, eșecuri 
și momente de inspirație. Cu aceeași 
determinare, aceste lucruri trebuie 
arătate oricând ni se oferă o ocazie de 
a ne întâlni cu arhitecții, designerii, 
dezvoltatorii, publicul larg. 

Ideea nu ne aparține nouă, am învățat 
de la alții care fac toate aceste lucruri de 
decenii și au reușit să creeze o piață în 
care calitatea este înțeleasă și asuma-
tă, iar rolul profesionistului este res-
pectat. Ne inspirăm din ceea ce am vă-
zut la târgurile și evenimentele branșei 
din Occident, încercând să aducem aici 
cât mai mult din ceea ce ne poate fi util. 
Aceste demonstrații și concursuri nu 
se fac la întâmplare, ci după norme și 
standarde stabilite pe pie țele vestice. 
Montatorii prezenți la evenimentul 
de la Romexpo lucrează pe standuri 
proiectate și realizate în Elveția, având 
de executat lucrări care le testează la 
modul cel mai exigent capacitatea de 
a aborda lucrări de rafinament, nu de 
anduranță. Nu ne interesează aici canti-
tatea, ci calitatea, detaliile, înțelegerea 
unor principii ale modului în care un 
acoperiș este mai rezistent, mai protec-
tiv, mai aspectuos. 

Așa cum este firesc, suntem ancorați 
la piața internă, dar contactul per-
manent cu ceea ce se întâmplă în afa-
ra țării rămâne un aspect definitoriu 
pentru activitatea noastră. La sfârșitul 
lunii octombrie, la Königswinter (Ger-
mania) se va desfășura un nou con-
gres al IFD, organizația profesională 
a roofer-ilor din întreaga lume, unde 
vor fi premiate cele mai frumoase lu-
crări de acoperișuri, pe categorii – 
acoperișuri clasice, metalice, terasă și 
fațade. Am vrea ca într-o zi pe podi-
umul acesta să urce și montatori ro-
mâni, pentru că mulți dintre ei chiar 
merită. Important este, în primul rând, 
ca ei să vină, să arate, să demonstreze, 
cât mai mulți și mai deschiși către per-
spectivele deosebite pe care le deschi-
de permanent acest domeniu.
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Un nou eveniment,  
un plus de încredere
silviu duMiTRescu – Președinte ANMAR
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În anul 2015, societatea noastră a ajuns la un punct im-
portant deopotrivă pentru partenerii noștri și pentru 
clienţii finali, implicând o deservire mai bună a acestora.

Este cunoscut că, în 2014, a fost înlocuită denumirea 
produselor Mediterran în TERRAN, pentru că materia-
lele noastre moderne arată bine și reprezintă stilul actual 
indiferent de zona climatologică în care sunt folosite. În 
consonanță cu noua denumire a produselor, din luna apri-
lie 2015 și societatea noastră poartă numele de TERRAN.

Tehnologii de Top

Un alt punct important privește garanţia acordată 
pentru toate produsele din beton TERRAN, care creşte 
la 50 de ani faţă de 30, cât a fost până acum. Garanţia 
produsului se aplică tuturor factorilor relevanţi, precum 
rezistență la îngheț-dezgheț, impermeabilitate și precizie 
dimensională. Procesul de extindere semnificativă a ga-
ranţiei a debutat în anul 2006, când s-au început moder-
nizările la fabricile și liniile noastre de producție. Dacă în 
2012 a fost modernizată radical fabrica din Bóly (Ungaria), 
a urmat în 2014 cea din Vlčany (Slovacia) iar în 2015 s-a 
finalizat dezvoltarea unităţii noastre din Kunszentmiklós 
(Ungaria). În urma acestor investiţii, dispunem în prezent 
în toate cele trei fabrici de o tehnologie la nivel mondial. 

Merită amintit că și cu tehnologiile anterioare am rea-
lizat produse cu calitate garantată: învelitorile fabricate 
în deceniile anterioare deservesc deja a doua generație, 
pentru că produsele TERRAN îşi păstrează calitatea şi 
durabilitatea chiar şi după 100 de ani, fiind o alegere 
excelentă pentru mai multe generații.

De aceea, la acest ceas aniversar, privim optimist spre 
viitor, motivaţi de dorinţa de a întări trendul de creștere 
și de a deveni lideri de piață.

Lukács Degan Béla
Administrator

TERRAN 
aniversează 10 ani 
pe piața din România

terran 
Sisteme de învelitori 
Cluj-napoca 

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

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

În cadrul  promoţiei produsele din beton Terran RESISTOR cu protecţia pREmIum a suprafeţei 
Danubia (Korall, Merlot, Mocca, Carbon), Rundo (Korall, Merlot, Mocca, Carbon), Zenit (Carbon și Grosso) 

la preţ de colorsystem. 

prINde oFerta aNIVersarĂ!

Acum RESISTOR
protecţia suplimentară al suprafeţelor 
este C A D O U,
GARANŢIE EXTINSĂ LA 50 DE ANI!

Promoţie valabilă începând cu data de 03.08.2015, până la epuizarea stocului 

disponibil. Detalii la distribuitorii Terran!



Despre locuințe 
sănătoase
și climat interior
Am fost creați pentru a trăi în aer 
liber, dar ne petrecem 90% din timp în 
spații interioare. 
Acestea sunt de fapt medii create 
artificial, iluminate, ventilate, aerisite, 
încălzite sau răcite tot artificial. Ele ne 
despart de mediul natural și, de 
regulă, au o calitate scăzută a aerului, 
niveluri de iluminare naturală insufi-
ciente, disconfort termic, iar toți 
acești parametrii generează probleme 
de sănătate, precum astmul sau 
alergiile.

Tot mai mulți oameni suferă de depre-
sie și afecțiuni legate de sezonalitate, 
iar 30% din clădirile noi sau recent 
renovate sunt cauza îmbolnăviri ocu-
panților lor.

Astfel, climatul interior joacă un rol 
extrem de important din perspectiva 
sănătății oamenilor. 

Factorii decisivi pentru un mediu de 
viață mai bun sunt lumina naturală 
(inclusiv parametrii psihologici - comu-
nicarea cu exteriorul, priveliștea și 
orientarea), calitatea aerului și confor-
tul termic.
Facem un efort deosebit când ne 
alegem hrana și apa (2 kg/zi) și totuși, 
aerul pe care îl respirăm are un impact 
mai mare asupra sănătății noastre (15 
kg/zi - 12,000 litri).
O cantitate optimă de lumină naturală 
și o ventilație naturală sunt precondiții 
pentru asigurarea confortului interior și 
a unui consum cât mai redus de energie 
în casele noastre.

 A construi sustenabil presupune 
conceperea unei case astfel încât

orientarea, conformarea geometrică, materialele, produsele și 
tehnologiile utilizate să asigure un mediu interior sănătos și să aibă 
un impact cât mai redus asupra mediului. 

Grupul VELUX construiește deja case durabile, numite și Case 
Active, în care climatul interior, circulația aerului și lumina naturală 
sunt optimizate datorită folosirii ferestrelor de mansardă.

Casa Activă este acel tip de locuință care le oferă ocupanților săi 

posibilitatea unei vieți mai sănătoase și mai confortabile, fără a avea 

un impact negativ asupra mediului natural. Este clădirea care pro-

duce mai multă energie decât consumă și reprezintă o viziune holis-

tică a 3 factori esențiali: confort, energie și mediu.

•	 Confort	–	climat	interior	-	creează	o	viață	mai	sănătoasă	și	mai	
confortabilă
•	 Energie	–	contribuie	pozitiv	la	bilanțul	energetic	al	clădirii
•	 Mediu	–	are	un	impact	pozitiv	asupra	mediului

Grupul VELUX se implică în mod activ în activitatea Alianței pentru 
Case Active care s-a înființat în 2010. Alianța, pe scurt AHA 
(Active House Alliance), are menirea de a transforma conceptul de 
Casă Activă într-un standard calitativ în domeniul construcției de 
clădiri civile, fie ele locuințe, birouri sau unități de învățământ și 
aduce împreună companii, organizații, universități și institute 
preocupate de schimbările climatice și de reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon.

Mansardele au în plus, datorită carac-
terului particular dat de planurile 
înclinate, avantajul de a avea ilumi-
nate natural toate spațiile, chiar și 
cele care nu au acces la fațadă. 
Indiferent însă cât de mare este 
fereastra de fațadă, nivelul de ilu-
minare naturală va fi suficient doar 
până la 4 – 5m de la peretele vertical. 
Luminatoarele suplimentează cantita-
tea de lumină pe adâncimea încăperii.

În condiții similare, ferestrele în plan 
înclinat aduc cu 100% mai multă 
lumină în comparație cu ferestre 
verticale cu aceeași suprafață vitrată 
și cu 200% mai multă lumină în 
comparație cu lucarnele de aceleași 
dimensiuni. 

Grupul VELUX a urmat dintotdeauna 
principiile construcțiilor sustenabile și a 
sprijinit inițiativa Casei Active prin 
construirea unor case experimentale în 
Europa,	în	cadrul	proiectului	Model	
Home 2020, și sprijină în continuare 
proiecte noi.
Cu fiecare experiment, Grupul VELUX 
dorește să demonstreze că, folosind 
principiile Casei Active, se pot construi 
clădiri care să respecte mediul și să 
ofere un climat interior sănătos și sigur.

Detalii pe www.activehouse.info și pe
www.velux.com.

Iarna, locuințele dotate cu ferestre de mansardă beneficiază astfel de aport solar care se traduce prin încălzire 
pasivă, reducând nevoia de încălzire artificială. Vara, ai nevoie să protejezi locuința de supraîncălzirea datorată 
soarelui, iar rulourile exterioare parasolare VELUX nu permit căldurii solare să pătrundă în interior, reducând 
căldura fără a folosi aparate electrice. 

Lumina naturală nu este bună doar 
pentru sănătate și pentru starea 
noastră generală de bine, dar ea reduce 
consumul energetic al locuinței, și 
implicit costurile. 

MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR  ENERGIE

CONFORT
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Î n Cluj-Napoca se construiește sistema-
tic de aproape două milenii, aici fiind 
menționată în prima jumătate a secolului 

al II-lea, de către geograful grec alexandrin 
Ptolemeu, o importantă așezare a Daciei 
romanizate. Ridicat pe un important drum 
imperial, se dezvoltă până la rangul de mu-
nicipiu în timpul Împăratului Hadrian, 
devenind capitală a provinciei și apoi „Colo-
nia Aurelia Napoca“, ceea ce presupunea o 
oarecare independență fiscală. Din păcate, 
după retragerea administrației romane din 
Dacia, orașul a rămas în calea popoarelor 
migratoare, o dezvoltare notabilă reîncepând 
abia spre începutul secolului al XIV-lea, când 
Regele Carol Robert de Anjou îi acordă 
statutul de oraș, cu toate avantajele aferen-
te – de pildă locuitorii își puteau alege sin-

guri administrația și judecătorii. Populația 
inițială a fost compusă din sași, care și-au 
asumat riscul de a reconstrui aici o așezare a 
coroanei maghiare atestată încă din secolul al 
XII-lea, dar distrusă de invaziile tătare. Kla-
usenburg (Kolozsvár în maghiară) a fost una 
dintre cele șapte cetăți săsești medievale 
din Transilvania, ale cărei reminscențe mai 

Cluj-Napoca, unul dintre marile orașe 

ale României, cunoaște o dezvoltare 

rapidă, iar acest lucru se regăsește în 

ritmul cu care se construiește și, mai 

ales, se renovează; ne vom ocupa 

în cele ce urmează de moștenirea 

păstrată până în acest moment, 

atrăgând atenția asupra unor clădiri 

emblematice pentru arhitectura 

Transilvaniei, pentru istoria ei, 

conștienți că doar astfel orașul își 

va păstra identitatea, sau chiar va 

recupera din ceea ce a pierdut.

Cluj-NapoCa –
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repere de arhitectură
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Gravură de la începutul 
secolului XIX: 
Vechea cetate a Clujului 
înconjurată de zidurile de 
apărare (demolate în secolul 
XIX). În plan apropiat, de la 
stânga la dreapta: Biserica 
Franciscană (Piaţa Muzeului), 
Biserica Romano-Catolică 
Sfântul Mihail (Piaţa Unirii) și 
Biserica Romano-Catolică a 
Iezuiţilor (strada Universităţii). 
În plan îndepărtat: Biserica 
Reformată Centrală (strada 
Mihail Kogălniceanu). 



nind cel de-al doilea mare oraș al Ungari-
ei (din cadrul Monarhiei Dunărene), după 
Budapesta. Un oraș cu zeci de palate (private, 
administrative, culturale sau ale unor regii...), 
impresionante prin apetitul pentru monu-
mentalitate, decorațiuni, eleganță, ștaif. 

Biserica Sfântul Mihail 
Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail 

din zona centrală este una dintre construcțiile 
reprezentative ale orașului, prin dimensiuni 
(70 de metri lungime și un turn de 80 metri 
înălțime, al doilea din România după Catedra-
la Ortodoxă din Timișoara), prin valoarea ca 
monument istoric (construcția a început acum 
aproape 700 de ani) și, nu în ultimul rând, prin 
factura gotică imprimată edificiului în nume-
roasele etape de construcție, refacere și modi-
ficare. În acest lăcaș de cult au fost oficiate eve-
nimente importante din istoria Transilvaniei, 
de pildă botezul viitorului rege Matia, inves-
tirea principilor (Gabriel Bethlen, Sigismund 
Rakoczi, Sigismund și Gabriel Bathory). Turnul 
bisericii are o istorie aparte, primul fiind con-
struit în 1511-1543, după care, căzând pradă 
unui incendiu din 1697, a fost refăcut în 1744. 
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Biserica Romano-Catolică 
Sfântul Mihail 

Biserica Romano-Catolică 
Sfântul Mihail 

pot fi văzute azi doar în câteva locuri (Bas-
tionul Croitorilor sau Turnul Lăcătușilor), 
restul fiind demolate de administrația habs-
burgică în secolul al XIX-lea, pentru a facilita 
dezvoltarea orașului, dar și pentru a descu-
raja revoltele care puteau găsi astfel elemente 
de apărare. În interiorul fortificațiilor medi-
evale, viața orașului s-a putut dezvolta, apă-
rând comerțul și meșteșugurile organizate 
în bresle, astfel încât Clujul a fost capitală 
a Transilvaniei în câteva rânduri, fiind în 
concurență cu Alba Iulia și Sibiu. Regele Ma-
tia, născut aici în 1443, a acordat orașului 
său natal o serie de privilegii speciale, care 
au făcut ca locuitorii lui să nu-și dorească se-
cole de-a rândul vreo schimbare a statutului 
său (de pildă, nu au participat deloc la revol-
te sau răscoale, precum cea a lui Gheorghe 
Doja din 1514). Familii puternice ale nobili-
mii transilvane, precum Báthory, Bethlen, 
Bánffy, Corvineștii, au protejat acest oraș 
construind instituții, biserici, școli și pala-
te, dintre care unele au rămas, mai mult sau 
mai puțin modificate în timp. Cele mai multe 
edificii monumentale ale orașului istoric au 
rămas totuși din perioada administrațiilor 
habsburgice și austro-ungare, Clujul deve-



Noul turn de secol XVIII, ridicat în stil baroc 
(poate fi văzut în gravurile de epocă având un 
frumos acoperiș metalic cu formă complexă) 
n-a rezistat nici 20 de ani, fiind afectat grav de 
un cutremur, drept pentru care a fost demolat. 
Turnul pe care îl vedem azi datează de la mij-
locul secolului al XIX-lea (1837-1860), când s-a 
decis reconstruirea lui din temelie, pe un am-
plasament ușor modificat. Pentru a se păstra 
unitatea arhitecturii, dar și în acord cu trendul 
epocii, turnul a căpătat o factură neogotică, 
în partea superioară fiind amplasat un ceas. În 
interior, se poate observa atât concepția gotică 
inițială, cu ogive, sculpturi și vitralii tipice, dar 
și intervențiile de secol XVIII, când sculptorii 
transilvăneni Johannes Nachtigall și Anton 
Schuchbauer au imprimat interiorului un 
puternic aer baroc. Mai trebuie menționat că 
biserica a fost atât catolică (aproximativ prime-
le două secole și ultimele trei secole), dar și lute-
rană, calvinistă și, pentru 150 de ani, unitaria-
nă. Acoperișul edificiului, din ceramică solzi, 
are la nivelul turnului o învelitoare metalică și, 
în mod necesar, paratrăsnet. În imediata apro-
piere a bisericii se află ansamblul monumental 
dedicat Regelui Matei (Matia) Corvin, dezve-
lit în 1902, după ce în 1900 macheta câștigase 
marele premiu al Expoziției Universale de la 
Paris. Acesta este un alt simbol al orașului, fi-
ind clasificat ca monument istoric.
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Ceremonia dezvelirii  
grupului statuar Mathias Rex  
(12 octombrie 1902) 

Piața Regele Matia  
(Piața Unirii de astăzi)  
la început de secol XX. 
Casele din jurul bisericii 
catolice fuseseră demolate,  
se lucra la pavarea Pieței și 
erau trasate spațiile verzi.

Biserica Evanghelică  
în anul 1904.
În partea stângă  
a fotografiei:  
Biserica Evanghelică.  
În partea dreaptă:  
Hotelul Pannónia  
(actual Melody)

Biserica Evanghelică
Pe numele său complet „Biserica Evan-

ghelică-Luterană Sinodo-Prezbiteriană din 
Cluj-Napoca“, este un edificiu construit în 
1816-1829 (încorporând resturi ale unui bas-
tion medieval) în stil baroc, având și impor-
tante influențe neoclasice, după uzanțele 
austriece ale momentului respectiv. Biserica 
lungă de aproape 34 de metri este acoperită 
cu țiglă ceramică, cu excepția turnului de 43 
de metri înălțime care are acoperiș din zinc. 
Acest turn a fost inițial mai scund, beneficiind 
de o supraînălțare cu 4 metri în 1914, moment 
în care a fost realizată și proiectată și ultima 
variantă a acoperișului.

Biserica Evanghelică 
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Biserica ortodoxă 
„Schimbarea la Față”
Deși nu este o construcție monumentală și 

nici nu are o semnificație istorică deosebită, 
am ales să o menționăm datorită amplasa-
mentului central, dar și soluțiilor alese pentru 
adaptarea la terenul îngust, între două clădiri 
vechi, ceea ce a reprezentat o provocare pentru 
constructori. Biserica a fost ridicată între 
1999 și 2004, cu fundație de beton, ziduri de 
cărămidă și un acoperiș din tablă de cupru 
(foarte frumos patinat acum), cu modele în re-
lief care scot în evidență simbolul crucii.

Catedrala Greco-Catolică.
Din păcate, turnul original 
s-a prăbușit la scurt timp 
după inaugurare, drept 
pentru care turnul și fațada 
au fost refăcute în următorii 
3 ani cu ajutorul arhitectului 
Johann Blaumann. 

Catedrala Mitropolitană 
Ortodoxă în anul 1937

Catedrala Mitropolitană 
Ortodoxă și statuia lui 
Avram Iancu

Catedrala Greco-Catolică
Este vorba despre un lăcaș de cult în stil 

baroc, ridicat inițial în 1775-1779 pentru or-
dinul monahal al minoriţilor (veche ramură a 
franciscanilor) cu ajutorul împărătesei Maria 
Terezia, ca o celebrare a revitalizării catolicis-
mului în Cluj. La 1900 biserica era faimoasă 
datorită faptului că era frecventată duminica 
de femeile din lumea bună (și foarte frumoa-
se), drept pentru care era căutată și de tinerii 
ofițeri ai garnizoanelor imperiale... După uni-
rea Transilvaniei cu România (1918), lăcașul 
de cult a fost atribuit de Vatican greco-cato-
licilor. Știut fiind că în 1948 acest rit catolic a 
fost desființat, retrocedarea bisericii către co-
munitatea unită cu Roma a venit după 1990. 
În cadrul ultimei renovări, acoperișul turnului 
a primit o învelitoare nouă de cupru, care a 
înlocuit tabla de zinc anterioară. 

Catedrala Mitropolitană
Construirea unei catedrale ortodoxe în Cluj 

era o dorință puternică a comunității românești 
ortodoxe (ce devenea tot mai numeroasă îna-
inte de Primul Război Mondial), românii ajun-
sese la mai bine de o treime din populație, fără 
a avea însă un lăcaș de cult reprezentativ, altul 
decât greco-catolic. Dorința s-a putut împlini 
doar după unirea Transilvaniei cu România, 
primăria fiind acum dispusă să aloce un teren 
central, în fața teatrului. Piatra de temelie a 

fost așezată în 1923, iar sfințirea s-a oficiat 10 
ani mai târziu, pentru construirea catedralei 
fiind folosite metode inovative la acea vreme: 
cărămidă zidită într-un schelet din beton ar-
mat, peste care, la exterior, s-a aplicat piatră 
naturală. Proiectarea a fost semnată de George 
Cristinel și Constantin Pomponiu, autori și ai 
Mausoleului de la Mărășești, fiind imprima-
te catedralei evidente elemente de arhitectu-
ră brâncovenească și bizantină. Turlele sunt 
deosebit de spectaculoase, cu coloane, arce și 
medalioane sculptate din piatră, respectiv cu-
pole din cupru cu modele în relief.  

Biserica ortodoxă 
„Schimbarea la Față”
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Palatul Bánffy 
Este considerat cel mai reprezentativ edifi-

ciu baroc din Transilvania, cu un frontispiciu 
rococo ce include blazonul familiei nobiliare 
Bánffy și o serie de statui ce înfățișează perso-
naje mitologice greco-romane, amplasate sub 
acoperișul ceramic cu pantă frântă, de tip 
mansardă. Construcția a durat între anii 1774 
și 1785, sub coordonarea arhitectului ger-
man Johann Eberhard Blaumann, care a fost 
răsplătit cu echivalentul salariului său pe 100 
de ani, așa cum arată mărturiile din epocă. Cu 
unele sincope, din cauza problemelor financi-
are, palatul a fost terminat și amenajat interior 
în 11 ani, conform rigorilor unui principe al 
Transilvaniei, care era contele Gyorgy Banffy 
al II-lea. Clădirea a mai avut în ultimul secol 
și alte destinații – reședință de protocol, ca-
zinou, cinematograf de vară (în curtea inte-
rioară), chiar clădire de apartamente, birouri 
și spații comerciale, iar din 1951 Muzeul de 
Artă al orașului, cu perioade de întrerupere a 
vizitării pentru restaurare în anii 1960 și 1990. 
A nu se confunda cu Castelul Bánffy de la 
Bonțida, o altă reședință a familiei respective.

Palatul de Justiție
Cu fațade monumentale în stil eclectic și nu-

meroase curți interioare, care să asigure ven-
tilarea și iluminarea numeroaselor încăperi 
ale acestei clădiri masive, Palatul de Justiție 
face parte dintr-un ansamblu arhitectural 
vast, ce mărginește Piața Avram Iancu prin 
Opera Română din Cluj, Palatul Prefecturii, 
Palatul de Finanțe, Regionala Căilor Ferate 
și alte construcții importante ridicate în jurul 

anului 1900. Palatul de Justiție datează din 
anii 1898-1902, arhitect fiind Gyula Wagner. 
Valoroase sunt fațadele bogat ornamentate, 
cu porticuri, balcoane și coloane dorice, frize, 
ancadramente și cornișe spectaculoase, rea-
lizate din teracotă și piatră de Viștea, carieră 
aflată în apropiere. Impresionantă este și cu-
pola alungită de deasupra fațadei vestice (9 m 
lățime, 29 m lungime și 8,6 m înălțime), care a 
fost acoperită la ultima renovare cu solzi mul-
ticolori dintr-un material compozit. Ansam-
blul arhitectonic, care cuprinde nu doar Cur-
tea de Apel sau alte instanțe judecătorești, ci 
și Biblioteca Județeană, Facultatea de Științe 
Economice etc, are diverse tipuri de acoperiș: 
în principiu tablă de zinc și ceramică.

Palatul de Finanțe 
Palatul de Finanțe era inaugurat în 1880, 

cu destinația care a fost păstrată până acum. 
El a fost construit după planurile arhitectu-
lui Friedrich Mätz, care a reunit aici în mod 
eclectic elemente renascentiste și romanice, 
sub influența manierei de a construi numită 
„Rundbogenstil“, foarte populară la acel mo-
ment în spațiul german care urmărea industri-
alizarea (și destul de frecvent întâlnită în Cluj). 
Efectul se continuă în mod uniform la clădirile 
alăturate, cu regim de înălțime similar. Acestea 
creează un front stradal deosebit de ordonat și 
chiar elegant, iar renovările recente, prin care 
se elimină toate adaosurile sau intervențiile ha-
otice din perioade în care erau proprietari toți 
și nici unul, nu fac decât să scoată la suprafață 
bunele intenții ale urbaniștilor și arhitecților 
de acum un secol – un secol și jumătate.  

Palatul Bánffy.
Aici au fost găzduite 

personalități precum 
împărații Francisc I și  

Franz Josef, împărăteasa Sisi 
sau Franz Liszt, în timpul 

călătoriilor și concertelor sale 
prin Transilvania.  

Palatul Bánffy  
la începutul secolului XX

Palatul de Justiție

Palatul de Finanțe

Palatul Prefecturii  
la începutul secolului XX
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Palatul Primăriei
Palatul Primăriei a fost construit în manieră 

eclectică între anii 1896 și 1897, după proiec-
tul arhitectului Ignác Alpár (1855-1928) din 
Budapesta, care deținea unul dintre cele mai 
solicitate ateliere de arhitectură din Imperiul 
Austro-Ungar. Același atelier de arhitectură a 
proiectat mai multe clădiri administrative din 
Transilvania (la Sighişoara, Târnăveni, Deva, 
Cluj şi Aiud), dar și o serie de licee la Făgăraș, 
Miercurea Ciuc, Sibiu, Timișoara etc.

Cele două aripi ale clădirii, orientate în 
unghi drept, se intersectează printr-un turn 
impozant cu ceas care reunește motive neo-
baroce (rezalituri, frontoane frânte, stucaturi 
aurite, balustrade etc.), dar și elemente de tip 
Secession, iar deasupra se înalță un spectacu-
los acoperiș zincat cu lanternou, introdus re-
cent într-un proces de renovare. 

A fost conceput ca sediu al comitatului, a 
devenit sub regimul comunist sediu al Consi-
liului Județean, iar din 1990 este Palat al Pri-
măriei, reflectând importanța acestei bijuterii 
arhitecturale.

Primăria veche
La începutul secolului al XIX-lea, Clujul 

avea nevoie de o primărie nouă, cea veche fi-
ind distrusă de un incendiu și un cutremur. 
Fondurile insuficiente au avut ca rezultat 
abandonarea unui prim proiect din 1826, ast-
fel încât lucrările la noua clădire să înceapă 
abia în 1840, pentru a fi terminate în 1845. 
Planurile de arhitectură finale au aparținut 
lui János Böhm și Anton Kagerbauer, pen-
tru construcție fiind folosită inclusiv cărămi-
dă din vechile fortificații ale cetății. S-a optat 
pentru maniera Rundbogenstil, cu elemente 
de renaștere florentină integrate cu rigurozi-
tate germană. Ferestrele se închid sus în semi-
cerc, iar cornișa se sprijină pe un șir de con-
sole, aspecte caracteristic stilului. Acoperișul 
este limitat de un atic, pe care se poate vedea 
stema orașului. Clădirea deservește în con-
tinuare administrația orașului, aparținând 
consiliului local.

Teatrul Național
Această clădire monumentală, care găz-

du iește în prezent Teatrul Național „Lucian 
Blaga“ și Opera Română din Cluj-Napoca, 
a fost construită în anii 1904-1906. Având 
1.000 de locuri și trei rânduri de logii, cea 
mai importantă clădire de gen din Transil-
vania, ea găzduia inițial Teatrul Maghiar, 
destinație care a fost schimbată odată cu noua 
administrație românească de după 1918, 
care a transformat-o în Teatru Național (cu 
reprezentații preponderent în română). Arhi-
tectura neobarocă, cu elemente Secession, 
a fost concepută de renumiții arhitecți aus-
trieci (parteneri) Ferdinand Fellner și Her-
mann Helmer, care au proiectat numeroase 
edificii similare ale Europei Centrale: teatre-
le naționale din Timișoara, Zagreb, Szeged, 
Bratislava, Odesa, Oradea, Sofia, Volkstheater 
din Viena etc. Clădirea a fost ușor modifica-
tă în timp, în special pentru extindere, atât 
imediat după inaugurare, când s-au constatat 
unele deficiențe, cât și în anii 1950. 

Palatul Primăriei

Primăria veche

Teatrul Național.
Acoperișul este spectaculos: 
lira ca simbol al destinației 
clădirii, amplasată deasupra 
unui antablament cu cornișă 
curbă, două turnuri înalte de 
9 metri deasupra nivelului 
acoperișului principal, 
încununate de statui din 
bronz cu rol alegoric (Apolo 
și Thalia în care trase de lei). 

Piaţa Avram Iancu  
la începutul secolului trecut. 
În centrul fotografiei: clădirea 
Teatrului Naţional „Lucian 
Blaga”
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Castelul Bánffy din Bonțida
Povestea acestui ansamblu arhitectonic din 

Bonțida, o localitate din zona metropolitană 
a municipiului Cluj-Napoca, este tristă dar și 
plină de speranțe în același timp. Clădiri în 
stil renascentist, baroc și neogotic au apărut 
aici treptat în ultimele trei-patru secole (sau 
mai mult, nu este foarte clar ce soartă au avut 
primele fortificații, primul castel sau prima 
reședință nobiliară, eventual cât din ele a fost 
integrat în ceea ce s-a păstrat până azi). 

Din Evul Mediu se știe că domeniul Bon-
țida a fost donat familiei Bánffy de către re-
gele Sigismund de Luxemburg, în 1387, 

că s-a construit aici un castel începând cu 
1437, iar nobilii deveniți baroni au putut 
să construiască cetate în 1543, care a fost 
semnalată în documente de la 1680. 

Ansamblul cu anvergura actuală au început 
să prindă contul pe la mijlocul secolului al 
XVII-lea, prin comitele Dionisie Bánffy, 
sub indicațiile unui arhitect italian, care a 
supravegheat ridicarea unor clădiri fortificate, 
probabil de factură renascentistă. Lucrările 
vor fi continuate de urmași, care vor construi 
în stil baroc austriac un manej, grajdul și di-
ferite anexe pentru deservirea domeniului (ar-
hitect Joseph Emanuel Fischer von Erlach), 
un parc cu statui și fântâni arteziene, apoi o 
moară în 1820 și o nouă aripă în stil romantic 
englezesc pe la 1850. 
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Castelul Bánffy în 1939.
La sfârșitul secolului al 
XIX-lea și mai târziu, până 
la cel de Al Doilea Război 
Mondial, domeniul de la 
Bonțida era considerat unul 
din tre cele mai frumoase 
ansambluri arhitecturale 
din Transilvania, un fel de 
Versailles al acestei zone a 
Europei. 
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Lucrurile au început să meargă prost când 
trupele germane aflate în retragere, spre 
sfârșitul războiului, au devastat locul (proba-
bil ca răzbunare contra proprietarului Miklós 
Bánffy care facilitase negocierile dintre Ro-
mânia și Ungaria pentru ieșirea din alianța cu 
Germania) – și aceasta după ce castelul fusese 
transformat în spital de campanie. 

O nouă lovitură dată acestui monument de 
istorie și arhitectură a fost transformarea de 
către comuniști, după 1950, în CAP, fără a be-
neficia de renovări sau întreținere serioasă, ca 
să nu mai vorbim de restaurare. 

Părăsit după 1989, locul a devenit o ruină, 
pentru ca abia în 1999 să fie date primele 
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Istoria a lăsat urme adânci asupra 
Castelului Bánffy, care a fost 

transformat în spital de campanie 
în timpul Celui de-al II-lea 

Război Mondial, a fost devastat 
de trupele germane în timpul 
retragerii lor, apoi, după 1950,  

a fost transformat în CAP  
de către comuniști.



semne de interes din partea autorităților 
române. Este drept, inițiativele au aparținut 
Institutului Britanic de Conservare a Clădiri-
lor Istorice și Oficiului pentru Protecția Patri-
moniului Cultural din Ungaria, cu sprijinul 
Prințului Charles al Marii Britanii, în contex-
tul în care monumentul se afla pe lista „celor 
mai periclitate 100 de situri din lume“. 

Din fericire, în acești ultimi 15 ani lucrurile 
s-au schimbat, cu ajutorul celor menționați, 
dar și al unor inițiative private care strâng 
fonduri și stimulează voluntariatul (se orga-
nizează inclusiv festivaluri de muzică elec-
tronică, care au ajuns destul de cunoscute). 

În mod firesc, nu putem părăsi subiectul 
fără a face un apel către cei care pot da o mână 
de ajutor acestui proiect, prin oricare dintre 
metodele menționate mai sus, de la donații la 
voluntariat în centrul de excelență înființat la 
Bonțida, sau pur și simplu plătind un bilet la 
festivalurile și spectacolele organizate aici.

O metodă care s-a dovedit foarte eficien-
tă a fost stimularea voluntariatului pe zona 
de restaurare, aici dezvoltându-se un ade-
vărat centru de formare și specializare în 
reabilitarea și restaurarea patrimoniului 
construit. Tinerii, mai mult sau mai puțin 
specializați, vin și se instruiesc în metode de 
restaurare cu metode tradiționale și materi-
ale locale, pe principiul intervenției minime, 
desigur sub coordonarea unor profesioniști. 
Numărul celor pregătiți aici a trecut de mult 
de 1.000, avantajul lor fiind că, muncind, pri-
mesc și o acreditare a noilor competențe. Ast-
fel, în 2003 a fost reabilitată clădirea Miklós, 
inclusiv acoperișul care a fost învelit cu țiglă, 
în 2006-2007 o parte din grajduri și capela, în 
2011-2012 clădirea de la intrarea pe proprie-
tate și așa mai departe; deși mai sunt multe de 
făcut, se poate spune că în prezent cam tot 
ansamblul este acoperit cu țiglă nouă, ceea 
ce oferă o oarecare garanție că degradarea 
clădirilor a încetat. 

aCoperișuri istoriCe
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Castelul Bánffy din Bonțida 
a devenit un adevărat 
centru de formare și 
specializare în reabilitarea 
și restaurarea cu metode 
tradiționale a patrimoniului 
construit. Voluntarii sunt 
instruiți de profesioniști 
în domeniu și primesc 
o acreditare a noilor 
competențe.





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

Termoizolarea acoperişurilor  
fără astereală

Montarea termoizolaţiei la un acoperiş nou

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

URSA 
GLASSWOOL

www.ursa.ro

În cazul acoperişurilor vechi, netermoizolate, pentru care se doreşte reabilitarea termică fără 
a înlocui şi învelitoarea, se procedează în felul următor: 

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

Reabilitarea termică a unui acoperiş existent

Produse URSA recomandate pentru acoperişuri

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

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

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

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

www.ursa.ro
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Anuala de Arhitectură 
București 2015 

Manifestarea ajunsă la ediția a 
XIII-a este organizată, ca în 

fiecare an, de Ordinul Arhitecților 
din România – Filiala Teritorială 
București, cu evenimente (semina-
rii, conferințe, expoziții, vizionări 
de filme etc.) amplasate în diverse 
puncte ale Capitalei, având centrul 
de greutate la Casa Universitari-
lor, respectiv grădina acestei locații 
unde au fost expuse pentru publicul 
larg și proiectele nominalizate pen-
tru premiere. 

Accentul s-a pus, conform tema-
ticii, pe comunitățile din cartierele 
bucureștene și pe relația acestora cu 
autoritățile locale, confirmând noua 
strategie a OAR București de a se 

implica mai mult în proiectele con-
crete din București care influențează 
viața oamenilor și, de asemenea, de 
a-i implica mai mult pe membrii 
comunităților în aceste acțiuni. Ast-
fel au fost urmărite proiecte inițiate 
de arhitecți, urbaniști, voluntari, di-
verse organizații și entități culturale 
în cartierele bucureștene: Cotroceni, 
Tineretului, Timpuri Noi, Bucureștii 
Noi, Dămăroaia, Drumul Tabe-
rei, Giurgiului, Giulești, Ghencea, 
Centrul Vechi. În ideea că, așa cum 
arăta și domnul Șerban Sturdza, 
președintele OAR București, efortu-
rile tuturor trebuie unificate și con-
certate, arhitecții tind să fie un liant 
al acestor acțiuni, venind cu propu-

Anuala de Arhitectură București, cea mai amplă manifestare de profil din Ro-
mânia, a avut anul acesta o temă generoasă, care inspiră apropierea de oameni, 
de colectivități, de nevoile lor reale: „Construind comunitatea“. Am urmărit 
și urmărim îndeaproape această manifestare care a început în luna mai și va 
avea evenimente până la sfârșitul anului, cu o atenție deosebită acordată acelor 
elemente ce fac referire la fațade, mansarde și acoperișuri. Revista noastră a fost 
distribuită gratuit în cadrul acestor evenimente, inclusiv la festivitatea de premi-
ere a celor mai bune lucrări de arhitectură, care a avut loc pe 1 iulie 2015.

neri concrete, cu impact real asupra 
vieții bucureștenilor.

Începută pe 23 mai, cu o conferință 
dedicată arhitectului G.M. Cantacu-
zino, de la nașterea căruia s-au îm-
plinit 116 ani, Anuala de Arhitectură 
se va încheia pe 3 decembrie 2015, 
când se va redacta un document fi-
nal al manifestării, „Raport pentru 
București“, ce va fi trimis autorităților 
și mediatizat, pentru a atrage atenția 
asupra necesității unor politici publi-
ce orientate către comunități. Între 
diversele evenimente organizate sub 
egida Anualei, merită menționată 
seria de cursuri destinate pregătirii 
profesionale continue a arhitecților 
OAR București, un program pilot 
în cadrul au fost ținute cursuri cu 
teme precum: structurile de lemn, 
învelitorile din șindrilă, conforma-
rea energetică a clădirilor, tehnici de 
marketing și altele. 

Momentul cel mai important de 
până acum al Anualei a fost, așa cum 
era de așteptat, premierea lucrări-
lor înscrise în competiția de arhitec-
tură, care s-a defășurat în Grădina 
Casei Universitarilor. S-au înscris, la 
cele 14 secțiuni, 247 de proiecte, cel 

B U C U R E Ș T I 2 0 1 5
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Premiul secțiunii Arhitectură rezidențiAlă – locuințe individuAle: 
„o casă la țară” – arh. Mihai și Adela ene

Premiul SAint-GoBAin: 
„che: casă în standard pasiv” – tecto Arhitectura

mai mare număr înregistrat până 
acum, cu creșteri importante față de 
edițiile din anii trecuți la majoritatea 
secțiunilor, fapt care arată apetitul 
crescut al beneficiarilor pentru con-
cepte, încrederea în viziunea unui 
arhitect sau designer. Nu au fost 
însă creșteri pe zona de restaurare, 
ceea ce arată, așa cum sublinia arh. 
Emil Ivănescu, vice-președinte OAR 
București și organizatorul Anualei 
de Arhitectură, faptul că restaurările 
presupun eforturi suplimentare atât 
din partea arhitecților, cât și a bene-
ficiarilor, ca să nu mai vorbim des-
pre problematica încă nesoluționată 
complet a proprietății. Am selectat în 
continuare câteva lucrări care au fost 
premiate sau au atras atenția juriului, 
interesante din perspectiva abordă-
rii fațadelor sau acoperișurilor. 

Premiul secțiunii „Arhitectură 
rezidențială – locuințe individu-
ale“ a fost acordat unui proiect cu 
numele „O casă la țară“ (arh. Mi-
hai și Adela Ene), cu o arhitectură 
de inspirație autohtonă medievală: 
arcade, placare cu  cărămidă apa-
rentă, terasă acoperită cu vedere 
spre peisajul rustic. Punctul forte al 
lucrării este însă spațiul central al 
locuinței, ceea ce în prezent numim 
„living room“, care a fost abordat 
într-o manieră arhaică – vederea di-
rectă din interior asupra șarpantei, 
în centrul căreia a fost amplasat un 
luminator, ca o vatră deschisă spre 
cer care focalizează toate energii-
le. Tot la această secțiune trebuie 
menționată lucrarea „CHE: casă în 
standard pasiv“, aparținând birou-
lui TECTO Arhitectura, care a pri-
mit premiul Saint-Gobain. Realizată 
cu fațadă din lemn și spații mari vi-
trate, lucrarea a fost apreciată pentru 
performanțele energetice deosebite.

25
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Lucrarea „Trei apartamente“ 
(Grap hic Studio) a fost apreciată la 
secțiunea „Arhitectură rezidențială 
– locuințe colective“ atât pentru uti-
lizarea spațiului disponibil (teren mic 
și îngust), dar și pentru felul în care 
a reușit să se raporteze ca regim de 
înălțime la acoperișurile clădirilor în-
vecinate. În plus, pe una dintre tera-
sele blocului s-a amenajat o grădină. 
La aceeași secțiune a fost premiată ex-
aequo lucrarea „Imobil de locuințe 
Țițeica”, a cărei fațadă de lemn face 
din această clădire masivă un spațiu 
familiar, atractiv pentru locuire. 

Stejarii Country Club, o lucrare 
proiectată de West Group Architec-
ture (arhitecții Adrian Cristescu și 
Sorin Ciomârtan), a fost premiată la 
categoria  „Arhitectură socio-cul-
turală“, unul dintre elementele de-
finitorii fiind acoperișul terasă verde 
al clădirii centrale (probabil cel mai 
mare din România). 

Premiul secțiunii „Restaurare” 
a revenit lucrării Cărturești Caru-
sel, realizată sub coordonarea arh. 
Georgeta Gabrea / Capitel Avangar-
de, unde atmosfera vintage a clădirii 
din centrul Bucureștiului a fost re-
creată în stil Art Nouveau moderni-
zat; se remarcă luminatorul central 
de la nivelul acoperișului, refăcut cu 
sisteme vitrate moderne, care aduce 
un aer diafan asupra spațiului interi-
or abordat în culori deschise.  

La aceeași categorie menționăm o 
lucrare nominalizată pentru premi-
ere, și anume restaurarea Mănăstirii 
Vărbila, cu un acoperiș din șindrilă 
conform construcțiilor originare.

În premieră, a fost acordat și pre-
miul pentru „Cea mai sustenabi-
lă clădire de birouri“, prin care se 

dorește încurajarea apetitului dez-
voltatorilor pentru clădiri eficiente 
energetic, dar care să aibă și o ar-
hitectură de calitate. De asemenea, 
tot în premieră, s-a decis acordarea 

unui premiu destinat unui... benefi-
ciar, care a fost doamna Alexandra 
Bogatu, proprietara Casei Turn, un 
proiect realizat de biroul STARH 
prezentat și la Anuala din 2013. 

Premiul Secțiunii Arhitectură Socio-culturAlă:  
Stejarii country club – West Group Architecture

Premiile secțiuni Arhitectură rezidențiAlă – locuințe colective:  
„trei apartamente” – Graphic Studio (grup foto stânga)  
și „imobil de locuințe țițeica” (foto dreapta) 

Premiul secțiunii reStAurAre:  
cărturești carusel (grup foto stânga) – Georgeta Gabrea / capitel Avangarde 
nominalizare: Mănăstirea vărbila (foto dreapta)





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 milioa-
ne de metri pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate 
în întreaga lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi pro-
prietari 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 alegerea 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 scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

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. 

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.

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

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu 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 nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, 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 
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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 milioa-
ne de metri pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate 
în întreaga lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi pro-
prietari 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 alegerea 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 scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

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. 

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.

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

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu 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 nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, 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 
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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 milioa-
ne de metri pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate 
în întreaga lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi pro-
prietari 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 alegerea 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 scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

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. 

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.

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

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu 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 nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, 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 
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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 milioa-
ne de metri pătraţi de acoperiş şi membrană de hidroizolaţie montate 
în întreaga lume, arhitecţi, inginer de calcul - specificicatori şi pro-
prietari 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 alegerea 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 scăzută şi expunere la rădăcinile plantelor, ciu-
perci şi organisme bacteriene. 

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. 

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.

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

sika sarnafil 
performanţa - o cerinţă obligatorie

www.sika.ro

sikaplan şi sika sarnafil 
principiile sisteMelor lipite De acoperiş

Descriere 
generală

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

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

mai simple la cele mai complexe şi cu 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 nelimi-
tate pentru proiectarea acoperişurilor. Mem-
branele flexibile iau forma oricărui acoperiş - 
chiar şi formele cele mai complexe. Sistemele 
lipite de acoperiş sunt extrem de elastice şi 
sunt la fel de potrivite pentru un design con-
temporan, 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 
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splendoarea 
romantică 
din sintra
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Sintra, un oraș aflat la câteva zeci de kilometri de Lisabona, într-un cadru natural spectaculos, cu munți 
și vegetație abundentă, este un simbol al arhitecturii regale portugheze, cu reședințe care s-au ridicat 
aici în diferite stiluri, reprezentative pentru această țară, dar și pentru întreaga lume. Este, de asemenea, 
locul în care a fost recunoscută nașterea romantismului în arhitectură. Înconjurat de un parc cu plante 
exotice, aici se află Palácio Nacional da Pena, ansamblu arhitectural considerat una dintre minunile 
Portugaliei. Lordul Byron, celebrul poet romantic, spunea că Sintra este „cel mai încântător loc din 
lume“, denumind-o „Eden glorios“; ne întrebăm ce ar fi spus despre palatul Pena, care încă nu fusese 
construit când Byron a făcut o vizită la Sintra, în 1809 fiind aici „doar“ o mănăstire în stil manuelin. 



Sintra, un oraș aflat la câteva zeci de ki-
lometri de Lisabona, într-un cadru na-
tural spectaculos, cu munți și vegetație 

abundentă, este un simbol al arhitecturii 
regale portugheze, cu reședințe care s-au 
ridicat aici în diferite stiluri, reprezentative 
pentru această țară, dar și pentru întreaga 
lume. Este, de asemenea, locul în care a fost 
recunoscută nașterea romantismului în ar-
hitectură. Înconjurat de un parc cu plan-
te exotice, aici se află Palácio Nacional da 
Pena, ansamblu arhitectural considerat una 
dintre minunile Portugaliei. Lordul Byron, 
celebrul poet romantic, spunea că Sintra 
este ”cel mai încântător loc din lume”, de-
numind-o ”Eden glorios”; ne întrebăm ce ar 
fi spus despre palatul Pena, care încă nu fu-
sese construit când Byron a făcut o vizită la 
Sintra, în 1809 fiind aici ”doar” o mănăstire 
în stil manuelin. 

Pe unul dintre cele mai înalte vârfuri 
stâncoase din Sintra, la marginea unui 
parc, se află Palatul Pena, la care se ajun-
ge urcând pe o rampă construită special în 
secolul al XIX-lea. Silueta lui care aduce a 
castel medieval domină regiunea, cupole-

Specifice clădirii sunt 
nuanțele de ocru (pentru 

zona de secol XIX) și 
roz-vișiniu (pentru vechea 
mănăstire), culori originale 
refăcute după lucrările de 

reparații din 1994, deoarece 
fusese vopsit la un moment 

dat complet în gri. 
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le fiind vizibile inclusiv din Lisabona, iar 
apropiindu-te iei contact cu o combinație 
de stiluri care sugerează nu doar viziunea 
romantică a arhitectului, ci și mândria unui 
popor care a cucerit și a asimilat numeroa-
se culturi; o spectaculoasă sculptură a lui 
Triton, fiul lui Poseidon – zeul mării, par-
că ne vorbește despre cum se poate naște o 
lume din mare, despre victoriile celor care 
au mizat pe navigație. Există în zonă un sin-
gur loc mai înalt decât castelul, vârful Cruz 
Alta, unde a fost amplasată statuia Regelui 
Ferdinand de Saxa-Coburg-Gotha (bunicul 
Regelui Ferdinand al României), cel care a 
decis înființarea acestui minunat complex 
arhitectonic inclus în Patrimoniul Mondial 
UNESCO din 1995 și din 2013 în rețeaua 
exclusivistă a reședințelor regale europene. 
Palatul a fost folosit o perioadă de familie, 
în 1889 a fost achiziționat de statul portu-
ghez și, din 1910, transformat în muzeu ca 
monument național. 

Mănăstirea transformată 
în reședință regală

Palatul este compus din două aripi, con-
struite în epoci diferite: o mănăstire a sfân-
tului Ieronim, ridicată în primul deceniu al 
secolului al XVI-lea de Regele Emanuel I, 
și castelul în stil romantic ridicat de Re-
gele Ferdinand al II-lea în secolul al XIX-
lea. Întreg ansamblul este înconjurat de 
fortificații și structuri arhitecturale abor-
date într-o notă fantastică, istoristă (me-
tereze, turnuri, un pod mobil, majoritatea 
fără o utilitate practică directă, ci doar cu 
valoare simbolică), care să glorifice un tre-
cut eroic și în același timp să aducă laolată 
stiluri diferite, unele exotice, de fapt o altă 
viziune asupra a ceea ce a reprezentat ma-
relele imperiu colonial portughez. 

Povestea modernă a palatului începe 
în 1838, când regele Ferdinand al II-lea 
a cumpărat fosta mănăstire ieronimită 
a Fecioarei de Pena, amplasată în partea 
de nord, cu capelă, sacristie, clopotniță și 

dependințe, care fusese părăsită de câțiva 
ani în urma desființării prin lege a ordine-
lor religioase. Regele a decis transformarea 
mănăstirii în reședință, Sintra având deja 
un palat regal încă de la 1400. După câte-
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Pe 1 ianuarie 1836, Ferdinand 
de Saxa-Coburg-Gotha 
s-a căsătorit cu Maria 
II (1819-1853),  Regina 
Portugaliei, devenind  
rege-consort sub numele de 
Fernando II.  



   

19 -23 septembrie 2015 București 

  

www.pardoselimagazin.ro/concurs

ART FLOORS 2015 

Centrul Expoziţional Romexpo
Organizat în paralel cu BIFE-SIM 2015 

Eveniment susţinut de:

Parteneri Media:

Asociaţia Montatorilor de Pardoseli din România
(AMPR), cu sprijinul EUFA P+F (Professional Training in

Parquet Laying and Flooring Technology Europe –
Asociaţia Europeană pentru Promovarea Pregătirii

Profesionale a Montatorilor de Parchet și a Montatorilor
de Pardoseli), vă invită să participaţi la expoziţia

specializată ART FLOORS 2015
și la Concursul Naţional al Montatorilor 

de Pardoseli din România.



acoperișuri istorice

va reparații, necesare din cauza degradă-
rii avansate a lăcașului, cauzate în special 
din cauza marelui cutremur din 1755, au 
urmat intervenții interioare importante 
(pot fi văzute în acest sens tavanele bolti-
te din camerele călugărilor). În 1843 noul 
proprietar a decis extinderea clădirii prin 
adăugarea unei noi aripi (Palatul Nou), cu 
incinte mai mari, o nouă bucătărie, un turn 
și restul construcțiilor și amenajărilor care 
pot fi admirate azi. Specifice clădirii sunt 
nuanțele de ocru (pentru zona de secol 
XIX) și roz-vișiniu (pentru vechea mănăs-
tire), culori originale refăcute după lucră-
rile de reparații din 1994, deoarece fusese 
vopsit la un moment dat complet în gri. 
Regele Ferdinand a mai comandat un parc 
în stilul grădinilor romantice din acea vre-
me, cu poteci, pavilioane și bănci de piatră, 
precum și copaci și plante exotice, care au 
putut prospera aici, în clima blândă, mari-
nă a Sintrei.

Cu totul surprinzător este faptul că ex-
tinderea în stil romantic a mănăstirii a 
fost atribuită unui arhitect amator – baro-
nul Wilhelm Ludwig von Eschwege, care 

era militar de carieră și inginer... minier. 
Totuși, Eschwege era un călător pasionat și 
admirator al castelelor de pe Valea Rinu-
lui, ceea ce se poate observa în arhitectura 
edificiului de la Sintra. Au fost identifica-
te similitudini cu castelele Stolzenfels și 
Rheinstein de pe Rin, dar și cu Babelsberg 
din Potsdam. Renovările și construcția au 
durat între 1842 și 1857, dar interioare-
le au fost finalizate în deceniul următor. 
Decorațiunile și elementele simbolice ale 

Fereastră-vitraliu comandată 
în atelierele din Nürnberg 
de către regele Ferdinand. 
Cele patru cadre ilustrează 
istoria mănăstirii (sus: Maica 
Domnului de Pena și Sf. 
Gheorghe, patronul spiritual 
al armatei portugheze;  
jos: regele Manuel I și 
exploratorul Vasco da Gama 
lângă Turnul Belem, cu navele 
sale în fundal).
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Sus: Turnul cu ceas al 
Palatului Pena 
Jos: Turnul din Belem

palatului au fost realizate sub coordonarea 
directă a Regelui Ferdinand și a Reginei 
Maria a II-a, care au insistat asupra arcade-
lor gotice, asupra elementelor de sorginte 
islamică și au proiectat ferestrele decorate 
inspirându-se de la Mănăstirea Ordinului 
lui Hristos din Tomar. 

Palatul Pena include în mod eclectic o 
abundență de stiluri, autohtone sau exotice, 
în concordanță cu gusturile epocii roman-
tismului. Putem observa elemente neogoti-
ce, neomanueline (stil specific autohton – 
vedem și o replică din 1842 a faimosului 
turn din Belem, cu ceas), islamice, renas-
centiste, chiar din India – unde Portugalia 
deținuse de asemenea la un moment dat 
colonii. Bastioanele cilindrice sunt bordate 
cu creneluri sau acoperite cu cupole me-
talice, din zinc – varianta anterioară, de 
până la recenta restaurare, era din cupru. 
Vedem de asemenea foarte multe terase 
peste spații locuite, protejate cu pavaje din 
piatră sau ceramică, galerii și o minunată 
curte interioară de ispirație maură.

Rigurozitatea restaurărilor
Restaurările și lucrările de întreținere sunt 

permanente, dar ne vom opri puțin asupra 
celor recente, pentru a vedea cum sunt plă-
nuite acestea și care sunt materialele folo-
site. La începutul acestui an au fost înche-

iate o serie de asemenea lucrări, în cadrul 
cărora cele 8 luni de execuție efectivă au 
avut la bază doi ani de proiectare și plani-
ficare. Miza a fost refacerea exterioarelor, a 
fațadelor din piatră, a celor tencuite și vop-
site, precum și a unor suprafețe importante 
acoperite cu azulejos, celebrele placări cera-
mice smălțuite și decorate specifice spațiului 
lusitan. Pentru aceasta, orice proiect este 
supus unei comisii multidisciplinare de 
experți care a fost constituită special pentru 
Sintra, monitorizată de Direcția Genera-
lă a Patrimoniului Cultural din Portugalia. 
Orice material este analizat într-un labora-
tor propriu, unde se stabilește compoziția și 
rezistența lui, pentru ca ulterior renovarea 
să se facă folosind materiale similare, puse 
în operă prin metode originale. Suprafețele 
restaurate însumează circa 10.000 mp, iar 
lucrările au constat în consolidarea tencu-

Curtea interioară  
a mănăstirii păstrează azulejos 

originare (sec. al XVI-lea)
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ielilor, îndepărtarea zonelor erodate, pregă-
tirea suprafețelor și aplicarea de noi straturi 
de finisaj. Topografia terenului, cu pante ab-
rupte și stânci, face sarcina aceasta destul de 
dificilă, în special la instalarea schelelor, iar 
vânturile puternice reprezintă de asemenea 
o provocare. În consecință, o parte din lu-
crări au fost realizate cu alpiniști care au și 
pregătire de specialitate în construcții, pen-
tru a fi respectată calitatea lucrărilor. Chiar 
dacă în prezent se poate opta pentru mate-
riale moderne cu proprietăți superioare, re-
stauratorii au decis să mențină materialele 
tradiționale pentru finisaje, pe bază de var. 
Mai întâi însă, au fost eliminate contami-
nările biologice, cu o atenție deosebită acolo 
unde rădăcinile vegetației au pătruns adânc 
în interstițiile dintre blocurile de piatră, adu-
când daune grave stabilității zidurilor. De 
asemenea, o serie de terase cu o suprafață 
de circa 650 mp au fost refăcute prin hidro-

izolare și înlocuirea plăcilor de pavaj deteri-
orate cu produse similare. De aceste lucrări 
a beneficiat și Terasa Reginei, una dintre cele 
mai vizitate spații ale complexului. Peste tot 
unde a fost posibil au fost aplicate straturi 
impermeabile pentru a prelungi durata de 
viață a finisajelor vechi sau noi. Totuși, re-
staurarea plăcilor de azulejos (circa 450 mp) 
a reprezentat cea mai provocatoare lucrare, 
din cauza stării mortarului folosit pentru li-
pire și a rosturilor deteriorate. Plăcile au fost 

îndepărtate, catalogate și etichetate, pentru 
ca la refacere poziționarea lor să fie identi-
că, iar acolo unde nu au putut fi recuperate, 
s-au folosit replici comandate special. Rezul-
tatele restaurărilor trebuie să fie totdeauna 
excepționale, deoarece Palatul Pena este 
unul dintre cele mai vizitate obiective turis-
tice din Portugalia, iar momentele în care se 
fac acestea trebuie bine gândite și urgentate, 
ceea ce în Portugalia chiar se întâmplă. 
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tehnologii de top

Generatoarele de aer cald Steinel: 
ideale pentru montatorii de acoperișuri
Prin sudare, contractare, modelare sau desprindere, cu 
ajutorul aerului cald, puteţi realiza foarte simplu cele mai 
diverse lucrări pentru acoperișuri înclinate sau terasă (apli-
carea de folii, membrane, straturi sintetice de protecție, 
sisteme hidroizolante, detalii de terasă, montarea lumina-
toarelor etc.), iar precizia, performanţa și fiabilitatea sunt 
garantate. Profesioniștii cu standarde înalte mizează pe 
generatoarele de aer cald liniare de la STEINEL.

Generatorul de aer cald HG 2620 E
Pentru toţi cei care se mulţumesc doar cu cele mai bune pro-
duse din perspectiva performanței și preciziei, vă recomandăm 
generatorul de aer cald HG 2620 E, „Nava Amiral” a cunos-
cutului producător Steinel. Cu o putere de 2.300 W, se poate 
regla fără probleme cu ajutorul joystick-ului, în pași preciși de 
10°C, între 50 – 700°C, permiţând setarea a 4 programe indivi-
duale. În acest timp, temperatura se poate verifica oricând pe 
ecranul LCD. La fel de simplu funcţionează comanda continuă 
a debitului de aer între 150 – 500 l/min, la o presiune maximă 
a aerului de 4.000 Pa. Motorul puternic și fără perii permite 
generatorului de aer cald să reziste timp îndelungat (până la 
peste 10.000 ore de funcţionare). Datorită formei construc-

tive deosebit de robuste, 
precum și părţii electronice 
sudate și protejate într-o 
manieră specială cu filtru de 
praf de mare fineţe, celor 4 
programe setabile individual 
și cablului de alimentare tip 
HO7 foarte rezistent, acesta 
reprezintă un însoţitor sigur 
și fiabil pe orice șantier. 

Arta de a stăpâni căldura,  
cu scule profesionale la calitate germană, 
produse în Europa

Pentru generatoarele de aer 
cald, obținerea de temperaturi 
mari este o obligaţie, iar men-
ţinerea sub control permanent 
a temperaturilor este un exer-
ciţiu zilnic. Pentru a primi note 
maxime la ambele capitole, 
STEINEL utilizează exclusiv 
componente proiectate intern, 
cu durată mare de viaţă, reali-
zate la cele mai înalte standar-
de de calitate și asamblate cu 
cea mai mare atenţie. În acest 
fel, montatorii de acoperișuri 
profită de cei peste 30 de ani 
de experienţă în dezvoltarea 
și producerea generatoarelor 
de aer cald, primind un produs 
gândit atent până în cel mai mic 
detaliu, care furnizează căldură 
numai în acel punct unde este 
cu adevărat nevoie de ea. 

STEINEL DISTRIBUTION 
Str. Carpaților nr. 60, Parc Industrial Metrom, Brașov

Tel.: 0268.53.00.00

E-mail: contact@steinelshop.ro 
www.steinelshop.ro

IntEllIgEnt tEchnology

• generatoare de aer 
cald și pistoale de 
lipit la cald pentru 
profesioniști

• Scannere de 
temperatură și 
o gamă largă de 
accesorii

HG 2420 E

HG 2620 E

HG 2520 EPurGlue 50
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Scările de mansardă – tot mai mult lemn
Scara rămâne o lucrare de mare responsabilitate, din perspectiva rezistenței și a esteticii, fiind 
realizată tot mai frecvent de montatori specializați. În cazul mansardelor, indiferent de tipul 
structurii construcției, lemnul este întâlnit din ce în ce mai des ca o soluție pentru treaptă, 
contratreaptă, balustradă și mână curentă, ba chiar pentru structura integrală a scării, fapt ce 
conferă o notă de eleganță, căldură, familiaritate și confort la călcare. iată de ce am cerut opinia 
unor specialiști pentru a identifica preferințele beneficiarilor și arhitecților, deopotrivă cu motivele 
pentru care se iau decizii în legătură cu acest subiect.

» Avantajele scărilor de lemn
Lemnul are câteva avantaje greu de replicat cu ajutorul altor 
materiale. Să nu uităm că, la punerea în operă a scării de lemn, 
majoritatea lucrărilor se execută în fabrică sau atelier, inclusiv 
anumite etape de finisaj, iar montajul la fața locului este destul 
de rapid, cu efecte benefice pentru logistica de șantier.

În prezent, în ceea ce privește execuția scărilor interioa-
re, se constată trei direcții principale, care nu sunt noi, 
dar reprezintă o bază pentru creativitate, inovație și noi 
tendințe în privința structurii și designului: 

1. Scări turnate din beton, finisate ulterior cu 
gresie, mochetă sau placate cu lemn
Placarea cu lemn conferă o eleganță aparte, scara putând 
fi integrată mai ușor în ambientul arhitectural al casei. Pro-
dusele de azi pentru finisarea lemnului permit obținerea 
diverselor tonalități de culoare, atât pentru lemnul lăcuit, 
cât și pentru cel uleiat. Astfel, scara poate fi „asortată“ cu 
pardoseala, tâmplăria sau alte elemente de amenajare in-
terioară a casei. Principalul atu al acestui tip de scară este 
stabilitatea și rezistența mare în timp.

2. Scări executate integral din lemn
Este o variantă promovată și agreată de beneficiarii autoh-
toni sub potențialul real, din păcate, probabil și din cauza 
necunoașterii, existând prea puțini ofertanți care să fur-

nizeze și calitate. Reținerea beneficiarilor față de această 
soluție constructivă există și din cauza temerii că scările 
din lemn nu ar oferi suficientă stabilitate și rezistență. Ni-
mic mai fals! Tehnologiile moderne, metodele actuale de 
calcul și variantele constructive rezultate contrazic toate 
aceste prejudecăți. Marile avantaje ale acestor scări sunt 
eliminarea costurilor cu cofratul și turnatul betoanelor, 
respectiv posibilitatea mare de personalizare, de adaptare 
constructivă la spațiul disponibil care uneori poate fi re-
strictiv, incomod. De asemenea, din perspectivă stilistică 
și cromatică, o scară din lemn sau o combinație metal – 
lemn poate fi integrată in ambientul casei mult mai ușor. 
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Contact: Sorin Dumitrașcu

Tel.: 0744.563.120

E-mail: officescalemni@yahoo.com

Și podestul (odihna) poate fi realizat din lemn, ceea ce este 
iarăși un aspect de care ușurează considerabil execuția 
de ansamblu. Pentru casele de lemn, o scară realizată din 
același material este o decizie firească, aproape implicită. 
Montatorii au însă destul de des o provocare: „meșterii“ de 
pe șantier uită să calculeze șapele de nivelare care se toar-
nă ulterior pentru pardoselile celor două nivele între care 
se construiește scara, astfel încât prima treaptă are un pas 
mai mic, iar ultima treaptă un pas mai mare...

3. Scări pe structură metalică
În cazul acesta, de cele mai multe ori metalul are rol doar 
în realizarea structurii, lemnului revenindu-i sarcina de a 
forma treptele și, deseori, parapetul și mâna curentă. Prin 
urmare, execuția componentelor din lemn este de maxi-
mă importanță, acest material fiind responsabil de latura 
estetică a lucrării. Scările pe structură metalică sunt dorite 
în prezent mai ales pentru simplitatea montajului, pentru 
„silueta“ elegantă pe care o capătă și posibilitatea de a nu 
fi necesare contratreptele. 
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Scalemni – Satu mare

Specialistul  
scărilor de lemn
• Proiectare, execuție și montaj
• Soluții personalizate
• Calitate ireproșabilă

Parchet din lemn masiv  
și triplustratificat
Servicii complete de distribuție,  
montaj și întreținere
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S� i în acest domeniu, proverbul 
românesc „Graba strică trea-
ba“ se aplică plenar. Nu este 

vorba numai de grabă însă – o mi-
nimă informare a beneficiarilor, în 
primul rând, dar şi o precauţie a 
acestora faţă de băieţii buni la toate, 
nelipsiţi din păcate din peisaj, poate 
salva sume importante şi nervi de 
care nimeni nu are nevoie.

Acoperișul nu suportă 
compromisuri 

Foarte mulţi specialişti în acoperi-
şuri sunt de acord că un montator 
bun poate face o lucrare accepta-
bilă chiar şi cu materiale mai sla-
be, pe când un montator nepre-
gătit va eşua chiar şi atunci când 
are la dispoziţie materiale de cali-

tate. Mai mult, una dintre dilemele 
frecvente ale unui montator experi-
mentat este dacă să accepte sau nu 
repararea unei învelitori cu greşeli, 
care desigur are o mulţime de vicii 
de etanşeitate, de evacuare a apelor 
pluviale, de estetică. O asemenea lu-
crare poate deveni un coşmar, astfel 
încât, de cele mai multe ori, singura 
soluţie rămâne decopertarea şi refa-
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Sfaturi de toamnă
pentru confortul din iarnă

Ghidul beneficiarului

Toamna este sezonul de foc al montatorilor de acoperişuri,  
din raţiuni uşor de explicat – apropierea sezonului rece este  
un stimulent serios atât pentru fericiții posesori ai construcţiilor 
noi, care doresc să intre în iarnă cu învelitoarea pusă,  
pentru a putea continua lucrările la interior, cât şi pentru cei 
care sunt nevoiţi să renoveze acoperişul unei clădiri existente.



cerea integrală, folosind ce se poate 
din învelitoarea compromisă. Este o 
situaţie des întâlnită, când benefici-
arii vin la montatorii buni prea târ-
ziu, doar pentru acest gen de pro-
bleme, speriaţi şi în acelaşi timp plini 
de speranţă, imaginându-şi că acel 
montator va face minuni. O parte 
din vină aparţine şi beneficiarilor, 
care au acceptat compromisul din 

divese motive: din grabă, să se mute 
mai repede în casă, din lipsă de bu-
get, după ce au investit mai mult în 
învelitoare, din proastă inspiraţie 
(„Face vecinul, că e mai aproape”). 
Orice fel de economie devine inu-
tilă atunci când apa începe să cur-
gă în casă, distrugând finisajele şi 
liniştea familiei. Ceea ce este şi mai 
grav însă, beneficiarii uneori nu sunt 

conştienţi de nepriceperea „meseri-
aşului”, ci dau vina pe producător, 
deseori absolut nejustificat.

Accesoriile 
fac diferența

Printre cele mai frecvente erori se 
numără nefolosirea accesoriilor de 
acoperiş, cu speranţa că lucrurile 
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Nu se văd totdeauna de jos, dar ele există 
şi, cel mai adesea, au consecințe grave: 
țigle „debitate“ cu ciocanul şi aşezate 
cum s-a nimerit, dolii din tablă ieftină, 
şipci de substructură poziționate 
„ochiometric“.



Ghidul beneficiarului

vor merge şi aşa. Din păcate, ele nu 
merg şi beneficiarii în cauză se con-
ving destul de repede de asta.

Iată de ce, în oferta oricărui pro-
ducător de sisteme pentru aco-
perişuri, un capitol important este 
cel al accesoriilor; unii dintre pro-
ducători punând la dispoziție 80 
de tipuri de asemenea accesorii sau 
chiar mai multe. Din păcate, cel mai 
des le vedem pe la expoziții şi în ca-
taloage – mai puțin pe case, unde le 
este locul. Poate că rolul lor nu este 

vorba despre transformarea clădirii/
casei respective într-un spațiu prac-
tic şi comod să îți dai seama că nu 
te-ai gândit suficient la detalii – de 
pildă, cum scoți cablul de antenă 
prin acoperişul unei mansarde în 
care s-au investit sume serioase ca 
să aibă o izolație perfectă. Găurim 
acoperişul? Nu, dar ceva tot trebuie 
să găurim: un perete, un toc de fe-
reastră… şi vom continua cu nelip-
sitele cabluri întinse peste fațadă, 
jgheaburi şi aşa mai departe. 

pus în evidență şi explicat suficient, 
şi în consecință puține acoperişuri 
arată cum ar trebui. Aici nu este 
vorba doar de estetică, ci mai ales 
despre rolul lor practic, concret, da-
torită căruia învelitorile au o durată 
de viață mai lungă şi sunt supuse la 
mai puține improvizații care le dete-
riorează iremediabil.

Păcatul cel mare este să con stru-
ieşti un acoperiş de calitate (nu 
contează materialul – ceramică, be-
ton, metal sau bitum), iar când vine 
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Teoretic şi practic, spațiile dintre țigle, coame etc. nu ar 
trebui etanşeizate (sau... cârpite), pentru că acoperişul 
modern are nevoie de ventilație. Faptul că acest lucru încă 
se mai practică, este o dovadă a unor vicii de proiectare sau 
execuție (neştiință, sistem incomplet, şarpantă strâmbă, 
pantă inadecvată – lista e destul de lungă).



Exemplele pot continua cu si tu-
ații de genul „cum se urcă coşarul 
pe un acoperiş cu panta de 60°“, 
sau „de ce se rup jgheaburile după 
prima iarnă“, ca să nu mai vorbim 
de situațiile cu adevărat serioa-
se, precum lipsa ventilației (lipsa 
elementelor de aerisire) sau, poate 
cel mai grav, lipsa unei străpun-
geri corespunzătoare în dreptul 
coşului de fum. În oricare dintre 
situații, beneficiarul unei învelitori 
incomplete va avea probleme la 

un moment dat, mai mici sau mai 
mari, şi va fi nevoit să apeleze la o 
intervenție agresivă asupra ei.

Tentația celor mai mulți specia lişti 
(montatori, proiectanți) este să jus-
tifice situația prin faptul că benefici-
arul nu a dorit accesorii. Este posibil. 
Dar la fel de posibil este ca benefi-
ciarul să nu ştie că acestea există şi 
care sunt avantajele achiziționării 
unui sistem complet. Există proba-
bilitatea ca nici montatorii să nu fi 
avut prea des ocazia să le monteze, 

pentru că furnizorul nu le-a promo-
vat suficient şi nu a insistat în pro-
cesul de training. Un lucru bun este 
că garanția se dă numai în urma 
montării accesoriilor potrivite, în 
cantitatea corespunzătoare calcu-
lelor producătorilor, dar nu este to-
tuşi suficient. Piața trebuie educată 
continuu,  având alături un suport 
informativ şi tehnic adecvat. Pro-
ducătorii, proiectanții şi montatorii 
împreună pot face mai multe, înce-
pând cu comunicarea.
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Sistemul pluvial este 
vital pentru acoperiș

O altă zonă neglijată frecvent de 
beneficiari priveşte sistemul pluvial. 
Am auzit chiar de situaţii când nu 
se dorea amplasarea burlanelor pe 
faţadă pe motiv că stricau imaginea 
unitară a acesteia. Totuşi, de cele 
mai multe ori problemele vin din 
subdimensionarea sistemului plu-
vial ori din folosirea unor produse 
low cost care nu fac faţă intempe-

riilor nici măcar la nivel teoretic. În 
acest punct trebuie să menţionăm 
că erorile survenite la dimensiona-
rea şi proiectarea sistemului pluvi-
al pot avea consecinţe grave, inclu-
siv de natură legală.

Sezonul rece, cu gheață, zăpadă şi 
temperaturi scăzute, este „proba de 
foc“ a unui sistem pluvial aparent. În 
mod ideal, date fiind condițiile cli-
matice din țara noastră, un sistem 
pluvial nu ar trebui să treacă prin 
spații neîncălzite în timpul iernii, 
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Adevăratele provocări sunt sistemele pluviale personalizate, adaptate arhitecturii vechi. 
Jgheaburile şi burlanele de serie nu arată întotdeauna bine pe o cornişă sau o fațadă 
„stil“, drept pentru care o colaborare dintre arhitect şi montator este binevenită.

Ghidul beneficiarului



aşa cum este cazul conductelor de 
scurgere din imobilele multietajate 
cu terasă, al căror traseu este pro-
iectat prin spații închise. În cazul 
acoperişurilor înclinate, şi chiar al 
unor acoperişuri terasă prevăzute 
cu garguie (sau aruncătoare), majo-
ritatea sistemelor pluviale trec însă 
prin exteriorul clădirii, fiind expuse 
astfel la cele mai dure solicitări. Un 
control sută la sută al fenomenului 
este practic imposibil, dar există 
metode prin care putem să îi mi-

nimizăm efectele distructive asu-
pra acoperişului, fațadei, zonei de 
streaşină, fundației. 

Provocarea principală este gheața 
care se formează în zona de strea-
şină şi pe burlane, mai ales în 
porțiunile umbrite (pe partea de 
nord), care deteriorează sistemul 
pluvial, elementele de acoperiş din 
acea zonă (apar infiltrații) şi pune în 
pericol siguranța celor care trec pe 
dedesubt. Proprietarii, chiriaşii sau 
asociațiile de locatari au obligația 
să ia măsuri de avertizare şi de mar-
care a perimetrelor supuse riscului 
şi chiar să îndepărteze acei țurțuri, 
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dar de regulă acest lucru nu se în-
tâmplă. În general românii nu sunt 
conştienți de faptul că această 
gheață trebuie îndepărtată şi pen-
tru a proteja construcția. În țările 
dezvoltate există numeroase firme 
care au exact acest obiect de activi-
tate: curăță şi întrețin sistemele plu-
viale, îndepărtează gheața formată, 
furnizează produse de degivrare 
speciale, de la pastile cu substanțe 
chimice la sisteme cu cabluri electri-
ce. Într-adevăr, există şi în România 

aceste servicii, dar nu se poate spu-
ne că ele sunt foarte căutate, ca do-
vadă este şi durata de viață redusă a 
jgheaburilor şi burlanelor, oricât de 
performante ar fi ele.

Este foarte important aşadar ca 
acoperişul şi sageacurile să fie bine 
izolate termic, iar sistemul pluvial 
să aibă o componență completă, 
cu toate elementele (de pildă une-
ori nu se pun şorțuri pentru jgheab, 
parazăpezi, capace, numărul corect 
de coliere şi cârlige, ca să nu mai 

vorbim de decantor şi sistem de 
scurgere către rețeaua de canaliza-
re). Oricum, zonele de îmbinare şi 
capacele de jgheab se pare că ce-
dează cel mai des. Deseori, gheața 
se formează chiar în zona inferioa-
ră a burlanului, ca dop sau pe sol, 
în apropiere de fundație. Oricum 
ar fi, apare pericolul alunecării şi al 
deteriorării construcției sau căilor 
de acces. Prevederea de parazăpezi 
(elemente de învelitoare locale, sub 
formă de console metalice, sau con-
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Pentru cel mai solicitat element de construcție, din perspectiva intemperiilor 
(acoperişul), streaşina este cea mai expusă zonă. De aceea montatorii de 
acoperişuri profesionişti îşi încep lucrarea de aici.

Este foarte important ca acoperişul  
şi sageacurile să fie bine izolate termic.

Ghidul beneficiarului



tinue, sub formă de grilaje metalice)  
sunt obligatorii la versanţi cu pantă 
mai mare de 30% (fabricanţii de pro-
duse de învelitoare indică dimensio-
narea şi montarea acestora în func-
ţie de pantă, lungimea versantului 
şi zonarea geografică). Parazăpezile 
sunt recomandate şi la acoperişuri-
le a căror streaşină se află deasupra 
zonelor de circulaţie, deasupra al-
tor acoperişuri, fiind utile şi pentru 
protecţia sistemului de preluare şi 
evacuare a apelor pluviale. Cu ajuto-

rul acestor accesorii se controlează 
oarecum debitul şi chiar tempera-
tura apei drenate către jgheaburi şi 
burlane.

Vina în apariția problemelor poate 
fi şi a montatorilor, care nu respectă 
câteva principii de execuție, ca să 
nu vorbim de normative. De pildă, 
trebuie să fie foarte clar că un sistem 
pluvial nu trebuie să fie rigid, atât ca 
materiale componente, cât şi ca sis-
tem de montaj. Normativele prevăd 
modalități specifice de amplasare a 

unor puncte de fixare rigidă, alter-
nate cu sisteme de fixare flexibilă sau 
prin care burlanul sau jgheabul poate 
glisa, permițându-i-se variațiile di-
mensionale cauzate de temperatura 
variabilă, greutatea sporită pe care 
trebuie să o suporte şi modificarea 
volumului apei la înghețare. Cele mai 
dăunătoare fenomene pentru ghea-
buri şi burlane sunt chiar acestea: 
aglomerarea de gheață şi creşterea 
volumului apei cu circa 9% la trans-
formarea în gheață.

47

Nu întotdeauna este de vină materialul folosit pentru 
jgheaburi şi burlane. Dacă accesoriile sunt toate şi 
montajul a fost corect, sistemul ar trebui să-şi facă 
datoria în mod decent, cu întreținere periodică.



Sisteme moderne  
de degivrare

O metodă devenită oarecum „cla-
sică“ pentru a evita cea mai mare 
parte a acestor probleme este insta-
larea de sisteme de degivrare ce au 
la bază cabluri electrice încălzite. 
Cablurile sunt montate în interiorul 
jgheaburilor şi burlanelor, pe doliile 
acoperişului şi la streaşină, cu scopul 
de a preveni depunerile de zăpadă, 
dopurile de gheață şi turțurii, înainta-
rea gheții din jgheab pe sub învelitoa-
re prin spațiul de ventilare. Pe acelaşi 
principiu se realizează degivrarea 
trotuarelor, aleilor, căilor de acces în 
pantă, teraselor (mai ales în jurul si-
foanelor de scurgere). În lipsa unui 
sistem de degivrare, uneori se încear-

că îndepărtarea mecanică a gheții 
(cu ciocane, dălți şi aşa mai departe), 
ceea ce poate fi o soluție neferici-
tă – de cele mai multe ori se distrug 
şi elementele de acoperiş sau sistem 
pluvial, ori se petrec accidente ale 

celor care se aventurează fără măsuri 
de siguranță. De preferat sunt echipa-
mentele care generează abur la joasă 
presiune, dar cu temperaturi ridicate; 
nu se foloseşte presiune mare, pentru 
a nu deteriora sistemul de acoperiş 
sau a nu provoca infiltrații, ceea ce ar 
reprezenta o problemă în plus (şi încă 
una mare, dacă acele infiltrații ajung 
să înghețe). Mai există metode chi-
mice, respectiv substanțe care scad 
artificial temperatura de topire a apei 
– este o metodă oarecum controver-
sată, deoarece se pare că atacă înveli-
toarea şi sistemul pluvial. În rest... ră-
mâne operațiunea de bază a curățării 
periodice a jgheaburilor şi burlanelor, 
care atenuează efectele gheții în sezo-
nul rece.
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Parazăpezi, sistem pluvial complet, dacă se poate degivrare – iată de ce 
se vorbeşte despre „sistem de acoperiş“, şi nu despre o simplă învelitoare. 
Sfatul nostru este clar: luați-le în calcul de la început, nu aşteptați ca apa, 
frigul sau soarele să distrugă iremediabil ceea ce deja ați cumpărat.
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